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VOORWOORD

Voorwoord
door Guy Quaden, Gouverneur

Het feit dat de Nationale Bank twintig jaar jonger is dan het Koninkrijk neemt niet weg dat de 

geschiedenis van de instelling en die van de Belgische Staat nauw met elkaar verbonden zijn. In 2005 

heeft de Bank zich dus uiteraard aangesloten bij de viering van 175 jaar België, meer bepaald door 

de publicatie van een rijkelijk geïllustreerd boek over haar eigen geschiedenis (1). In dat werk wordt 

aangetoond hoe, parallel met de economische, politieke en sociale ontwikkeling van het land, het 

in 1850 op initiatief van minister Frère-Orban opgerichte emissie- en disconto-instituut geleidelijk 

geëvolueerd is naar een moderne centrale bank.

Mettertijd is het openbare karakter van de aan de Bank toevertrouwde opdrachten verstevigd en 

zijn haar activiteiten internationaal geworden. Het is voortaan in een Europees kader, namelijk dat 

van het Eurosysteem – dat bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de twaalf nationale 

centrale banken (NCB’s) van het huidige eurogebied – dat de Nationale Bank van België haar 

centrale-bankfuncties uitoefent : de emissie van de bankbiljetten, de bepaling en tenuitvoerlegging 

van het monetaire beleid, het beheer van de deviezenreserves van het land, het toezicht op de 

betalingssystemen en de bijdrage tot de stabiliteit van de fi nanciële sector.

De Belgische wetgever heeft de Bank tevens verschillende andere opdrachten van openbaar 

belang toevertrouwd, opdrachten die zij voor de Staat zelf uitoefent, maar ook ten behoeve van 

de fi nanciële gemeenschap, de ondernemingen en de hele bevolking. Deze activiteiten worden 

ondersteund door een performante logistiek.

In een omgeving die tevens werd gekenmerkt door de verspreiding van nieuwe technologieën in 

de bedrijfswereld en door concentraties in de commerciële fi nanciële sector, heeft de Bank in 2000, 

vlak na haar toetreding tot het Eurosysteem, een strategische denkoefening gehouden teneinde 

haar activiteiten en de middelen die er worden voor ingezet, te hertekenen.

(1) E. Buyst, I. Maes, W. Pluym en M. Danneel, De Bank, de frank en de euro. Anderhalve eeuw Nationale Bank van België, Lannoo, 2005.
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Die denkoefening werd in 2004 herhaald en aangepast en voor ieder departement van de Bank werden 

in 2005 masterplannen opgesteld, die reiken tot het jaar 2009. Het is de bedoeling de selectiviteit 

en de specialisatie van de activiteiten van de Bank in het kader van het Eurosysteem op te voeren, 

door te gaan met de kostenbeheersing en de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren.

Behoudens op dit ogenblik niet te voorziene gebeurtenissen, wordt – op basis van de masterplannen – 

de totale personeelsbehoefte geraamd op 1.980 voltijdse equivalenten aan het einde van 2009 : 

361 kaderleden en 1.619 andere medewerkers (deze aantallen bedroegen eind 1998 respectievelijk 

2.518, 318 en 2.200). Tussen nu en eind 2009 zou de personeelsbehoefte dus met 140 voltijdse 

equivalenten slinken, dat is met 35 per jaar, een trager tempo dan tijdens de afgelopen jaren. 

Net als voorheen, zou die vermindering via natuurlijke afvloeiingen gebeuren.

De Nationale Bank, opgericht krachtens een wet van 5 mei 1850, is steeds een atypische naamloze 

vennootschap geweest. Het feit dat haar belangrijkste opdrachten steeds opdrachten van algemeen 

belang zijn geweest, een gegeven dat voortaan ook verankerd is in het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, uit zich in een specifi ek bestuur waarvan de doelstellingen zelf verschillen 

van die van een vennootschap van gemeenrecht.

Vandaag de dag gelden voor het emissie-instituut, als centrale bank van België én als stichtend lid 

van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), in de eerste plaats de relevante bepalingen 

uit het Verdrag en het bijbehorende protocol betreffende de statuten van het ESCB en van de ECB, 

vervolgens haar organieke wet en haar eigen, bij koninklijk besluit goedgekeurde statuten en, 

slechts aanvullend, de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen.

De Belgische corporate governance code, die complementair is aan de gewone wetgeving die 

van toepassing is op de beursgenoteerde vennootschappen, beweert van zichzelf slechts een 

aanbevelend karakter te hebben. Hij is niet aangepast aan de specifi eke kenmerken van de Bank, 

een vennootschap die niet als hoofddoel het maximaliseren van winst heeft, waarin de Staat een 

rol speelt als aandeelhouder én als soevereine Staat, en waarin de belangen van de Belgische 

gemeenschap in haar geheel primeren bij de samenstelling en de werking van de bestuurs- en 

toezichtsorganen.

Als centrale bank van het land, beschouwt de Bank het echter als haar plicht het publiek ruim te 

informeren. Dat is niet nieuw. Maar het is in die geest dat zij in dit verslag een verklaring over het 

bestuur publiceert alsook een overzicht biedt van de gebeurtenissen die zich in de loop van het 

boekjaar 2005 terzake hebben voorgedaan.

De resultaten van de Bank zijn in 2005 verbeterd, voornamelijk dankzij het toegenomen bedrag van 

de in omloop zijnde eurobankbiljetten (+15 pct.), waarvan een gedeelte wordt toegekend aan de 

Bank in het kader van het tussen de ECB en de NCB’s gedeelde emissierecht. Daaruit vloeide een 

vergroting voort van het volume van de rentegevende activa die worden aangehouden als tegenpost 

van de biljetten en, derhalve, een stijging van de inkomsten die zij opleveren. De Bank trok overigens 

profi jt van een renteverhoging op haar dollarbeleggingen en diende, anders dan in 2004, geen 

voorzieningen aan te leggen om verliezen van de ECB op te vangen.
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Dankzij de verbetering van het rendement van de activa genoot de Staat opnieuw seigniorage-

inkomsten. Als tegenprestatie voor het uitgifterecht dat hij de Bank heeft verleend, heeft hij immers 

recht op het gedeelte van de fi nanciële opbrengsten van de netto-rentegevende activa dat méér dan 

3 pct. daarvan bedraagt. Het aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend stijgt, conform een reeds 

sedert lang gevoerd beleid, in hetzelfde tempo als de infl atie.

De afgelopen jaren heeft een groep aandeelhouders van de Bank verschillende rechtszaken tegen 

haar aangespannen. Tot op heden hebben alle uitspraken de rechtmatigheid bevestigd van de 

standpunten die de Bank steeds heeft verdedigd.

De Rechtbank van koophandel van Brussel heeft recentelijk twee belangrijke uitspraken gedaan.

Op 27 oktober 2005 deed zij uitspraak in een geschil tussen, enerzijds, de Bank en de Staat en, 

anderzijds, een groep aandeelhouders die beweerden dat de Bank haar emissierecht had verloren en 

dat zij bijgevolg haar reservefonds had moeten uitkeren. De Rechtbank bevestigde dat de Bank haar 

emissierecht steeds heeft behouden en dat er dus geen redenen bestaan om dat reservefonds te 

vereffenen. Sedert de overgang op de monetaire unie deelt de Bank het emissierecht immers met de 

ECB en de elf andere NCB’s van de landen die de euro hebben ingevoerd. Dit standpunt, dat zowel 

door de Bank als door de ECB wordt verdedigd, werd reeds in 2003 bevestigd door een vonnis van 

het Arbitragehof, de hoogste grondwettelijke autoriteit van het land.

Op 2 februari 2006 heeft de Rechtbank van koophandel een vonnis uitgesproken betreffende de 

bij de afsluiting van het boekjaar 2003 verrichte terugneming op de voorziening voor toekomstige 

wisselkoersverliezen, die bedoeld was om het bedrag van de voorziening aan te passen aan het 

verloop van het wisselkoersrisico. De Rechtbank heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot wat 

de eisende aandeelhouders beweerden, de opname van het bedrag van de terugneming op de 

voorziening in de verdeling van de fi nanciële opbrengsten tussen de Bank en de Staat noch de 

organieke wet, noch de statuten schendt, dat de daaropvolgende toekenning ervan aan de Staat 

noch strijdig is met het vennootschapsbelang, noch met de billijkheid, en dat er dus geen enkele 

reden is om de beslissing van de Regentenraad te vernietigen.

De Bank verwacht dat al deze vonnissen de verwarring rond het specifi eke statuut dat haar 

opdrachten als centrale bank van het land rechtvaardigen, een halt zullen toeroepen. Zij hoopt 

tevens dat zij een einde zullen maken aan de polemieken en aan de ongegronde speculaties rond 

haar aandeel. Het is de hoogste tijd dat de Bank opnieuw wordt wat ze nooit had mogen ophouden 

te zijn : een weinig risicodragende belegging voor omzichtige beleggers.
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1.  Monetair beleid

1.1  Institutioneel kader en strategie van 
het Eurosysteem

De centrale banken van de lidstaten van de Europese 
Unie (EU) die de euro hebben ingevoerd, en de Europese 
Centrale Bank (ECB) vormen samen het Eurosysteem. 
Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) 
bestaat uit de ECB en de centrale banken van alle 
EU-lidstaten.

Het hoofddoel van het Eurosysteem is de handhaving van 
prijsstabiliteit. Daarnaast ondersteunt het Eurosysteem 
het algemene economische beleid in de Europese 
Gemeenschap. Zijn voornaamste opdrachten zijn het 
vaststellen en uitvoeren van het monetaire beleid van 
het eurogebied, het uitvoeren van valutamarktoperaties, 
het aanhouden en beheren van de offi ciële externe 
reserves van de lidstaten en het bevorderen van de goede 
werking van de betalingssystemen.

Als lid van het Eurosysteem en, in een ruimer kader, van 
het ESCB kon de Bank haar invloed op monetair vlak 
versterken. Dat lidmaatschap heeft ook een bijzondere 
impact gehad op haar activiteiten. Zo heeft zij bijvoorbeeld 
haar analyse-capaciteiten met betrekking tot de activiteits-
domeinen van het Eurosysteem sterk ontwikkeld.

De Bank speelt een actieve rol in het Eurosysteem. Als 
lid van de Raad van Bestuur, het belangrijkste orgaan 
van het Eurosysteem, neemt de gouverneur deel aan de 
besluitvorming. Bovendien werkt de Bank mee aan de 
voorbereiding van de beslissingen. Op dat vlak speelt 
zij een belangrijke rol dankzij haar vertegenwoordiging 
in verschillende ESCB-comités en substructuren, waar 
de meeste beslissingen worden voorbereid. Ten slotte 
worden de besluiten van de Raad van Bestuur op een 
gedecentraliseerde manier uitgevoerd, wat de Bank tot 
de gesprekspartner maakt van de in België gevestigde 

fi nanciële instellingen in het kader van de uitvoering van 
de opdrachten van het ESCB.

De besluitvorming binnen het Eurosysteem vindt plaats 
in drie organen : de Raad van Bestuur, de Directie en de 
Algemene Raad.

De Raad van Bestuur, het hoogste orgaan, is samenge-
steld uit de presidenten van de twaalf nationale centrale 
banken (NCB’s) van het Eurosysteem en de zes leden van 
de Directie van de ECB. Deze Raad vergadert tweemaal 
per maand. Hij bepaalt het niveau van de leidende ren-
tetarieven en vaardigt de richtsnoeren en besluiten uit 
die nodig zijn voor het vervullen van de taken van het 
Eurosysteem.

De Directie, het operationele orgaan van de ECB, bestaat 
uit een president, een vice-president en vier overige leden. 
Zij is belast met de dagelijkse leiding van de ECB en de 
voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur. Zij is ook verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de monetaire-beleidsbeslissingen van de Raad van 
Bestuur. Daartoe geeft zij de nodige instructies aan de 
NCB’s van het eurogebied.

De Algemene Raad is samengesteld uit de president van 
de ECB, haar vice-president en de presidenten van alle 
NCB’s van de EU. Deze Raad, die viermaal per jaar verga-
dert, onderzoekt onder meer de economische en mone-
taire situatie van de EU en bereidt het proces inzake de 
toetreding tot de Economische en Monetaire Unie voor. 
Hij beheert ook het wisselkoersmechanisme II (ERM II). 
De Algemene Raad zal blijven bestaan zolang niet alle 
EU-lidstaten op de euro zijn overgegaan.
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De Raad van Bestuur wordt in zijn besluitvormingsproces 
ondersteund door verschillende comités, die bestaan uit 
vertegenwoordigers van de ECB en van alle NCB’s. Die 
comités kunnen op hun beurt worden bijgestaan door 
 werkgroepen. Die comités en hun werkgroepen bereiden, 
elk op hun vakgebied, de besluiten van de Raad van 
Bestuur voor. Zij vormen meer bepaald een bevoorrecht 
forum waar standpunten en ervaringen worden uitgewis-
seld, gevoelige onderwerpen worden besproken en tech-
nische problemen worden opgelost, alvorens ze aan de 
Raad van Bestuur voor te leggen. De ESCB-comités nemen 
ook deel aan de uitvoering van de beslissingen.

De actieve deelname van experts van de Bank aan die 
comités en werkgroepen en hun contacten met de ECB 
en de andere NCB’s verhogen de uitstraling van de Bank 
en stellen haar in staat een dynamische rol te spelen in 
het Eurosysteem.

Binnen de Bank wordt de voorbereiding van de ver-
gaderingen van de Raad van Bestuur en de opvolging 
van het werk van de comités gecoördineerd door de 
ECB-Coördinatiecel.

TABEL 1 COMITÉS VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN

Comité voor administratieve
verslagleggingsvraagstukken
en monetaire inkomsten (AMICO)

Adviseert over alle intra-Eurosysteem vraagstukken aangaande accounting,
financiële rapportering en de verdeling van de monetaire inkomsten.

Comité bankbiljetten (BANCO) Promoot de samenwerking binnen het Eurosysteem inzake de productie,
het in omloop brengen en de behandeling van de eurobankbiljetten.

Comité voor bankentoezicht (BSC) Helpt bij het vervullen van de statutaire taken van het ESCB
inzake het prudentiële toezicht op de kredietinstellingen en de stabiliteit
van het financiële systeem.

Begrotingscomité (BUCOM) Assisteert de Raad van Bestuur bij zijn evaluatie van de jaarbegroting
van de ECB.

Comité voor kostenmethodologie (COMCO) Werkt een gemeenschappelijke kostenberekeningsmethodologie
voor het Eurosysteem uit en ontwikkelt het implementatiekader hiervoor.

Communicatiecomité (ECCO) Houdt zich bezig met zowel de externe als de interne communicatie
van het Eurosysteem.

Human Resources Conferentie (HRC) Bevordert de samenwerking en teamspirit tussen de centrale banken
op het vlak van het human-resourcesmanagement.

Comité van interne accountants (IAC) Ontwikkelt gemeenschappelijke standaarden voor de audit van de operaties
van het Eurosysteem, van gezamenlijke projecten of van operationele
systemen op het niveau van het Eurosysteem en het ESCB.

Comité voor internationale betrekkingen (IRC) Assisteert het ESCB en de ECB bij hun statutaire opdrachten
betreffende internationale samenwerking.

Automatiseringscomité (ITC) Geeft beleidsondersteuning bij de ontwikkeling, de installatie
en het onderhoud van de IT-netwerken en de communicatie-infrastructuur
die de gezamenlijke operationele systemen ondersteunen.

Juridisch comité (LEGCO) Geeft juridische ondersteuning voor het vervullen
van de statutaire opdrachten van het ESCB.

Comité markttransacties (MOC) Helpt het Eurosysteem bij de vaststelling van het operationele kader
van het gemeenschappelijke monetaire beleid en het wisselkoersbeleid
alsook bij het beheer van de externe reserves van de ECB.

Comité voor het monetaire beleid (MPC) Geeft theoretische ondersteuning bij de uitvoering van het monetaire beleid
en het wisselkoersbeleid van het eurogebied alsook bij het beheer van de
externe reserves en de werking van het Europese wisselkoersmechanisme.

Comité voor betalings- en vereveningssystemen
(PSSC)

Assisteert het Eurosysteem bij zijn opdracht om de goede werking
van de betalingssystemen te bevorderen.

Comité statistieken (STC) Adviseert over het ontwerp en de samenstelling van de statistische
informatie die wordt verzameld door de ECB en de NCB’s.
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In januari 2005 publiceerden de centrale banken van het 
Eurosysteem een gezamenlijke missieverklaring om het 
belang van hun nauwe samenwerking te onderstrepen 
(zie deel Bestuur, punt 1.6.2).

De hoofdopdracht van het Eurosysteem, zoals bepaald 
door artikel 105 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, is het handhaven van prijssta-
biliteit. In 1998 stelde de Raad van Bestuur van de ECB 
de volgende kwantitatieve defi nitie vast : « prijsstabi liteit 
wordt gedefi nieerd als een jaarlijkse stijging van de 
geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) voor het 
eurogebied van minder dan 2 pct. ».

Na een bezinning over de te volgen monetaire-beleids-
strategie bevestigde de Raad van Bestuur deze defi nitie op 
8 mei 2003 en verduidelijkte dat hij er zich zou op richten 
de infl atie te handhaven onder 2 %, maar dicht bij deze 
drempel op de middellange termijn. Deze verduidelijking 
getuigt van het streven van de ECB om een toereikende 
veiligheidsmarge in te stellen ter bescherming tegen het 
defl atierisico, en maakt het ook mogelijk om rekening te 
houden met een eventuele meetfout in de HICP en met 
de infl atieverschillen binnen het eurogebied.

De strategie van het Eurosysteem berust bovendien op 
een uitgebreide analyse van economische informatie. Die 
analyse is gestructureerd rond twee pijlers die overeen-
stemmen met elkaar aanvullende benaderingen – een 
reële en een monetaire – van het infl atieverschijnsel en 
zijn oorzaken :
–  De economische analyse heeft tot doel de korte- en 

middellangetermijnrisico’s voor de prijsstabiliteit te 
bepalen. Ze stoelt op een brede waaier van econo-
mische en fi nanciële indicatoren die vooruitlopen op 
de prijsontwikkeling in het eurogebied (loonkosten 
per eenheid product, maatstaven voor de reële acti-
viteit, prijs- en kostenindicatoren, enquêtes bij de 
ondernemingen en de huishoudens) en die betrekking 
hebben op de fi nanciële omstandigheden (effectieve 
wisselkoers van de euro, helling van de rentecurve, 
obligatierendementen, enz.). De Raad van Bestuur 
baseert zich ook op macro-economische projecties 
die gezamenlijk door de leden van het Eurosysteem 
worden opgesteld.

–  De monetaire analyse heeft tot doel de infl atietenden-
sen op de middellange en lange termijn te beoordelen, 
in het licht van het verband dat bestaat tussen het 
geld en de prijzen over lange periodes. Ze steunt op 
verscheidene indicatoren, met name de monetaire 
grootheid M3, de bestanddelen van M3 (bankbiljetten 
en munten, zichtdeposito’s of kortlopende deposi-
to’s, kortlopende verhandelbare instrumenten) en hun 
tegenposten, meer bepaald krediet.

1.2  Voorbereiding van de 
monetaire-beleidsbeslissingen

1.2.1  Research

Net als de overige leden van het Eurosysteem is de Bank 
nauw betrokken bij de voorbereiding en de tenuitvoerleg-
ging van het gemeenschappelijke monetaire beleid van 
het eurogebied. Zij verricht dan ook belangrijk onder-
zoeks- en analysewerk om tot een beter begrip te komen 
van de transmissiemechanismen van het monetaire beleid, 
niet alleen in het eurogebied als geheel, maar ook in 
de nationale economie. Zij bestudeert eveneens de wis-
selwerking tussen het monetaire beleid en het door de 
overheid gevoerde economische beleid, inzonderheid het 
begrotingsbeleid en de beleidsmaatregelen die de markt-
werking beïnvloeden.

Zo is de Bank vertegenwoordigd in het Comité voor eco-
nomische politiek van het ESCB. In dat kader neemt ze 
deel aan de werkgroepen voor de openbare fi nanciën, de 
econometrische modelvorming en de structurele aspec-
ten van de economieën van de lidstaten alsmede aan 
het onderzoek van de verschillen tussen de rentetarieven 
van de fi nanciële en monetaire instellingen van het euro-
gebied. Ten slotte werkt ze mee aan de gezamenlijke 
researchprojecten van de ECB en de overige NCB’s van 
het Eurosysteem, meer bepaald het Infl ation Persistence 
Network en het Euro Area Business Cycle Network.

Het eerste van die netwerken, dat onderzoek doet naar 
de graad van infl atiepersistentie, werd in 2003 opgericht. 
Zijn werkzaamheden werden afgesloten met een semi-
narie dat de Bank op 6 en 7 september 2005 in Brussel 
organiseerde. De graad van infl atiepersistentie is de 
snelheid waarmee de infl atie terugkeert naar haar lange-
termijnwaarde bij een infl atieschok. Dit thema houdt 
ook verband met prijsstarheid, d.w.z. met het feit dat 
op micro-economisch vlak de prijzen zich min of meer 
frequent aanpassen en een resistentie tegenover een 
 daling kunnen vertonen. Prijsstarheid is immers een van 
de determinanten van de kosten van de stabilisatie van de 
infl atie in termen van economische groei.

De Bank heeft een ruime bijdrage geleverd aan de werk-
zaamheden van dat netwerk, zoals onder meer  blijkt uit 
de talrijke studies die haar medewerkers over dat  thema 
hebben gepubliceerd in het Economisch Tijdschrift, de 
Working Papers en de ECB Working Papers (1). Zij kon hier-
bij rekenen op de medewerking van de FOD Economie, 

(1)  Deze publicaties zijn beschikbaar op de website van de Bank (www.nbb.be).
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KMO, middenstand en energie, die tal van prijsgegevens 
heeft verstrekt. De conclusies en de algemene implicaties 
voor het monetaire beleid werden voorgesteld in een 
artikel getiteld « Infl atiepersistentie en prijszetting : resul-
taten van het Eurosystem Infl ation Persistence Network » 
(Economisch Tijdschrift, december 2005). Verscheidene 
papers waaraan experts van de Bank hun medewerking 
verleenden, werden ook voorgesteld op de jaarlijkse 
congressen van de American Economic Association en de 
European Economic Association (EEA) in 2005 en zullen 
verschijnen in diverse wetenschappelijke tijdschriften, 
waaronder het Journal of Economic Perspectives en het 
Journal of the European Economic Association.

In 2002 werd het Euro Area Business Cycle Network 
opgericht, een gezamenlijk project van het Eurosysteem 
en het Centre for Economic Policy Research (CEPR). Het 
draagt bij tot een beter begrip van de economische cycli 
in het eurogebied. In dat kader organiseerde de Bank, 
samen met het CEPR, op 13 en 14 juni 2005 een semi-
narie over het thema « Needed : a Real Time Database 
for the Euro Area ». Alle statistieken die sinds 2001 in 
het Maandbericht van de ECB zijn gepubliceerd, werden 
tijdens het verslagjaar beschikbaar gesteld voor alle deel-
nemers van het netwerk, wat een mijlpaal betekende in 
het ontwerp van een real time database.

In nauwe samenwerking met de ECB specialiseert de Bank 
zich sinds enkele jaren in de ontwikkeling van dynamische 
stochastische algemene evenwichtsmodellen (DSGE). Die 
modellen vormen een strak theoretisch analysekader 
voor het gedrag van de huishoudens en de bedrijven. Ze 
maken een realistische benadering mogelijk van de eco-
nomische-beleidsstrategieën – en meer bepaald van de 
strategieën voor het monetaire beleid – in antwoord op 
economische schokken. Het belang van die werkzaamhe-
den werd in de verf gezet door de EEA, die in 2004 de 
Medaille Hicks-Tinbergen toekende aan Rafael Wouters 
en Frank Smets, die werkzaam zijn als onderzoeker bij res-
pectievelijk de Bank en de ECB. Nieuwe resultaten werden 
voorgesteld in 2005, onder meer op het jaarlijkse congres 
van de EEA, en werden gepubliceerd in het Journal of 
Applied Econometrics en het Journal of the European 
Economic Association.

Ten slotte neemt de Bank deel aan de macro-economi-
sche prognose-oefeningen van de ECB en de overige 
leden van het Eurosysteem. Begin juni en december van 
elk jaar wordt een samenvatting van die oefeningen 
gepubliceerd. De voornaamste resultaten voor België en 
het eurogebied verschijnen in het Economisch Tijdschrift. 
Sinds 2004 worden in die publicatie, naast de ramingen 
voor het lopende jaar, de prognoses voor het daarop-
volgende jaar gepresenteerd betreffende onder meer 

de economische groei, de werkloosheid, de infl atie, het 
begrotingssaldo en het overschot op de lopende rekening 
van de betalingsbalans.

1.2.2  Statistische activiteiten (1)

In het kader van de opstelling van de statistieken van het 
eurogebied verstrekt de Bank aan het ESCB de gegevens 
over België. De Bank heeft haar activiteiten op dat gebied 
verder ontwikkeld en de kwaliteitscontrole van de gege-
vens verfi jnd.

De ECB stelt sinds enkele jaren een zogenoemde monetaire 
voorstelling van de betalingsbalans op, waarbij de sector 
van de monetaire fi nanciële instellingen wordt afgezon-
derd. Deze voorstelling, die bestemd is voor monetaire-
beleidsdoeleinden, heeft tot doel de externe factoren te 
bepalen die de geldhoeveelheid M3 beïnvloeden.

De fi nanciële rekeningen, die steunen op het ESR 1995, 
het Europees systeem van nationale rekeningen, maken 
de berekening mogelijk van het fi nanciële saldo van 
de verschillende economische sectoren en van de wijze 
waarop zij hun overschotten plaatsen of hun tekorten 
fi nancieren. Mede door de verbetering van de verzamelde 
gegevens en de uiterst gedetailleerde uitsplitsing van 
de sectoren en de fi nanciële instrumenten is een grote 
belangstelling ontstaan voor de fi nanciële rekeningen, die 
steeds meer gebruikt worden door de fi nanciële pers, het 
bank- en fi nanciewezen en de internationale instellingen, 
waaronder de ECB. In die context werd de publicatieter-
mijn met één maand ingekort.

Een nieuw richtsnoer van de ECB, dat van kracht wordt 
vanaf april 2006, zal de opmaak van volledige fi nanciële 
kwartaalrekeningen op Europees vlak mogelijk maken. 
De Bank, die thans over een van de volledigste systemen 
voor de kwartaalgegevens beschikt, zal onmiddellijk aan 
die nieuwe eisen kunnen voldoen.

(1)  Zie ook punt 4.1.2.
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1.2.3  Tenuitvoerlegging van de 
monetaire-beleidsbeslissingen

Net als de elf andere NCB’s van het Eurosysteem zorgt de 
Bank voor de gedecentraliseerde uitvoering van het door 
de beleidsorganen van de ECB uitgestippelde monetaire 
beleid.

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

wekelijkse basis-herfi nancieringstransacties en de maan-
delijkse langerlopende herfi nancieringstransacties ;

–  de speciale fi ne-tuningtransacties ;
–  de permanente faciliteiten waardoor op verzoek van 

de kredietinstellingen liquiditeiten overnight kunnen 
worden verstrekt (marginale beleningsfaciliteit) of afge-
roomd (depositofaciliteit) ;

–  het stelsel van de monetaire-reserveverplichtingen.

Na de wijziging van het operationele monetaire-beleids-
kader in 2004 (zie vorig jaarverslag, deel 2, blz. 20), kon 
het Eurosysteem een doeltreffend monetair beleid voeren, 
tegen de achtergrond van een zeer stabiele korte rente.

Het gemiddelde aantal Belgische deelnemers aan de 
basis-herfi nancieringstransacties klom van vijf in 2004 
naar zes in het verslagjaar. Tegelijk steeg het relatieve aan-
deel van de Belgische kredietinstellingen in het totale door 
de ECB toegewezen bedrag van 7,3 tot 7,8 pct. In 2005 
ontvingen zij tussen 17,6 en 27,9 miljard. De Belgische 
deelnemers nemen structureel meer liquiditeiten op 
dan zij nodig hebben om hun behoeften te dekken. Die 
overschotten worden via TARGET geleend aan fi nanciële 
instellingen van andere landen.

Voorts bleef de deelname van de Belgische kredietinstel-
lingen aan de maandelijkse langerlopende herfi nancie-
ringstransacties relatief gering, al steeg hun aandeel in 
het totale toegewezen bedrag van 0,3 pct. tot 1,5 pct. 
tijdens het verslagjaar.

Als gevolg van de in november 2004 genomen beslissing 
om fi ne-tuningtransacties stelselmatiger te verrichten op 
de laatste dag van de reserveaanhoudingsperiode wan-
neer de ontwikkelingen van de autonome factoren te 
sterk afwijken van de prognoses, nam het aantal van die 
transacties toe van drie in 2004 tot negen in 2005. Het 
gemiddelde verschil tussen de Eonia (1) en de gewogen 
gemiddelde rente van de basis-herfi nancieringstransactie 
op de laatste dag van de reserveaanhoudingsperiode 
kon bijgevolg, in absolute waarde uitgedrukt, worden 
verlaagd van +19 tot –3 basispunten. Tijdens het ver-
slagjaar namen de fi ne-tuningtransacties de vorm aan 

Kader 1 –  Bancaire rapportering en fi nanciële-marktstatistieken

De kredietinstellingen dienen vanaf 1 januari 2006 de International Financial Reporting Standards (IFRS) toe te 
passen voor de opstelling van hun geconsolideerde jaarrekeningen. Daartoe werd, in nauwe samenwerking met 
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en de Belgische Vereniging van Banken en 
Beursvennootschappen (BVB), een uniform schema voor de driemaandelijkse rapportering (Schema A – IFRS) 
opgesteld en gepubliceerd.

Om de overgang op de IFRS vlot te laten verlopen en de internationale harmonisatie te bevorderen, werd de 
Extensible Business Reporting Language (XBRL) gekozen voor de datacommunicatie. De Bank ontwikkelde, in 
samenwerking met de CBFA, een van de eerste XBRL-taxonomieën ter wereld. Ook de rapportering van de Bank 
aan internationale organisaties heeft belangrijke aanpassingen ondergaan. Zo komt de Bank volledig tegemoet 
aan de gewijzigde rapporteringsvereisten van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) in het kader van de 
opvolging van de landenrisico’s. Verder neemt zij, samen met circa zestig andere landen, deel aan de Coordinated 
Compilation Exercise, een oefening die door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) georganiseerd wordt voor de 
opstelling van de Financial Soundness Indicators. Het opstellen van die indicatoren, die dienen om de sterke en de 
zwakke punten van het fi nanciële systeem te evalueren, vergt een nauwe samenwerking met de CBFA. Ten slotte 
heeft de Bank aan de ECB de nodige Belgische informatie verstrekt voor de nieuwe editie van het Blauwboek, dat 
statistische informatie over de betalingssystemen verstrekt.

(1)  Euro OverNight Index Average. Dit is het referentietarief voor overnight-leningen 
in euro op de bancaire markt.
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van drie injecties en zes opnames van liquiditeiten. 
De deelname van de Belgische kredietinstellingen aan 
de  liquiditeitsverruimende transacties beliep gemid-
deld 16 pct. van het totale toegewezen bedrag. Geen 
enkele instelling nam deel aan de liquiditeitsverkrappende 
transacties.

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 – ver-
handelbare 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.

Tijdens het verslagjaar werden de eerste stappen gezet met 
het oog op de opstelling van één lijst van beleenbare activa :
–  In euro luidende schuldinstrumenten uitgegeven door 

entiteiten gevestigd in de landen van de G-10 die niet 
behoren tot de Europese Economische Ruimte (Canada, 
Japan, Verenigde Staten en Zwitserland), werden aan-
vaard als beleenbare activa. De fi scale behandeling 
van sommige van die activa remt evenwel het gebruik 
ervan af.

–  Er werd een lijst gepubliceerd van de niet-gereguleerde 
markten die beantwoorden aan de criteria van het 
Eurosysteem (juridische veiligheid, transparantie en 
toegankelijkheid).

Op de korte en de middellange termijn zouden de vol-
gende wijzigingen het onderpandenbeheer op het niveau 
van het Eurosysteem ten goede komen :
–  in het eerste semester van 2006 wordt, zodra de 

marktprijzen achterhaald zijn, overgegaan tot de theo-
retische waardering van de in pand gegeven activa ;

–  vanaf januari 2007 worden bankleningen als waarborg 
aanvaard, wat een uitbreiding inhoudt van het scala 
van beleenbare activa.

Voorts schakelde de Bank op 30 mei 2005 met succes 
over op een nieuw platform voor het onderpanden- en 
kredietenbeheer. Dit nieuwe platform beperkt de mense-
lijke interventies en verbetert de dienstverlening (vermin-
dering van de reactietijden). In de loop van 2006 zullen 
de tegenpartijen eveneens de mogelijkheid krijgen om 
rechtstreeks, via een beveiligde verbinding, de ten gunste 
van de Bank afgegeven onderpanden gedetailleerd te 
raadplegen en kennis te nemen van de stand van de uit-
voering van hun orders.

1.3  Beheer van de goud- en 
deviezenreserves

1.3.1  Basisprincipes

De in de balans van de Bank opgenomen goud- en devie-
zenreserves zijn de offi ciële goud- en deviezenreserves van 
België. Ze omvatten goud, goudvorderingen, vorderingen 
op het IMF en vreemde valuta’s. De Bank houdt die reser-
ves aan en beheert ze benevens haar eigen aandeel in de 
reserves die aan de ECB werden overgedragen krachtens 
artikel 30 van het protocol betreffende de statuten van 
het ESCB en de ECB.

Wat het beheer van de deviezentegoeden betreft, worden 
drie niveaus van besluitvorming onderscheiden : het stra-
tegische, het tactische en het dagelijkse.

Op strategisch vlak legt het Directiecomité de algemene 
beleidslijnen en de preferenties op de middellange en 
lange termijn vast met betrekking tot de arbitrage 
tussen risico en rendement. Aldus bepaalt het Comité in 
hoofdzaak het totale bedrag van de deviezenreserves, de 
samenstelling ervan per valuta, de duration (gemiddelde 
looptijd) van de portefeuilles, de toegestane instrumenten 
en transacties, de criteria voor de selectie van de tegen-
partijen en de limieten voor het kredietrisico. Deze beslis-
singen worden vertaald in de samenstelling van referen-
tieportefeuilles die als maatstaf dienen voor de resultaten 
van een actief – zowel tactisch als dagelijks – beheer, 
met inachtneming van de door het Directiecomité vast-
gestelde grenzen.

Op tactisch vlak bepaalt een beleggingscomité beleggings-
preferenties op de korte termijn (tussen een en 
drie maanden), rekening houdend met de waargenomen 
en de verwachte situatie op de markten.

Het dagelijkse en feitelijke beheer van de portefeuilles, ten 
slotte, berust bij de portfolio managers.

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

Sinds januari 2005 wordt het beheer van de deviezente-
goeden van de ECB verdeeld over de NCB’s, waarbij iedere 
centrale bank zich specialiseert in het beheer van één 
munt. De Bank heeft zich gespecialiseerd in het beheer 
van dollartegoeden. Die ontwikkeling had geen impact op 
het bedrag van de deviezenreserves die ze beheert voor 
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rekening van de ECB : dat bedrag stemt, zoals voorheen, 
overeen met haar aandeel in het kapitaal van de ECB.

Wat de goudreserves betreft, was de Bank medeonder-
tekenaar van de Joint Statement on Gold van 8 maart 
2004, waarbij vijftien Europese centrale banken afspraken 
hebben gemaakt over goudcessies tussen 27 september 
2004 en 26 september 2009. Tijdens het afgelopen 
boekjaar verkocht zij, in het kader van dat akkoord, 
30 ton goud. Die operatie leverde een meerwaarde van 
299 miljoen op, die werd geboekt op een onbeschik-
bare-reserverekening (overeenkomstig artikel 30 van de 
organieke wet).

1.3.2  Risicobeheer

Het beheer van de goud- en deviezenreserves stelt de 
Bank bloot aan marktrisico’s, kredietrisico’s en operatio-
nele risico’s. Zij heeft een beleid uitgewerkt om die risico’s 
te beperken.

De Bank bepaalt de duration en de valutasamenstel-
ling van elke portefeuille, aan de hand van de value at 
risk-methode, die een raming mogelijk maakt van het 
marktrisico (verliezen die zouden kunnen voortvloeien 
uit een ongunstige wisselkoers- of renteontwikkeling). Zij 
onderwerpt zich ook aan stress-testing-oefeningen om de 
verliezen te ramen die zij zou kunnen lijden in geval van 
een ernstige marktcrisis.

Om haar kredietrisico (het risico op verliezen dat kan 
voortvloeien uit wanbetaling of de verslechtering van 
de kredieten van de tegenpartijen of emittenten) te 
beperken, geeft zij de voorkeur aan instrumenten met 
een soeverein risico alsook aan instrumenten die door 
een onderpand gedekt worden. Bovendien hanteert zij 
strikte beperkingen voor haar overige beleggingen, in het 
bijzonder voor de bankdeposito’s. Ook eist zij van de emit-
tenten van de instrumenten en haar tegenpartijen een 
hoge rating en zorgt zij voor een maximale diversifi catie 
van haar beleggingen. Haar beoordelingen in dit verband 
steunen op de Creditmetrics-methode.

Om het rendement te verbeteren, wordt een gering deel 
van de reserves belegd in bedrijfsobligaties. Er werden 
specifi eke regels vastgelegd voor dat type emittent (mini-
mumnotering, diversifi catieverplichting, enz.), met de 
bedoeling het kredietrisico te beperken.

Ten slotte beperkt de Bank het operationele risico door de 
beleggingsactiviteiten te spreiden over drie afzonderlijke 
diensten : de Front Office is belast met de transacties, de 
Back Office zorgt voor de afwikkeling ervan en de Middle 
Office beheert de risico’s.
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2.  Stabiliteit van het financiële systeem

De werkzaamheden van de Bank in het vlak van de fi nan-
ciële stabiliteit zijn toegespitst op drie domeinen : toezicht, 
crisispreventie en crisisbeheer.

Wat het toezicht betreft, focust de Bank op de systeem-
risico’s. Haar aandacht gaat derhalve uit naar macropru-
dentiële analyses, alsook naar het onderzoek van de weer-
baarheid van de grote infrastructuren die instaan voor de 
werking van de fi nanciële markten. Het macroprudentiële 
toezicht is bijvoorbeeld gericht op het opsporen van 
gedrag dat, ook al kan het soms worden gerechtvaardigd 
voor afzonderlijke instellingen, systeemproblemen dreigt 
te veroorzaken wanneer een groot aantal instellingen het 
gelijktijdig gaat vertonen. Dit macroprudentiële toezicht 
completeert het microprudentiële toezicht, dat gericht is 
op de soliditeit van de individuele fi nanciële instellingen 
en dat in België behoort tot de bevoegdheid van de 
CBFA.

Een nauwe samenwerking tussen beide autoriteiten moet 
zorgen voor een kruisbestuiving tussen micropruden-
tieel toezicht en macroprudentieel toezicht. Daarom is 
een van de belangrijkste doelstellingen van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de fi nanciële 
sector en de fi nanciële diensten de versterking van de 
samenwerking tussen de Bank en de CBFA.

De preventie stoelt op een aantal regels en normen die 
tot doel hebben de veilige en doeltreffende werking van 
het fi nanciële systeem te bevorderen. Deze regels en 
normen houden verband met zeer uiteenlopende domei-
nen, zoals de balansstructuur van de fi nanciële instel-
lingen, de risicobeheerstechnieken en -instrumenten, de 
mededingings- en markttoegangsregels, de wijze waarop 
fi nanciële informatie wordt verspreid, of de principes die 
markttransparantie en deugdelijk bestuur waarborgen.

Het nauwlettend toezicht op de markten en de fi nanciële 
instellingen en het bestaan van aangepaste wet- en regel-
geving nemen niet weg dat de autoriteiten voorbereid 
moeten zijn op eventuele fi nanciële incidenten. De rege-
lingen en structuren die in dat verband werden opgezet, 
behoren tot het domein van het crisisbeheer, het derde 
belangrijke aspect van het beleid ter vrijwaring van de 
fi nanciële stabiliteit.

De Bank streeft ernaar om haar activiteiten op elk van 
die drie grote werkterreinen te coördineren met de werk-
zaamheden van de internationale organen of comités die 
bijdragen tot de globale handhaving van de fi nanciële 
stabiliteit.

Gelet op de mondialisering van het fi nanciële systeem 
kan het toezicht op de markten niet langer op een louter 
nationale basis worden georganiseerd. Twee grote inter-
nationale instellingen waarmee de Bank nauwe contacten 
onderhoudt – het IMF en de BIB – besteden meer en meer 
aandacht aan het onderzoek van de grote fi nanciële ont-
wikkelingen. De Bank werkt mee aan die analyses, die een 
draagvlak bieden voor haar eigen studies.

Op het vlak van preventie worden de regels en standaar-
den voor de fi nanciële markten en instellingen thans 
voornamelijk op supranationaal niveau opgesteld. Steeds 
meer Belgische wetten en regelgevingen met betrekking 
tot de fi nanciële instellingen en markten zetten aldus 
EU-richtlijnen of regelgeving van de G-10 om. De Bank 
draagt bij aan die regelgevende werkzaamheden.

Ten slotte kan bij de uitwerking van het crisisbeheer niet 
worden voorbijgegaan aan de diepgaande wijzigingen 
in het fi nanciële landschap die hebben geleid tot de 
oprichting van grote internationale groepen. De inter-
venties waartoe de autoriteiten zouden kunnen worden 
genoopt om eventuele liquiditeitsproblemen van een 
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grote  instelling in moeilijkheden te voorkomen of om de 
potentiële besmettingseffecten van een crisis in de hand 
te houden, moeten voortaan dus in een internationaal 
kader worden verricht. Dit is meer bepaald het geval 
binnen het Eurosysteem.

In het licht van die diverse ontwikkelingen zijn de activitei-
ten van de Bank op het gebied van de fi nanciële stabiliteit 
voortaan nauw verbonden met die in het vlak van de 
internationale samenwerking.

2.1  Toezicht op de fi nanciële stabiliteit

2.1.1  Macroprudentieel toezicht

Het Financial Stability Review (1), dat de Bank sinds 2002 
jaarlijks publiceert, wijdt een weerkerend artikel aan 
een diepgaand onderzoek van de determinanten van de 
algemene fi nanciële stabiliteit in België. In 2005 handelde 
deze studie over het recente verloop en de potentiële 
risico’s op de internationale fi nanciële markten alsook 
over de ontwikkeling van de fi nanciële situatie van de 
Belgische huishoudens en niet-fi nanciële ondernemingen 
in 2004. Voorts werd de soliditeit van de bank- en ver-
zekeringssector beoordeeld. In een macro-economisch 
klimaat dat over het algemeen gunstig was voor de fi nan-
ciële instellingen, lijkt het Belgische fi nanciële systeem in 
2004 en begin 2005 zijn rentabiliteit en zijn weerbaar-
heid tegenover schokken te hebben verbeterd, met name 
dankzij beperkte verliezen op de portefeuille leningen aan 
de privé-sector. Die resultaten worden bevestigd door de 
simulaties van schokken (stress tests) die werden verricht 
in het kader van het Financial Sector Assessment Program 
van het IMF (zie kader 2).

Naast haar Financial Stability Review publiceert 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 kredietinstellingen, 
de beleggingsondernemingen, de vennootschappen voor 
beleggingsadvies, de verzekerings maatschappijen, de 
pensioenfondsen en -kassen en de effectenmarkten.

Ter ondersteuning van haar macroprudentiële analyses 
verricht de Bank ook onderzoek naar specifi eke thema’s 
zoals de microprudentiële grondslagen van de risiconame, 
de structurele ontwikkelingen van het fi nanciële systeem, 
de invloed van de institutionele omgeving en de regelge-
ving op de marktwerking, en de ontwikkeling van nieuwe 
fi nanciële instrumenten en technieken.

Verscheidene van die onderzoeken werden belicht in 
publicaties in het Financial Stability Review, de Working 
Papers of in gespecialiseerde internationale tijdschriften. 
Dat publicatiebeleid heeft tot doel de bezinning en de 
samenwerking tussen de prudentiële autoriteiten en de 
fi nanciële markten te bevorderen.

Tijdens het verslagjaar spitste het macroprudentiële 
onderzoek van de Bank zich toe op de modellering van 
de deposito’s met onbepaalde looptijd, het liquiditeits-
risico in de effectenvereffeningssystemen, het risico van 
een sectorale concentratie in de bancaire kredietporte-
feuilles, de uitdagingen in verband met het beheer van 
de internationale fi nanciële instellingen en de fi nanciële 
conglomeraten, alsmede de rol van de ratings in de 
structured-fi nancemarkten.

2.1.2  Toezicht op de fi nanciële infrastructuren

BIJDRAGE TOT DE OPSTELLING VAN NORMEN

In 2005 publiceerde het Committee on Payment and 
Settlement Systems (CPSS) twee rapporten waaraan de 
Bank heeft meegewerkt.

Het eerste rapport, getiteld Central Bank Oversight of 
Payment and Settlement Systems, legt uit waarom en 
hoe centrale banken toezicht uitoefenen op betalings- 
en effectenvereffeningssystemen. Naast een analyse van 
de toezichtstelsels in de landen van de G-10 bevat het 
rapport tien standaarden voor een effi ciënt toezicht. Vijf 
ervan kunnen worden toegepast op zowel betalings- als 
effectenvereffeningssystemen. De andere vijf standaarden 
hebben betrekking op coöperatief toezicht voor systemen 
die internationaal actief zijn.

Het tweede rapport, getiteld New Developments in 
Large-Value Payment Systems, geeft een overzicht van 
de ontwikkelingen die in systemen voor hoogwaardige 
betalingen zijn opgetreden sinds de publicatie van het 
rapport Real-Time Gross Settlement Systems in 1997. De 
belangrijkste conclusie van het rapport is dat interban-
caire betalingen vandaag de dag sneller en met minder 
liquiditeit vereffend kunnen worden, dankzij een fl exibeler 
beheer van de verschillende risico’s en de daaraan verbon-
den kosten.

(1)  Deze publicatie is beschikbaar op de website van de Bank.
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TOEZICHT OP DE BETALINGSSYSTEMEN

De Bank oefent toezicht uit op twee, door de private sector 
uitgebate betalingssystemen : Banksys en MasterCard 
Europe. Banksys beheert de systemen voor betalingen met 
krediet- en debetkaarten en de elektronische geldbeugel 
Proton. Voorts ontwerpt Banksys betaalterminals, net-
werken en veiligheidsmodules. Tot 1 juli 2005 beheerde 
die onderneming ook een deel van het geldautomaten-
netwerk. Tijdens het verslagjaar schakelde de Bank, in de 
marge van de gebruikelijke uitoefening van het toezicht 
op de veiligheid en de operationele betrouwbaarheid van 
Banksys, over op een nieuwe werkwijze die beter aansluit 
bij de toezichtprocedure voor de overige systemen en een 
betere opvolging mogelijk maakt.

MasterCard Europe, de Europese hoofdzetel van 
MasterCard International, is voornamelijk verantwoor-
delijk voor de verwerking van grensoverschrijdende beta-
lingen met MasterCard-producten (o.a. de MasterCard-
 kredietkaart en de Maestro-debetkaart). De Bank ging 
tijdens het verslagjaar voort met de in 2004 gestarte 
analyse van de vereffening van MasterCard Europe, in het 
licht van de Oversight standards for euro retail payment 
systems.

Bovendien is de Bank, sinds de oprichting van de 
Continuous Linked Settlement (CLS), betrokken bij het 
toezicht op dit betalingssysteem voor valutatransacties. 
Het systeem is gebaseerd op het principe van « betaling 
tegen betaling » en garandeert dat de twee onderdelen 
van een valutatransactie gelijktijdig worden afgewikkeld 
bij de CLS Bank, wat de risico’s aanzienlijk vermindert. 
Het toezicht op CLS wordt uitgeoefend in samenwerking 
met de centrale banken waarvan de valuta in dit systeem 
verhandeld wordt. Aangezien de CLS Bank gevestigd 
is in New York, is de Federal Reserve Bank van New 
York de eerstelijnstoezichthouder (overseer with primary 
responsibility).

De Bank houdt ook toezicht op de systemen ELLIPS en 
UCV, die door haar worden uitgebaat. Zij onderzoekt 
meer bepaald de impact van de ontwikkelingen van 
TARGET2 op ELLIPS. Wat het UCV betreft, werd in het 
rapport Result of oversight assessment of retail payment 
systems in euro een geharmoniseerde versie gepubliceerd 
van de in ESCB-verband verrichte evaluaties van de retail-
betalingssystemen, aan de hand van de Oversight stan-
dards for euro retail payment systems.

In het kader van het toezicht op Banksys, MasterCard 
Europe en het UCV besteedde de Bank in 2005 vooral aan-
dacht aan de ontwikkelingen in de Single Euro Payments 
Area (SEPA), de eengemaakte zone voor  betalingen in 

euro, en aan de mogelijke gevolgen voor de betrokken 
systemen.

TOEZICHT OP DE EFFECTENVEREFFENINGSSYSTEMEN

De Bank houdt eveneens toezicht op Euroclear, een 
belangrijk effectenvereffeningssysteem. In 2005 publi-
ceerde zij in haar Financial Stability Review haar beoorde-
ling van dat systeem, op grond van de Recommendations 
for securities settlement systems van de ESCB-CESR-
 werkgroep (zie tabel 2). Zij volgt ook de implementatie 
op van de aanbevelingen die zij heeft gedaan. Voorts 
wijzigde Euroclear groep zijn organisatiestructuur. Er werd 
een nieuwe vennootschap, Euroclear NV (ESA), gecreëerd 
die als gemeenschappelijke dienstverlener handelt en 
de moedermaatschappij van Euroclear Bank, Euroclear 
France, Euroclear Netherlands en CrestCo is. De Bank 
sloot met de centrale banken en effectencommissies van 
de betrokken landen een multilateraal Memorandum of 
Understanding (MoU) waarin het toezicht op ESA wordt 
geregeld, met de Bank en de CBFA als lead coordina-
tors. Dit MoU wordt uitvoerig toegelicht in het Financial 
Stability Review van 2005. Begin 2006 nam de Euroclear 
groep bovendien de Interprofessionele Deposito- en 
Girokas (CIK) over van de Euronext groep.

In 2005 publiceerde de Bank, als toezichthouder, ook een 
beoordeling van haar eigen effectenvereffeningssys teem, 
aan de hand van de Recommendations for securities 
settlement systems. Daarnaast actualiseerde zij haar 
beoordeling van het vereffeningssysteem van de CIK. 
Zij volgt de implementatie op van de door haar gedane 
aanbevelingen.

Zij is ook betrokken bij het internationale, coöperatieve 
toezicht op LCH.Clearnet NV, de centrale tegenpartij voor 
de cashmarkt- en derivatenmarkttransacties op onder 
meer Euronext Brussel.

TOEZICHT OP SWIFT

SWIFT biedt streng beveiligde diensten aan voor de trans-
missie van fi nanciële informatie tussen haar leden. Deze 
vennootschap verstrekt, op wereldwijde schaal, belang-
rijke diensten op het vlak van het berichtenverkeer in de 
banksector.

Het toezicht op SWIFT wordt georganiseerd in samenwer-
king met andere centrale banken van de G-10. Aangezien 
SWIFT’s hoofdkantoor zich in België bevindt, oefent de 
Bank het eerstelijnstoezicht uit (lead overseer). De relatie 
tussen de Bank en SWIFT wordt geregeld in een specifi ek 
protocol. De relatie die de Bank, als lead overseer, onder-
houdt met de andere centrale banken van de G-10, wordt 
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geregeld door samenwerkingsakkoorden (MOU’s) die zij 
met elk van de andere centrale banken van de G-10 heeft 
gesloten. De laatste van deze MOU’s werden in het voor-
jaar van 2005 ondertekend. Zij worden toegelicht in het 
Financial Stability Review van 2005.

Tijdens het verslagjaar werd SWIFT’s belangrijkste commer-
ciële toepassing, het FIN-berichtenverkeer, volledig over-
geheveld naar het nieuwe SWIFTNet-platform. Dankzij dit 
platform, dat gebruik maakt van het internetprotocol, kan 
de dienstverlening aan de fi nanciële sector fors worden 
uitgebreid. SWIFT zal in de toekomst onder meer instaan 
voor het berichtenverkeer van TARGET2. Het toezicht van 
de centrale banken op SWIFT heeft ook aandacht voor al 
die ontwikkelingen, voor zover ze een weerslag kunnen 
hebben op het internationale systeemrisico.

SWIFT is eveneens een belangrijk forum voor het vast-
leggen van standaarden voor fi nanciële berichten. Deze 
onderneming coördineert de opstelling van een protocol 
betreffende het wegwerken van « Hindernis 1 » zoals 
omschreven in het Giovannini-rapport. Door het invoeren 
van één protocol voor de hele EU zullen nationale verschil-
len in informatie-technologie en in interfaces voor effec-
tenverrekening en -vereffening weggewerkt worden.

2.1.3  Samenwerking met de CBFA

De directiecomités van de Bank en de CBFA hebben 
nieuwe maatregelen genomen om de samenwerking 
tussen beide instellingen op gebieden van gemeenschap-
pelijk belang te versterken, overeenkomstig de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de fi nanciële 
sector en de fi nanciële diensten. Daardoor konden op 
operationeel vlak synergieën worden benut in bepaalde 
zeer concrete domeinen, zoals de deelname aan de 
werkzaamheden van diverse internationale organisaties 
en fora, de verwerking van informatie verstrekt door de 

fi nanciële instellingen, informatica, infrastructuur en alge-
mene diensten.

Op het vlak van de fi nanciële stabiliteit profi teerde de 
prudentiële-beleidsvoering van de veelvuldige interactie 
tussen beide instellingen, die tot uitdrukking kwam in de 
toenadering tussen de teams van de Bank en de CBFA en 
de detachering van sommige medewerkers van de Bank 
bij de CBFA.

Dankzij de coördinatie door het Comité voor fi nanciële 
stabiliteit (CFS) kon ook de band tussen het micropru-
dentiële toezicht van de CBFA en het macroprudentiële 
toezicht van de Bank worden aangehaald.

Het CFS beraadde zich eveneens over de wijze waarop de 
samenwerking kan worden bevorderd tussen de teams 
van de Bank die belast zijn met het oversight van de beta-
lings- en vereffeningssystemen en die van de CBFA welke 
instaan voor het prudentiële toezicht op sommige van 
die systemen. Het CFS besloot ook om de samenwerking 
tussen de Bank en de CBFA te versterken op het vlak van 
de wet- of regelgevende werkzaamheden die van belang 
zijn voor beide instellingen. De nauwere samenwerking 
tussen de Bank en de CBFA kwam meer bepaald tot 
uitdrukking bij de uitvoering van de missie van het IMF in 
het kader van het Financial Sector Assessment Program 
voor België. Dat diepgaande onderzoek van het Belgische 
fi nanciële systeem heeft aangetoond dat de hervormin-
gen verder moeten worden uitgewerkt. Daarbij moet 
een strategische visie worden ontwikkeld en moet een 
toenadering tussen de bedrijfsculturen tot stand worden 
gebracht, met inachtneming van de specifi eke taken van 
iedere instelling. België zal op die wijze aansluiting vinden 
bij een zich momenteel aftekenende tendens in de EU, 
waar het ontstaan van grote grensoverschrijdende groe-
pen een meer geïntegreerde aanpak van het toezicht en 
het beheer van fi nanciële crises vereist.

Kader 2 –  Beoordeling van de stabiliteit van het fi nanciële systeem door het 
Internationaal Monetair Fonds

In het kader van het Financial Sector Assessment Program, vatte het IMF eind 2004 zijn beoordeling van de 
stabiliteit van het Belgische fi nanciële systeem aan met een eerste missie, die voornamelijk gericht was op 
de analyse van de organisatie en de werking van de markten en de fi nanciële autoriteiten in het licht van de 
internationale normen. Dat onderzoek had betrekking op de naleving van vijf normen en codes, die onder andere 
verband hielden met de kwaliteit van het toezicht op de kredietinstellingen en de verzekeringsmaatschappijen, en 

4
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2.2  Preventie

Het optreden van de Bank op het vlak van preventie vindt 
grotendeels plaats in internationaal verband : de Bank 
neemt deel aan de werkzaamheden van diverse organen 
en comités van de G-10 en de EU die gespecialiseerd 
zijn in de regulering en de opvolging van de fi nanciële 
markten.

Op Europees vlak is de Bank lid van het ESCB-Comité voor 
bankentoezicht, dat de toezichthouders en de centrale 
banken van de EU verenigt. Dat Comité onderzoekt de 
macroprudentiële situatie en de structurele ontwikkelin-
gen in het Europese bankwezen. Het werkt meer bepaald 
mee aan het Financial Stability Review van de ECB. In 
2005 bestudeerde het de implicaties van de nieuwe IAS-
IFRS-boekhoudnormen voor de fi nanciële stabiliteit en 

boog het zich over een aantal vraagstukken die verband 
houden met de activiteiten van de grensoverschrijdende 
bankgroepen, zoals het toezicht op de vereffening en de 
organisatie van de depositogarantiesystemen. De Bank 
nam ook deel aan de werkzaamheden van het Comité 
van Europese banktoezichthouders. Dit Comité, dat de 
Europese Commissie adviseert omtrent bancaire aange-
legenheden, heeft tot taak bij te dragen tot de conver-
gentie van de toezichtpraktijken in de EU alsmede tot de 
gemeenschappelijke implementatie en de correcte toepas-
sing van de gemeenschapswetgeving. In 2005 bereidde 
dat Comité onder meer de tenuitvoerlegging voor van de 
richtlijn die nieuwe eigen-vermogenseisen oplegt aan de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. Ten 
slotte was de Bank wederom betrokken bij de werkzaam-
heden van de werkgroep ESCB–CESR voor de verrekening 
en de afwikkeling van de effectentransacties.

TABEL 2 VOORNAAMSTE COMITÉS VOOR TOEZICHT OP OF REGULERING VAN DE FINANCIËLE MARKTEN

Op het niveau van de EU Op wereldvlak

Macroprudentieel toezicht Comité voor bankentoezicht
(BSC)

Comité voor het
wereldwijde financiële systeem
(CGFS)

Banken Comité van Europese banktoezichthouders
(CEBS)

Bazels Comité voor het bankentoezicht
(BCBS)

Verzekeringsmaatschappijen Comité van Europese toezichthouders
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
(CEIOPS)

Internationale vereniging
van verzekeringstoezichthouders
(IAIS)

Effectenmarkten Comité van Europese effectenregelgevers
(CESR)

Internationale organisatie
van effectentoezichthouders
(IOSCO)

Betalings- en vereffeningsinfrastructuren Werkgroep ESCB-CESR Comité voor betalings-
en vereffeningssystemen (CPSS)

met de naleving van de internationale best practice-normen voor de vereffeningsinfrastructuren (aanbevelingen 
van de ESCB-CESR-werkgroep).

De tweede missie, die werd voltooid in 2005, onderzocht de algemene structuur van het fi nanciële systeem, 
met de bedoeling de soliditeit ervan te beoordelen en de eventuele kwetsbare plekken op te sporen. Daartoe 
raadpleegde het IMF tal van macroprudentiële indicatoren en liet het simulaties van schokken uitvoeren in het 
kader van scenario’s uitgewerkt in samenspraak met de prudentiële autoriteiten. Die stress tests werden verricht 
enerzijds door de autoriteiten op basis van geaggregeerde prudentiële gegevens (top-down) en anderzijds door 
grote individuele fi nanciële instellingen (bottom-up). 
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In het kader van de G-10 (BIB), nam de Bank deel aan 
de activiteiten van het Comité voor het wereldwijde 
fi nanciële systeem. De aandacht ging onder meer uit naar 
de impact die de nieuwe hypothecaire kredieten en de 
nieuwe technieken voor de overdracht en de verdeling 
van de kredietrisico’s hebben op de fi nanciële markten. Zij 
was ook betrokken bij de werkzaamheden van het Bazels 
Comité voor het bankentoezicht, dat zich vooral toespitst 
op de implementatie van het herziene kader voor de 
internationale convergentie op het vlak van de eigen-ver-
mogenseisen en de berekening ervan (het zogenaamde 
Bazel II-akkoord). In het kader van het CPSS nam zij deel 
aan de werkzaamheden die uitmondden in de publicatie 
van drie rapporten : Central bank oversight of payment 
and settlement systems, General guidance for payment 
system development en New developments in large-value 
payment systems.

Op het vlak van het IMF ging de aandacht in het verslag-
jaar uit naar de implementatie van de normen en codes 
die tijdens de voorgaande jaren werden uitgewerkt. In 
2004 en 2005 onderzocht het Fonds de soliditeit van de 
Belgische fi nanciële sector, en meer bepaald de naleving, 
door deze sector, van de internationale normen. De resul-
taten zullen in de loop van 2006 worden gepubliceerd 
(zie kader 2).

DUURZAME GROEI

Tijdens het verslagjaar verfi jnde het IMF, in samenwerking 
met de Wereldbank, het analysekader voor de houd-
baarheid van de door de Staten aangegane schulden. 
Specifi eke aandacht ging daarbij uit naar de operationa-
lisering van dit analysekader in opkomende en ontwikke-
lingseconomieën. Terwijl in 2004 vooral nagedacht werd 

Kader 3 –  Internationaal Monetair Fonds, Wereldbank en 
Belgische constituency

De Board of Governors van respectievelijk het IMF en de Wereldbank bestaat uit 184 gouverneurs (één per 
lidstaat), terwijl de Executive Board slechts 24 bewindvoerders telt, waarvan de meeste gekozen worden door een 
groep van landen, een zogenaamde constituency of kiesgroep.

In het IMF staat België, met 2,13 pct. van het totale aantal stemmen, sinds 1946 aan het hoofd van een 
constituency. De andere landen van die kiesgroep zijn, sinds 1992, Oostenrijk (0,87 pct.), Hongarije (0,49 pct.), 
Turkije (0,45 pct.), de Tsjechische Republiek (0,39 pct.), Wit-Rusland (0,19 pct.), Kazachstan (0,18 pct.), Slowakije 
(0,18 pct.), Luxemburg (0,14 pct.) en Slovenië (0,12 pct.). Zeven van die tien landen zijn lid van de EU en één 
is kandidaat-lidstaat. Met 5,13 pct. van het totale aantal stemmen binnen het IMF en de Wereldbank heeft de 
Belgische kiesgroep het hoogste stemgewicht van alle kiesgroepen. Slechts drie van de vijf landen die, wegens hun 
hoog quotum, een zetel hebben zonder deel uit te maken van een kiesgroep, hebben een groter stemgewicht : de 
Verenigde Staten (17,08 pct.), Japan (6,13 pct.) en Duitsland (5,99 pct.).

De samenwerking binnen de Belgische kiesgroep steunt op onderling overleg en consensus. De dossiers worden 
geleid door de prioriteiten van de betrokken instelling, de belangen van de leden van de kiesgroep en de Europese 
en mondiale ontwikkelingen. Deze samenwerking werd geformaliseerd in een akkoord dat in oktober 2003 werd 
hernieuwd voor een periode van tien jaar.

Krachtens die overeenkomst komt het steeds aan België toe een kandidaat voor te dragen voor de zetel van de 
constituency bij het IMF, terwijl de kandidaat voor de zetel bij de Wereldbank afwisselend wordt voorgedragen 
door België en Oostenrijk. In samenwerking met de Staat en in overleg met haar partners draagt de Bank bij tot 
de voorbereiding van de door de Belgische bewindvoerder van het IMF verdedigde standpunten.

In de regel vertegenwoordigt België ook de kiesgroep in de beleidsbepalende organen van het IMF en de Wereldbank, 
respectievelijk het International Monetary and Financial Committee en het Development Committee.
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over de rol van het IMF in de ontwikkelingslanden, stond 
2005 in het teken van het debat over het G-8-voorstel 
tot schuldkwijtschelding voor de armste landen. De rol 
van het IMF in deze landen berust op twee pijlers : con-
cessionele kredietverlening in het kader van de Poverty 
Reduction and Growth Facility (PRGF) en schuldverlichting 
in het kader van het Heavily Indebted Poor Countries-
 initiatief. De discussies hadden met name betrekking op 
het belang van een gelijke behandeling van de landen en 
op de fi nanciële gevolgen van de PRGF voor het IMF.

Daarnaast creëerde het IMF een nieuw beleidsonder-
steunend instrument voor de lage-inkomenslanden, het 
zogenoemde policy support instrument (PSI). Via dit 
instrument, waaraan geen fi nanciering verbonden is, ver-
strekt het IMF, op verzoek van de begunstigde landen, ten 
behoeve van hun donors informatie omtrent de deugde-
lijkheid en duurzaamheid van de economische program-
ma’s die er worden uitgevoerd.

De Bank verleende wederom technische bijstand aan de 
Banque Centrale du Congo, in nauw overleg met het 
IMF en de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking. De gouverneur heeft 
tijdens een werkbezoek aan Kinshasa onderstreept dat 
die technische bijstand zoveel mogelijk afgestemd dient 
te worden op de reële behoeften. Net als de vorige jaren 
werd er vooral geholpen bij de informatisering van de 
hoofdzetel van de centrale bank in Kinshasa en bij de 
modernisering van de marktzaal. Ook de behandeling 
van cash en de mogelijke uitbouw van een girale beta-
lingsinfrastructuur kregen veel aandacht. Samen met de 
Administratie van de Thesaurie (FOD Financiën) werd ten 
slotte in Brussel een stage over de functie van rijkskas-
sier opgezet ten behoeve van leidende ambtenaren van 
de Banque Centrale du Congo en van het Congolese 
Ministerie van Financiën.

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 de gelden, 
de andere fi nanciële activa of de economische middelen 
van natuurlijke of rechtspersonen als bedoeld in de gel-
dende wetgeving. In het kader van de Verenigde Naties 
of de EU werden dergelijke embargo’s in 2005 toegepast 
op de Talibans van Afghanistan, het Al-Qaeda-netwerk 
en andere terroristische organisaties, alsook op som-
mige inwoners van Myanmar, Ivoorkust, Irak, Liberia, de 
Democratische Republiek Congo, Servië-Montenegro, 
Somalië, Soedan en Zimbabwe.

2.3  Crisisbeheer

Het CFS, dat de hoeksteen vormt van de architectuur 
van het toezicht op de fi nanciële sector, onderzoekt alle 
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor de Bank en de CBFA, op het gebied van de stabiliteit 
van het fi nanciële systeem, met inbegrip van de coördina-
tie van het crisisbeheer. Met inachtneming van de auto-
nomie van elke instelling, wordt in verschillende opzichten 
een preventief beleid gevoerd.

2.3.1  Financiële crises

Een interdepartementale cel, die samengesteld is uit ver-
tegenwoordigers van de diverse entiteiten van de Bank 
die te maken hebben met de stabiliteit van het fi nanciële 
systeem, heeft als taak fi nanciële crises (crises die de 
fi nanciële situatie van een fi nanciële instelling treffen) in 
de Bank te beheersen. De werkzaamheden van deze cel 
hebben tot doel de operationele en juridische voorberei-
ding van de Bank te verbeteren om aan een dergelijke cri-
sissituatie het hoofd te bieden. Binnen deze cel werd een 
beperkte crisiscel in het leven geroepen om de toegang 
tot vertrouwelijke prudentiële informatie afkomstig van 
de CBFA of andere prudentiële autoriteiten te beperken 
en ieder belangenconfl ict tussen de wettelijke opdracht 
van de Bank – namelijk bij te dragen tot de stabiliteit van 
het fi nanciële stelsel – en de vrijwaring van haar vermo-
gensrechtelijke belangen te voorkomen.

Wat de samenwerking en de informatie-uitwisseling in 
geval van fi nanciële crises betreft, werden op verschei-
dene vlakken praktische regelingen uitgewerkt. Zo werd 
tussen de Bank en de CBFA een protocolakkoord geslo-
ten, dat voorziet in een algemeen kader voor de samen-
werking en de uitwisseling van informatie in verband met 
het beheer van fi nanciële crises. Ter uitvoering in België 
van de bepalingen van het Memorandum of understan-
ding on co-operation between the banking supervisors, 
central banks and fi nance ministries of the European 
Union in fi nancial crisis situations, hebben de CBFA en de 
FOD Financiën voorts een aantal afspraken gemaakt voor 
de uitwisseling van informatie en samenwerking in geval 
van fi nanciële crises.

Ten slotte heeft het Beschermingsfonds voor deposito’s 
en fi nanciële instrumenten als opdracht, binnen bepaalde 
grenzen, depositohouders en beleggers te vergoeden die 
verlies lijden als gevolg van het in gebreke blijven van een 
kredietinstelling of een beleggingsonderneming. Dat fonds 
wordt geleid door een Bestuurscomité waarin de Staat, 
de kredietinstellingen en de  beleggingsondernemingen 
 vertegenwoordigd zijn. Het dagelijks beheer van het 
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fonds wordt door de Bank waargenomen. Het publiceert 
jaarlijks een activiteitenverslag dat beschikbaar is op 
 internet (www.beschermingsfonds.be).

2.3.2  Operationele crises

Het CFS keurde op 18 oktober 2004 een aantal aanbe-
velingen goed die tot doel hebben de stabiliteit van het 
fi nanciële systeem te versterken, door erop toe te zien dat 
de actoren en functies die cruciaal worden geacht voor de 
werking van het Belgische fi nanciële systeem, de vereiste 
maatregelen nemen om de continuïteit van hun activitei-
ten te waarborgen. Het vertrouwde de tenuitvoerlegging 
van die aanbevelingen toe aan een Permanente follow-
upstructuur (PFS).

In 2005 spitste de PFS zijn aandacht toe op de uitwerking 
van escalation- en communicatieprocedures in geval van 
een operationele crisis, d.w.z. in geval van een operati-
onele gebeurtenis die een sterke negatieve impact kan 
hebben op de goede werking van het Belgische fi nanciële 
systeem (natuurramp, terroristische aanslag, epidemie, 
enz.), zowel in een bottom/up-scenario (een crisis die 
zijn oorsprong vindt in de fi nanciële sector) als in een 
top/down-scenario (een crisis die zijn oorsprong vindt 
buiten de fi nanciële sector, maar die gevolgen heeft voor 
de werking ervan).

Die procedures werden goedgekeurd na overleg met de 
betrokken kritische actoren. Ze worden aan tests onder-
worpen en zullen verder worden uitgetest, in het kader 
van alsmaar complexere scenario’s.

Voorts werkt de PFS aan de opstelling van een protocol-
akkoord met het Coördinatie- en crisiscentrum van de 
regering. Dat akkoord omschrijft zijn rol bij de escalation-
procedure en bij de verdeling van de taken tussen de 
Bank, de politie en de overige cruciale actoren. Hij stelde 
noodplannen op in geval van een langdurige onderbre-
king van de werking van sommige kritische functies zoals 
telecommunicatie, elektriciteitsvoorziening, de betalings-
systemen ELLIPS en UCV of de diensten van Banksys. Ten 
slotte ontwikkelt de PFS de middelen voor een doeltref-
fende communicatie in alle omstandigheden, zowel intern 
als extern.
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3. Betaal- en vereffeningsmiddelen

3.1  Chartaal geld

3.1.1  Drukken van bankbiljetten

Tijdens het verslagjaar drukte de Bank het quotum aan 
eurobankbiljetten dat haar volgens het productieplan 
van het Eurosysteem toekwam. Die bankbiljetten waren 
volledig in overeenstemming met de kwaliteits- en veilig-
heidsnormen van de ECB. Ze werden geleverd binnen de 
opgelegde termijnen.

De drukkerij kon in 2005 wederom bogen op het ISO 
9001 : 2000-certifi caat voor kwaliteitsbeheer, alsook op 
het certifi caat van High Security Printer, dat het Europees 
Comité voor normalisatie uitreikt op het vlak van het 
veiligheidsbeheer.

3.1.2  Chartale geldomloop

De twaalf NCB’s van het Eurosysteem brengen het char-
tale eurogeld in omloop. Aangezien dat geld volkomen 
fungibel is, welke NCB het ook heeft uitgegeven, stemt 
het bedrag dat in een land in omloop is niet noodzakelijk 
overeen met het bedrag dat door de NCB van het betrok-
ken land in circulatie is gebracht.

BANKBILJETTEN

Het bedrag van de in België in omloop gebrachte bank-
biljetten wordt dan ook niet als dusdanig vermeld in de 
balanspost « Bankbiljetten in omloop ». Die post geeft het 
forfaitaire aandeel van de Bank in de emissie van de euro-

biljetten weer, te weten 3,28 pct. van de totale waarde 
van de in het Eurosysteem uitgegeven bankbiljetten (1). 
Het verschil tussen dat forfaitaire aandeel en het bedrag 
van de daadwerkelijk in omloop gebrachte bankbiljetten 
is in 2005, net als de voorgaande jaren, positief en wordt 

(1) Dit percentage is de coëffi ciënt die de deelneming van de Bank in het gestorte 
kapitaal van de ECB vertegenwoordigt (thans 3,5672 pct.) toegepast op 92 pct. 
van de totale waarde van de in het Eurosysteem uitgegeven bankbiljetten, terwijl 
de overige 8 pct. wordt toebedeeld aan de ECB.
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weergegeven op de actiefzijde van de balans in de post 
« Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van euro-
bankbiljetten binnen het Eurosysteem ». Het in die post 
geboekte bedrag nam in 2005 met meer dan 3 miljard 
euro toe.

De seizoengebonden daling in januari en augustus buiten 
beschouwing gelaten, is het bedrag van de bankbiljet-
tencirculatie in het eurogebied voortdurend toegenomen. 
Die stijging is steeds bijzonder groot in december. Over 
het hele jaar 2005 nam de gemiddelde waarde van de 
bankbiljettencirculatie toe van 450,5 tot 519,5 miljard, 
dat is een stijging met 15,3 %. Het aantal bankbiljetten 
nam met 7,4 pct. toe, tot 10,4 miljard coupures eind 
december. In 2005 bleef de vraag naar coupures van 
500 euro zeer groot : zij steeg met 20,9 pct. tot 370 mil-
joen bankbiljetten aan het einde van het jaar. Het aantal 
circulerende bankbiljetten van 100 en 50 euro vertoonde 
eveneens een forse stijging met respectievelijk 10,8 en 
11,3 pct. De vraag naar de overige coupures, daarente-
gen, nam met minder dan 5 pct. toe. Die ontwikkeling 
valt niet volledig te verklaren door de bankbiljettenvraag 
die verband houdt met de transacties binnen het euroge-
bied. Een van de andere belangrijke factoren die lijken bij 
te dragen tot die stijging is de groeiende vraag van buiten 
het eurogebied. De oppotting door het publiek, die in de 
hand wordt gewerkt door de lage rente, is een andere 
verklarende factor.

Tijdens het verslagjaar nam het bedrag van de door de 
Bank in omloop gebrachte bankbiljetten opnieuw af, in 
tegenstelling tot de ontwikkeling in het Eurosysteem als 
geheel. Die daling was evenwel minder groot dan de 
drie voorgaande jaren. Enkel voor de coupures van 50 en 
5 euro werd een nettotoename van het bedrag van de in 
omloop gebrachte bankbiljetten waargenomen. Een ver-
klaring van die uiteenlopende ontwikkelingen is te vinden 
in deel 2 van het Jaarverslag 2004.

De opvragingen en stortingen van bankbiljetten en munt-
stukken worden geregeld door contracten tussen de Bank 
en de kredietinstellingen. In het kader van de kosteloze 
basisdienst die de centrale banken van het eurogebied 
dienen te verlenen uit hoofde van hun opdracht om 
de economie te voorzien van contant geld, kunnen de 
banken gratis stortingen en opvragingen van per cou-
pure gebundelde bankbiljetten verrichten. Tegen betaling 
kunnen zij ook bankbiljetten storten of opvragen in colli 
die verschillende denominaties bevatten.

Daarnaast kunnen particulieren en niet-fi nanciële onder-
nemingen eurobiljetten omwisselen aan de openbare 
loketten. (1)
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(1) In 2002 omvatte het bedrag van de opvragingen een « voorafgaande 
bevoorrading » van 266 miljoen bankbiljetten.

Opvragingen

Stortingen

TABEL 3 CHARTALE OMLOOP VAN NIET TER OMWISSELING 
AANGEBODEN BELGISCHE FRANKEN (1)

(per ultimo)

Nominale waarde Bedragen
(miljarden Belgische frank)

2005
in pct. 

van 2000

2000 2005

10.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 276,5 2,2 0,8

2.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 164,2 2,5 1,6

1.000    . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,2 1,2 1,6

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

200    . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 0,6 8,5

100    . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,3 1,0 9,8

Totaal van de bankbiljetten (2) . . 546,6 8,0 1,5

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

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

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

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

0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 83,9

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

Algemeen totaal . . . . . . . . . . . . 570,1 15,6 2,7

(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.
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Naast bankbiljetten kunnen particulieren en niet-fi nan-
ciële ondernemingen euromunten omwisselen aan de 
openbare loketten.

In 2005 verwerkte de Bank in totaal bijna 600 miljoen 
muntstukken.

3.1.3  Kwaliteitscontrole van de bankbiljetten in 
omloop en bestrijding van valsemunterij

Alle bij de Bank gestorte biljetten worden onderworpen 
aan een kwaliteitscontrole, met behulp van geavanceerde 
machines. Die apparaten analyseren de bankbiljetten, 
verwerpen de namaakbiljetten, vernietigen de echte bil-
jetten die ongeschikt zijn voor recirculatie en bundelen 
de bankbiljetten die opnieuw in omloop kunnen worden 
gebracht, in standaardpakketten.

In 2005 werden van de bijna 1 miljard op deze wijze 
door de Bank verwerkte bankbiljetten iets minder dan 
200 miljoen biljetten ongeschikt bevonden voor recircu-
latie en bijgevolg vernietigd. Daarnaast werden op het 
Belgische grondgebied 22.538 namaakbiljetten aange-
troffen, tegen 20.751 in 2004. De coupure van 50 euro 
vertegenwoordigt 73 pct. en die van 20 euro 10 pct. van 
het totale aantal vervalsingen.

Het totale aantal in 2005 ontdekte vervalsingen – onge-
veer 579.000 biljetten – ligt 3,5 pct. lager dan in 2004.

3.2  Giraal geld

3.2.1  Hoogwaardige betalingen

De Bank baat ELLIPS uit, een interbancair systeem dat 
hoofdzakelijk overschrijvingen van grote bedragen ver-
werkt. ELLIPS is de Belgische component van TARGET, het 
Europese grensoverschrijdende bruto-vereffeningssysteem 
voor betalingen in euro. TARGET staat in voor de verwer-
king van de hoogwaardige betalingen, die veelal verband 
houden met transacties op de fi nanciële markten.

In 2005 steeg het gemiddelde aantal betalingen per dag 
in ELLIPS met 0,9 pct. tot 10.937 betalingen. De waarde 
van deze betalingen nam toe met 19,4 pct. tot een 
gemiddeld dagelijks bedrag van 120,1 miljard euro.

(1) De adressen en openingstijden van de vestigingen zijn te vinden blz. 139 en 140.
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(1) Aangezien de cijfers afgerond zijn, kunnen de totalen verschillen van de som van 
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(maandultimo, miljarden euro’s)

In 2005 werden in totaal meer dan 1,9 miljard bankbiljet-
ten bij de Bank opgevraagd of gestort.

MUNTSTUKKEN

Na een lichte daling in januari, nam het totaalbedrag van 
de in het eurogebied circulerende euromunten toe van 
15,4 miljard, eind 2004, tot 16,6 miljard, eind 2005, dat 
is een stijging met 8,4 pct. Het aantal muntstukken in 
omloop nam toe met 12 pct., namelijk van 56,2 miljard, 
eind 2004, tot 63 miljard, eind 2005.

De door de Bank in omloop gebrachte munten vertoon-
den in 2005 een toename met 14,5 pct. in waarde en 
met 13,6 pct. in aantal. De kredietinstellingen kunnen 
aan de loketten van de Bank gratis munten opvra-
gen en storten, mits gestandaardiseerde colli worden 
gebruikt, gevuld met muntrollen die munten met dezelfde 
nominale waarde bevatten.
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Het daggemiddelde van de betalingen tussen de in België 
gevestigde instellingen steeg in 2005 met 1,2 pct. tot 
3.218. In waarde uitgedrukt beliepen deze betalingen 
14,3 miljard euro per dag, of 12,3 pct. meer dan in 
2004.

Het gemiddelde aantal dagelijks verrichte ELLIPS-transac-
ties met in het buitenland gevestigde banken die deel-
nemen aan TARGET daalde met 1,7 pct. voor uitgaande 
betalingen en met 3,2 pct. voor inkomende betalingen, 
tot respectievelijk 3.660 en 4.059. De waarde van deze 
betalingen steeg met meer dan 20 pct. tot dagelijks 
gemiddeld 52,9 miljard euro voor zowel de inkomende als 
de uitgaande betalingen.

Naar aantal en waarde van de grensoverschrijdende 
betalingen neemt België als TARGET-gebruiker de vijfde 
plaats in.

In 2005 verwerkte TARGET gemiddeld 296.306 betalin-
gen per dag, voor een bedrag van 1.902,3 miljard euro. 
Die betalingen bestaan uit nationale en grensoverschrij-
dende betalingen. Het daggemiddelde van de nationale 
betalingen nam met 12,5 pct. toe tot 227.500 transacties. 
Naar waarde steeg het daggemiddelde van die betalingen 
met 9,7 pct. tot 1.261 miljard euro. Het aantal grensover-
schrijdende betalingen liep op met 5,8 pct. tot gemiddeld 
68.806 per dag. De waarde van deze betalingen nam met 
13,7 pct. toe tot een dagelijks gemiddelde van 641,3 mil-
jard euro.

Verdere statistische gegevens zijn te vinden in het jaar-
verslag van ELLIPS, dat beschikbaar is op de website 
www.paymentsystems.be. Voor nadere informatie over 
TARGET zij verwezen naar de website van de ECB 
(www.ecb.int).

Het Eurosysteem werkt momenteel aan TARGET2, een 
gemeenschappelijk platform dat in de plaats zal komen 
van het huidige systeem dat de nationale real-time bruto-
vereffeningssystemen in euro met elkaar verbindt. Tot de 
oprichting van dat nieuwe platform werd besloten om 
tegemoet te komen aan de eisen van de markt, de uit-
breiding van het eurogebied voor te bereiden, de bedrijfs-
zekerheid te vergroten, de kosten te drukken en tegelijk 
de effi ciëntie verder te verbeteren. Dat project bevindt 
zich thans in de ontwikkelingsfase. De ingebruikname 
ervan is gepland in november 2007. De aansluiting van de 
banken zal vanaf dan in fasen plaatsvinden. De Belgische 
banken zouden in februari 2008 toetreden.

In 2005 werd belangrijke voortgang geboekt in dit 
ambitieuze project. De functionele specifi caties ervan 
werden vastgelegd en er werd een akkoord bereikt over 
een aantal aspecten in verband met kosten, fi nanciering, 
tests, organisatie en beheer. Het project verloopt in nauwe 
samenwerking met de banksector, zowel op Europees als 
nationaal vlak. Zo pleegt de Bank overleg met de Belgische 
banksector en de belangrijke marktinfrastructuren zoals 
Euroclear, om aan hun wensen tegemoet te komen en de 
overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

TABEL 4 ACTIVITEIT VAN TARGET EN VAN DE BELGISCHE INTERBANCAIRE BETALINGSSYSTEMEN

(daggemiddelden)

Aantal in duizendtallen Procentuele
mutatie

Bedragen in miljarden euro’s Procentuele
mutatie

2004 2005 2004 2005

TARGET

Grensoverschrijdende betalingen . . . . . . . . . . . . . . 65,0 68,8 5,8 564,2 641,3 13,7

Nationale betalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,2 227,5 12,5 1.150,0 1.261,0 9,7

ELLIPS

Uitgaande betalingen (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 3,7 –1,7 43,9 52,9 20,4

Inkomende betalingen (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 4,1 3,2 43,9 52,9 20,5

Nationale betalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 3,2 1,2 12,8 14,3 12,3

UCV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.003,7 3.806,5 –4,9 2,3 2,5 9,0

Verrekenkamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 2,3 –55,6 0,2 0,2 –17,1

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

Voor de uitwisseling en verrekening van laagwaardige 
betalingen (overschrijvingen, cheques, bankkaarten, domi-
ciliëringen, enz.) maken de kredietinstellingen gebruik van 
een volautomatisch systeem dat wordt uitgebaat door de 
Bank en beheerd door een interbancaire organisatie, de 
vzw UCV. De Bank baat ook een Verrekenkamer uit, die 
zorgt voor de verwerking van een restant van enkele dui-
zenden cheques die fysiek worden uitgewisseld.

Het afgelopen jaar verwerkte het UCV gemiddeld 
3.806.494 betalingen per dag voor een totaalbedrag 
van 2.529.910.877 euro. Het UCV nam aldus in 2005 
99,6 pct. van het aantal interbancaire betalingen voor zijn 

rekening, of 2,1 pct. van de totale waarde. Het gemid-
delde aantal dagelijks verwerkte tranasacties daalde met 
4,9 pct. De overeenstemmende bedragen stegen met 
9 pct.

In de Verrekenkamer kunnen de banken nog uitsluitend 
cheques voor hoge bedragen uitwisselen. In 2005 ver-
werkte de Verrekenkamer 2.318 cheques per dag voor 
een dagelijkse waarde van 194.822.264 miljoen euro. Dat 
is een daling met 55,6 pct. naar volume en met 17,1 pct. 
naar waarde.

Kader 4 – Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van toezicht van de Overheid der Financiële Diensten (een orgaan 
dat bestaat uit de regenten van de Bank en de leden van de Raad van toezicht van de CBFA), werd de gouverneur 
door de Ministers van Financiën, Economie en Consumentenbescherming belast met de oprichting van een 
Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen.

Die stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de regering, de Bank, de BVB, Banksys, de gebruikers, de 
verkooppunten en de consumenten, heeft twee werkgroepen in het leven geroepen. De eerste werkgroep werd 
belast met een onderzoek van de kosten en de baten van de verschillende betaalmiddelen, onder meer aan de 
hand van enquêtes bij de fi nanciële sector, de verkooppunten en de huishoudens. De tweede werkgroep kreeg de 
opdracht initiatieven voor te stellen om de betalingscircuits op overheidsniveau te moderniseren.

Eind december 2005 bracht de Bank verslag uit over die werkzaamheden (zie punt 4.1.1).

Het Steering Committee keurde eveneens een memorandum goed in verband met de weigering van grote coupures 
in sommige verkooppunten. Die tekst, die een redelijke en pragmatische interpretatie van de geldende wetgeving 
biedt, zal als leidraad dienen voor de Algemene directie Controle en bemiddeling van de FOD Economie, bij de 
behandeling van klachten ter zake.

Het Steering Committee overweegt thans om sommige aspecten van het SEPA-project (zie kader 5) in zijn 
activiteiten te verwerken. De SEPA heeft tot doel de voornaamste betaalinstrumenten op Europees niveau te 
harmoniseren en het gebruik ervan even vlot, effi ciënt en veilig te maken op het niveau van het eurogebied als 
op nationaal vlak. Aangezien alle economische subjecten uiteindelijk de nieuwe Europese betaalinstrumenten 
zullen gaan gebruiken, moeten de diverse groepen van eindgebruikers te gelegener tijd worden geconsulteerd. 
Momenteel wordt onderzocht hoe dat overleg kan worden georganiseerd.
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Kader 5 – Single Euro Payments Area

De totstandbrenging van een eengemaakte zone voor girale betalingen in de hele eurozone is reeds enkele 
jaren een van de prioriteiten van het Eurosysteem en van de Europese Commissie. Voor de drie belangrijkste 
girale betaalinstrumenten (overschrijvingen, domiciliëringen en kaartbetalingen) werden Europese standaarden 
vastgelegd. Die Europese instrumenten moeten in 2008 beschikbaar zijn voor de eindgebruiker (consumenten, 
bedrijven en overheidsinstellingen). Uiteindelijk zullen de betalingen in euro over het hele eurogebied even vlot 
moeten kunnen verlopen als momenteel het geval is in de meest performante nationale betaalsystemen.

De Europese banksector heeft zich in dat verband bereid verklaard een Single Euro Payments Area (SEPA) tot stand 
te brengen en een interbancaire structuur op te zetten in het raam van de European Payments Council (EPC). Het 
Eurosysteem stimuleert en ondersteunt de SEPA, terwijl de NCB’s hun banksector bij de overgang begeleiden. 
In België werd in februari 2005, onder het voorzitterschap van de gouverneur van de Bank, een SEPA-forum 
opgericht.

Het Belgische migratieplan wordt voorbereid in diverse werkgroepen, die samengesteld zijn uit vertegenwoordigers 
van de banksector en de Bank. Dat plan bepaalt nauwgezet de stappen in de overgang op de Europese 
betaalinstrumenten. Daarnaast buigt het zich over de impact op de infrastructuren zoals het UCV en Banksys. 
De Belgische banksector neemt in dit dossier een erg vooruitstrevende houding aan. Een eerste ontwerp van het 
migratieplan, dat voorziet in een eerste reeks krachtlijnen, werd eind 2005 afgewerkt.

Naast enige onzekerheid blijven er evenwel nog verscheidene moeilijkheden bestaan, vooral op Europees vlak. 
Ofschoon grote vorderingen werden gemaakt op het vlak van de Europese standaarden, moeten nog verfi jningen 
worden aangebracht teneinde, voor zover mogelijk, tegemoet te komen aan de wensen van de Belgische 
banksector en eindgebruiker.

De Belgische banksector en de Bank hechten bijzonder belang aan het behoud van de effi ciëntie van het Belgische 
girale betalingsverkeer, dat tot de meest performante systemen in Europa behoort, met name op het vlak van 
dienstverlening, standaardisering en kosten. Het blijft een grote uitdaging om dit niveau te handhaven – of even-
tueel nog te verbeteren – bij de overgang naar Europese standaarden en structuren. 

In mei 2005 voltooide het UCV een meerjarenproject dat 
tot doel had de technische infrastructuur volledig te ver-
nieuwen om de hoge graad van bedrijfszekerheid en de 
kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

3.3  Waardepapier

3.3.1  Effecten

De Bank beheert een effectenvereffeningsstelsel voor de 
veilige afwikkeling, op de primaire en secundaire markt, 
van transacties in voornamelijk door de Belgische Staat 
uitgegeven gedematerialiseerde effecten. De werking 
van dit stelsel berust op de principes van de dubbele 
kennisgeving en van de levering tegen betaling, waarbij 
de gelijktijdigheid van de bewegingen in effecten en 

 contanten wordt gewaarborgd. Dankzij een mechanisme 
van automatische lening van effecten waarbij een waar-
borg wordt afgegeven, kunnen de deelnemers bovendien 
hun leveringsverplichting nakomen.

Het totale nominale bedrag van de op rekening geboekte 
effecten bedroeg 305,1 miljard euro op 31 december 
2005. De totale activiteit van het stelsel liep lichtjes terug, 
namelijk van 768.776 verwerkte kennisgevingen tot 
737.633 (–4 pct.).

De activiteit op de primaire markt vertoonde tijdens het 
verslagjaar in het geheel genomen een lichte daling. Het 
nominale, via het effectenvereffeningsstelsel van de Bank 
uitgegeven bedrag beliep iets meer dan 231 miljard euro. 
De opgetekende daling betreft uitsluitend de andere emit-
tenten dan de Belgische Staat, die zijn bruto-emissies van 
kortlopend papier fors optrok.
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Op de secundaire markt vertoonden de nominale ver-
werkte bedragen een geringe stijging, terwijl het aantal 
transacties licht afnam.

De informatie over het effectenvereffeningsstelsel op 
de website van de Bank werd uitgebreid met het regle-
ment en de operationele documentatie van het stelsel, 
een aantal activiteitsstatistieken en het beoordelings-
verslag van de ESCB-IOSCO-werkgroep betreffende de 
Aanbevelingen voor effectenvereffeningsstelsels.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de behoeften en 
de verwachtingen van de gebruikers werd in september 
een tevredenheidsenquête verricht waarbij aan alle deel-
nemers aan het stelsel een vragenlijst werd gestuurd. 
De gebruikers spraken hun tevredenheid uit over de als 
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 performant beoordeelde werking van het stelsel en de 
goede ondersteuning van de deelnemers.

In oktober 2005 werden de resultaten van de enquête 
voorgesteld en besproken in een representatief comité 
van gebruikers. De opmerkingen en suggesties hadden 
vooral betrekking op twee domeinen : de berichtendienst 
van SWIFT en de verbetering van de toegang tot de trans-
acties en rekeningstanden.

Als antwoord op die consultatie voorziet de berichten-
dienst van SWIFT vanaf begin 2006 in de verzending, op 
aanvraag, van berichten omtrent gebeurtenissen en trans-
acties (corporate actions). De mogelijkheid om andere 
soorten berichten te versturen, zal eveneens worden 
onderzocht in overleg met de deelnemers.

In 2006 zal het WIROW FIN’Markets-systeem, dat de 
raadpleging van de saldi en de transacties in rekening-
courant via internet mogelijk maakt, worden uitgebreid 
tot de door het systeem beheerde effectenrekeningen. 
De deelnemers zullen dan beschikken over een beveiligde, 
nagenoeg real-time toegang tot al hun transacties en 
rekeningstanden.

3.3.2  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 voor reke-
ning van de schuldeisers.
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Het aantal ter betaling afgegeven handelswissels, dat 
door het systeem Centrale verwerking handelspapier 
wordt verwerkt, liep verder terug, namelijk van 416.000 
in 2004 tot 358.000 in 2005. De overeenkomst tussen 
de Bank en de kredietinstellingen die de werking van het 
stelsel regelt, vervalt in september 2007. De deelnemers 
aan het systeem hebben evenwel reeds hun goedkeuring 
gehecht aan een nieuwe overeenkomst, die jaarlijks kan 
worden verlengd tot 2011.

De nationale betalingssystemen zullen, naar verwach-
ting, op termijn een pan-Europese structuur vormen. In 
dat kader zal de Bank in 2006, in samenspraak met de 
fi nanciële instellingen, de regelingen voor de afbouw van 
het systeem Centrale verwerking handelspapier verder 
uitwerken.

Overeenkomstig de wet die aan de Bank de rol van cen-
trale depositaris van de protestakten heeft toegewezen, 
vervult zij eveneens de administratieve taken in verband 
met de opstelling van protestakten in geval van wanbeta-
ling. In 2005 bleef bijna 4 pct. van het ter betaling aan-
geboden handelspapier onbetaald; de gerechtsdeurwaar-
ders maakten 16.000 protestakten op. In bijna de helft 
van de gevallen werd een betaling uitgevoerd vóór de 
bekendmakingsdatum, zodat bekendmaking kon worden 
vermeden.
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4. Economische analyse en informatie

4.1  Macro-economische aspecten

4.1.1  Research en analyse (1)

De research- en analysewerkzaamheden van de Bank 
spitsen zich voor een groot deel toe op het onderzoek 
van de transmissiemechanismen van het monetaire beleid 
in België en in het eurogebied (zie punt 1.2.1). Dankzij 
haar expertise, die zich uitstrekt tot andere economische 
en fi nanciële vraagstukken, vervult zij een consultatie-, 
informatie- en adviesfunctie ten aanzien van nationale of 
internationale offi ciële instanties.

Tijdens het verslagjaar heeft de federale regering de Bank 
bijvoorbeeld gevraagd om deel te nemen aan de door 
de Minister van Sociale Zaken opgerichte werkgroep 
Financiering van de sociale zekerheid. Aan de hand van 
haar econometrisch model heeft de Bank de gevolgen van 
de diverse fi nancieringswijzen van de sociale zekerheid 
gesimuleerd. Zij heeft ook de Nationale Arbeidsraad geas-
sisteerd bij de opstelling van het technisch rapport over de 
fi nanciering van de sociale zekerheid, dat op 7 juli 2005 
werd gepubliceerd.

Voorts onderzocht zij, op verzoek van de sociale partners, 
de veranderingen en de uitdagingen van de industrie 
in België. De voornaamste resultaten van dat onder-
zoek werden in september 2005 gepubliceerd in het 
Economisch Tijdschrift, onder de titel « De industrie in 

Kader 6 – Geschiedenis van de Bank

Ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België hebben Ivo Maes, Walter Pluym 
en Marianne Danneel, medewerkers van de Bank, samen met Erik Buyst, hoogleraar aan de K.U.Leuven, een 
boek geschreven, getiteld De Bank, de frank en de euro. Anderhalve eeuw Nationale Bank van België. Dit rijkelijk 
geïllustreerd werk, dat bestemd is voor een breed publiek, behandelt de hele geschiedenis van de Bank. Het is 
uitgegeven in het Nederlands, het Frans en het Engels bij de uitgeverijen Lannoo en Racine.

Daarnaast publiceerde de Bank vier werken over respectievelijk de periode 1939-1945 – Herman Van der Wee en 
Monique Verbreyt (K.U.Leuven), Oorlog en monetaire politiek : de Nationale Bank van België, de Emissiebank te 
Brussel en de Belgische regering ; 1944-1958 – René Brion (ULB) en Jean-Louis Moreau (UCL), La politique mo-
nétaire belge dans une Europe en reconstruction ; 1958-1971 – Walter Pluym en Olivier Boehme (NBB), Van de 
golden sixties tot de val van Bretton Woods en 1944-1971 – Isabelle Cassiers en Philippe Ledent (UCL), Politique 
monétaire et croissance économique en Belgique à l’ère de Bretton Woods.

Op 22 november 2005 organiseerde zij een colloquium om deze werken voor te stellen.

(1) Uitgezonderd de in hoofdstuk 1 weergegeven activiteiten die direct verband 
houden met het monetaire beleid.
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België : ontwikkelingen in het verleden en toekomstige 
uitdagingen », samen met een grondige analyse van de 
determinanten van de potentiële economische groei.

De Bank zette het onderzoek naar de toekomst van de 
betaalmiddelen voort (zie kader 4), dat ze in mei 2004, op 
verzoek van de federale regering, had aangevat. Tijdens 
het verslagjaar werd meer bepaald voortgang gemaakt 
op het gebied van de omschrijving en de raming van de 
kosten van de betaalmiddelen, met name aan de hand 
van enquêtes die werden verricht bij de fi nanciële sector, 
de verkooppunten en de huishoudens. Om een beter 
inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de verschil-
lende betaalmiddelen, werden naast de kostenfactor 
ook andere beoordelingscriteria gehanteerd. Het eind-
rapport van het Steering Committee dat met dit dossier 
belast was, werd voorgelegd aan de federale Ministers 
van Financiën, Economische Zaken, Middenstand en 
Consumentenbescherming en werd vervolgens op 
16 december 2005 openbaar gemaakt. Het draagt als titel 
« Kosten, voor- en nadelen van de verschillende betaal-
middelen » en is beschikbaar op de website van de Bank.

Voorts is de Bank vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor 
Financiën en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. 
Zij neemt deel aan de werkgroep Loonvorming van de 
Centrale Raad voor het bedrijfsleven en aan de Gemengde 
commissie Sociale balans van de Nationale Arbeidsraad. Zij 
is ook vertegenwoordigd in het Wetenschappelijk comité 
voor de nationale rekeningen en in het Wetenschappelijk 
comité voor de economische begroting van het Instituut 
voor de nationale rekeningen (INR).

Naast de nauwe contacten die ze onderhoudt met de eco-
nomische en fi nanciële wereld, stelt de Bank haar exper-
tise ook ten dienste van de gemeenschap, in het kader 
van haar betrekkingen met de internationale instellingen 
– met name het IMF, de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de EU en de BIB –, 
tijdens overleg of op vergaderingen van de comités of 
werkgroepen van die instellingen. Zo assisteerde zij in 
november 2005 het IMF tijdens zijn jaarlijkse Artikel 
4-consultatie in België. De voorlopige conclusies van de 
IMF-staf werden op 21 november 2005 gepubliceerd. In 
het kader van de OESO neemt zij onder meer deel aan 
het Comité voor Economische Politiek en aan de daar-
aan verbonden werkgroepen, die zich buigen over de 
economische vooruitzichten en internationale economi-
sche vraagstukken. Zij assisteert ook de regering in het 
kader van de opstelling, door de OESO, van de twee-
jaarlijkse economische studie over België (de jongste 
verscheen in maart 2005).

In EU-verband is de Bank dankzij haar deelname aan het 
Economisch en Financieel Comité en aan het Comité 
voor Economische Politiek betrokken bij de refl ectie over 
belangrijke Europese macro-economische vraagstukken. 
Beide comités bereiden analyses voor en geven advies aan 
de Ecofi n-Raad en de Eurogroep. De Bank verleent ook 
haar medewerking aan de werkgroepen van het Comité 
voor Economische Politiek van de EU die de output gap, 
de arbeidsmarkt, de toestand van de openbare fi nanciën 
en de voortgang van de structurele hervormingen onder-
zoeken. Voorts doet de BIB een beroep op de macro-
economische expertise van de Bank, met name tijdens de 
halfjaarlijkse vergaderingen van de centralebankecono-
men. Ten slotte nam zij, in het kader van de G-10, deel 
aan de high level groep van monetaire experts en werkte 
ze mee aan het verslag Ageing and pension system 
reform : implications for fi nancial markets and policies, 
waaraan in 2005 de laatste hand werd gelegd.

Om haar macro-economische research- en analysecapa-
citeiten te ontwikkelen, werkt de Bank nauw samen met 
de academische wereld, wat haar in staat stelt de jongste 
theoretische en empirische ontwikkelingen te integreren. 
Een van de bevoorrechte vormen van die samenwerking 
is de tweejaarlijkse organisatie van een internationaal 
wetenschappelijk colloquium waarop de resulaten worden 
voorgesteld van een gezamenlijk onderzoeksprogramma 
van de Bank en de belangrijkste Belgische universiteiten. 
Eind 2004 zette de Bank een nieuw programma op rond 
« Prijs- en loonstarheid in een open economie », ter voor-
bereiding van het internationale colloquium dat in 2006 
over dat onderwerp zal worden georganiseerd. In dat ver-
band werden acht projecten geselecteerd, die in nauwe 
samenwerking met de academische wereld worden uit-
gewerkt. Voorts organiseerde zij voor het tweede jaar op 
rij een stageprogramma (internship) voor jonge Belgische 
onderzoekers die hun kennis van macro-economische, 
monetaire en fi nanciële vraagstukken wensen te verdie-
pen : in dat kader werden vier projecten geselecteerd.

Daarnaast organiseerde zij opnieuw gespecialiseerde 
seminaries over monetaire en macro-economische vraag-
stukken, in samenwerking met verscheidene universi-
teiten van het land (K.U.Leuven, UCL en ULB). Met die 
seminaries, die in 2003 werden gestart, wil zij het eco-
nomische onderzoek op de bedoelde domeinen, zowel in 
de Bank als in de Belgische universiteiten, stimuleren via 
bijdragen van internationaal gerenommeerde sprekers. 
In 2005 werden zes seminaries gehouden.

Die bevordering van macro-economische research en 
analyse gaat hand in hand met een actief publicatiebeleid. 
Haar belangrijkste publicaties zijn het eerste deel van haar 
Jaarverslag, het Economisch Tijdschrift en de Working 
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Papers (1). De Bank geeft ook Belgian Prime News uit, in 
samenwerking met de FOD Financiën en verscheidene 
primary dealers. Zij moedigt haar onderzoekers aan hun 
studies voor te stellen op nationale en internationale 
conferenties en ze te publiceren in gerenommeerde 
tijdschriften.

Het Economisch Tijdschrift, dat vanaf 2006 slechts drie-
maal per jaar in plaats van viermaal zal verschijnen, 
verstrekt informatie over de economische, fi nanciële en 
monetaire ontwikkelingen. Naast de reeds vermelde arti-
kels over de activiteiten van het Eurosysteem, de industrie 
en de potentiële groei in België, werden in 2005 een 
aantal internationale vraagstukken onder de loep geno-
men : het lopende tekort van de Verenigde Staten, de 
geschiedenis van het stabiliteits- en groeipact, de ontwik-
keling van de aandelen- en vastgoedprijzen en de impact 
ervan op het monetaire beleid. Ook werden verscheidene 
thema’s behandeld die specifi ek zijn voor België : de soci-
ale balans van de ondernemingen, de fi nanciering van de 
sociale zekerheid alsmede de sectorale interdependenties 
en de kostenstructuur van de Belgische economie. Sinds 
2004 wordt het Economisch Tijdschrift ook in het Engels 
uitgegeven.

Meer nog dan het Economisch Tijdschrift zijn de Working 
Papers bestemd voor een gespecialiseerd publiek. Ze 
bestaan uit een reeks Research, die de neerslag vormt 
van theoretisch of empirisch economisch onderzoek, en 
een reeks Documents, waarin informatie of analyses van 
meer algemene en beschrijvende aard zijn opgenomen. 
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 artikels die door derden worden voor-
gesteld op onder auspiciën van de Bank georganiseerde 
colloquia. In 2005 werden dertien nummers gepubliceerd. 
Daaronder bevinden zich vijf bijdragen voor het Infl ation 
Persistence Network (zie punt 1.2.1), terwijl drie num-
mers gewijd zijn aan de resultaten van macro-economisch 
onderzoek. Het eerste van die drie nummers stelt de 
meest recente versie van het econometrisch model van de 
Bank voor de Belgische economie voor. Het tweede bevat 
een studie van de relaties tussen de beurskoersen, de 
ondernemingswinsten en het langetermijnrendement van 
de staatsobligaties. Het derde handelt over het verband 
tussen de consumptie van de gezinnen en de onzekerheid 
over de ontwikkeling van hun inkomen.

Tijdens het verslagjaar verrichtte de Bank ook studies die 
door andere instellingen naar voren werden gebracht op 
conferenties georganiseerd onder hun auspiciën of die 
werden gepubliceerd in hun wetenschappelijk tijdschrift. 
Dat onderzoek had betrekking op de conjunctuuranalyse, 
de overheidsfi nanciën, de geschiedenis van de Europese 
monetaire integratie en de arbeidsmarkt.

De Vereniging voor Economie, een vereniging van afge-
studeerde economen van Nederlandstalige Belgische 
universiteiten, kende in 2005 zijn tweejaarlijkse prijs toe 
aan Maarten Dossche en Gerdie Everaert, die als onder-
zoeker werkzaam zijn bij respectievelijk de Bank en de 
RUG. Die onderscheiding viel hen te beurt voor het artikel 
Measuring infl ation persistence : a structural time series 
approach, dat in juni 2005 verscheen in de Working 
Papers van de Bank en in de ECB Working Papers, in 
het kader van de werkzaamheden van het Infl ation 
Persistence Network.

Een van de onderzoeksprojecten die de Bank fi nancierde 
in het kader van het in 2004 georganiseerde internatio-
nale wetenschappelijke colloquium werd in mei 2005 
door de Federation of European Securities Exchanges 
bekroond met de wetenschappelijke prijs Josseph de la 
Vega. Die studie over Volatility regimes and the provision 
of liquidity in order markets, werd uitgevoerd door Alain 
Durré, toentertijd econoom bij de Bank, en twee andere 
economen, Héléna Beltran van de Université catholique 
de Louvain en Pierre Giot van de Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix.

4.1.2  Macro-economische statistieken

De Bank heeft bij het verzamelen van de statistische gege-
vens die zij nodig heeft om haar taken uit te voeren en haar 
verplichtingen na te komen, altijd oog gehad voor effi ciëntie.

In het kader van de hervorming van de betalingsbalans, 
waarbij de verzamelingsmethodes werden gewijzigd, werd 
de Central server for statistical reporting (CSSR – een toe-
passing die de kredietinstellingen reeds verscheidene jaren 
gebruiken om hun statistische en prudentiële rapporten te 
bezorgen aan de Bank en de CBFA) herzien om het gebruik 
ervan door alle rapporterende instellingen mogelijk te 
maken. Via de CSSR, die een generische toepassing is, 
zullen binnenkort de Intrastat-aangiften en, voor rekening 
van de CBFA, prudentiële informatie over de verzekerings-
sector en de sector van de pensioenfondsen en -kassen 
kunnen worden verzameld. Op termijn zal die toepassing 
voor de Bank het enige kanaal worden voor het verza-
melen van statistische gegevens, wat volledig aansluit bij 
het e-government-beleid van de Belgische autoriteiten.(1) Deze publicaties zijn beschikbaar op de website van de Bank.
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Tijdens het verslagjaar werden de Belgische nationale 
rekeningen tegen lopende prijzen, net als die van ver-
scheidene andere EU-landen, grondig herzien. Meer 
bepaald werden het niveau en de samenstelling van 
enkele belangrijke macro-economische aggregaten, zoals 
het bbp, gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen 
met de nieuwe methodologische regels van Eurostat. 
Daarnaast werden een aantal wijzigingen aangebracht 
naar aanleiding van de opmerkingen van de Europese 
Commissie over bepaalde berekeningswijzen.

De Bank nam ook de gelegenheid te baat om nieuwe infor-
matiebronnen te gebruiken en de berekeningsmethodes 
te verbeteren. Zo werd de methode voor de raming van 
de loonsom in de nationale rekeningen herzien, om een 
opimaal gebruik van de informatie uit de sociale balansen 
van de ondernemingen mogelijk te maken.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden van het 
Steering Committee over de toekomst van de betaalmid-
delen werden twee speciale enquêtes over de kosten van 
de betaalmiddelen georganiseerd, een bij de fi nanciële 
sector en een bij de verkooppunten. Voorts organiseerde 
de Bank, zoals voorheen, de maandelijkse en driemaan-
delijkse conjunctuurenquêtes bij de ondernemingen en de 
maandelijkse enquête over het consumentenvertrouwen.

BUITENLANDSE HANDEL

De aangifte betreffende de intracommunautaire handel 
werd op 1 januari 2005 vereenvoudigd, ingevolge de 
invoering van een nieuwe Europese en nationale wetge-
ving. Die wetgeving voorziet in een versoepeling van de 
Intrastat-aangifte in België, met name wat de aangifte van 
herstellingen en onderhoud betreft.

De nieuwe Europese wetgeving maakt het mogelijk 
het aantal aangifteplichtigen aanzienlijk in te krimpen, 
zonder dat de statistieken van de buitenlandse handel 
aan kwaliteit inboeten. Als gevolg van de verlaging van 
de verplichte dekkingsgraad voor de totale waarde van 
de intra-EU-handel van 99 tot 97 pct., werden de aan-
giftedrempels in België vanaf januari 2006 opgetrokken 
van 250.000 tot 1.000.000 euro voor de uitvoer en van 
250.000 tot 400.000 euro voor de invoer.

Voorts werden de Intrastat-handleidingen gebruiksvrien-
delijker gemaakt.

BETALINGSBALANS

De door de EU-lidstaten op te maken betalingsbalans-
statistieken worden geregeld door een verordening van 
de Raad van de EU en het Europees Parlement, die een 
aanvulling vormt op een ECB-richtsnoer van 2004. In dat 
kader verstrekt de Bank sinds juni 2005 een beperkte 
uitsplitsing naar valuta van het effectenverkeer dat opge-
nomen is in de betalingsbalans en in de internationale 
investeringspositie.

In de tweede helft van 2005 voerde de Bank een groot-
scheepse informatiecampagne om de niet-fi nanciële en 
fi nanciële ondernemingen voor te bereiden op de inwer-
kingtreding in januari 2006 van het nieuwe systeem 
voor het verzamelen van de benodigde gegevens voor 
het opstellen van de betalingsbalans, de internationale 
investeringspositie en andere aanverwante statistieken. 
Er werden presentaties georganiseerd en de handleidin-
gen voor de diverse enquêtes werden onder meer via 
de website van de Bank ter beschikking gesteld van de 
aangifteplichtigen.

Het nieuwe gegevensverzamelingssysteem is in overeen-
stemming met de beleidslijnen die de EU-landen hebben 
aangenomen, en met de aanbevelingen van de ECB en 
de Europese Commissie (Eurostat). Er wordt afgestapt van 
de tot eind 2005 gehanteerde exhaustieve methode en 
gekozen voor een selectieve benadering, waarbij onder 
meer steekproefenquêtes worden gehouden.

VERSPREIDING

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

economie ; deze publicatie werd tijdens het verslagjaar 
herwerkt om ze beter aan te passen aan de behoeften 
van de gebruikers ;

–  maandelijkse perscommuniqués met de resultaten van 
haar blikvanger, de conjunctuurenquêtes ;

–  een statistisch kwartaalbericht, waarvan sommige 
tabellen maandelijks worden bijgewerkt ; deze publi-
catie bevat ook gegevens die voordien door de CBFA 
werden verspreid ;

–  op diverse tijdstippen, voor rekening van het INR, de 
statistieken van de (nationale en regionale) buitenlandse 
handel en de nationale en regionale rekeningen.

Zij voldoet ook aan de vraag naar statistische gegevens 
die binnenkomt via haar Datashop (en die meestal uitgaat 
van de academische wereld).
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Alle publicaties van de Bank zijn beschikbaar op haar web-
site. 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 multi-
functionele statistische gegevensbank, die dagelijks wordt 
geüpdatet en geregeld wordt aangepast aan de nieuwe 
technologieën en de behoeften van de gebruikers.

De website werkt sommige sleutelvariabelen meerdere 
malen per dag bij en biedt de mogelijkheid statistieken 
over het eurogebied te raadplegen. Ook het jaarboek van 
de buitenlandse handel en de aanbod- en gebruiksta-
bellen van de nationale rekeningen zijn consulteerbaar, 
waarbij gebruik kan worden gemaakt van een multidi-
mensionele opzoekingstool.

4.2  Micro-economische aspecten

4.2.1  Balanscentrale

De meeste Belgische vennootschappen moeten elk jaar 
hun jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting 
bij de resultaatverwerking en sociale balans) openbaar 
maken. De Balanscentrale, een functionele entiteit van de 
Bank, zorgt ervoor dat de jaarrekeningen worden verza-
meld, verwerkt en beschikbaar gesteld voor het publiek, 
overeenkomstig de vigerende wetgeving. In bepaalde 
gevallen moeten ook nog andere documenten worden 
neergelegd, te weten het verslag van de bedrijfsrevisor, 
het jaarverslag en de structuurenquête.

Bij koninklijk besluit van 8 december 2004 werd de aan 
de grote en de zeer grote verenigingen zonder winstoog-
merk en de privé-stichtingen opgelegde verplichting tot 
neerlegging van de jaarrekening verschoven van 2006 
naar 2007.

Het aantal bij de Balanscentrale neergelegde jaarrekenin-
gen lag aanzienlijk hoger dan in 2004 en bereikte voor 
het vierde jaar op rij een recordpeil. Die ontwikkeling 
wordt vastgesteld sinds de niet-neerlegging en de laat-
tijdige neerlegging van de jaarrekening niet meer worden 
bestraft met strafrechtelijke sancties maar met administra-
tieve boetes. De neerleggingsplichtige ondernemingen 
bieden hun jaarrekening sneller aan : in 2005 werden er 
317.454 jaarrekeningen neergelegd, tegen 308.018 in 
2004.

Sinds maart 2005 worden de identifi catiegegevens van 
de rechtspersonen, die de Balanscentrale in het kader van 
haar wettelijke opdracht gebruikt, automatisch overge-
nomen van de Kruispuntbank van ondernemingen. Die 

nieuwe werkmethode vormt een garantie voor de echt-
heid en de validiteit van die gegevens.

De vennootschappen kunnen vanaf mei 2005 een gestan-
daardiseerde jaarrekening neerleggen via het internet. 
Daartoe dienen zij wel gebruik te maken van een digi-
taal certifi caat van Isabel, Certipost of Globalsign. Het 
gaat om dezelfde certifi caten die aanvaard worden in 
e-government -toepassingen zoals Intervat (btw- aangifte), 
Finprof (aangifte van bedrijfsvoorheffi ng), Dimona 
(onmiddellijke aangifte bij de RSZ), Dmfa (kwartaalaan-
gifte bij de RSZ) en ASR (aangifte sociaal risico bij de RSZ). 
Die digitale certifi caten waarborgen de beveiligde circula-
tie van gegevens op het internet en maken het mogelijk 
om een eventuele wijziging van het bestand op te sporen. 
De betaling van de neerleggingskosten geschiedt on line 
via een debet- of kredietkaart. Het aandeel van de neer-
leggingen via internet bedroeg in de topmaanden van juni 
tot oktober 2005 reeds 12 %.

In 2006 zal de mogelijkheid om via overschrijving of stor-
ting te betalen nog meer ondernemingen ertoe aanzetten 
hun jaarrekening via het internet neer te leggen. Mede 
dankzij de gebruiksvriendelijkheid ervan zal deze neerleg-
gingsmethode stilaan algemeen ingang vinden.

Het aantal abonnementen op de toepassing voor de 
raadpleging van de beelden van de jaarrekeningen via 
het internet stabiliseerde in 2005 rond 1.800. Het effec-
tieve aantal gebruikers nam evenwel fl ink toe, aangezien 
tijdens het verslagjaar aan de leden van het Instituut der 
accountants en belastingconsulenten, het Beroepsinstituut 
van erkende boekhouders en fi scalisten en het Instituut 
van bedrijfsrevisoren, alsmede aan de ambtenaren van 
de regionale overheden een supplementaire toegang tot 
de beeldbestanden van de Balanscentrale werd verleend. 
Per week worden gemiddeld 1.500 beeldbestanden door 
federale en regionale ambtenaren gedownload, wat 
aantoont dat de on line opvraging van jaarrekeningen 
tegemoetkomt aan een reële behoefte.

Voorts zal de invoering van de IAS/IFRS-boekhoudnormen 
leiden tot een grotere fl exibiliteit in het formaat en de 
inhoud van de jaarrekeningen. Teneinde haar opdrachten 
optimaal uit te voeren, werkt de Balanscentrale aan een 
systeem voor de uitwisseling van gegevens dat gebruik-
maakt van het XBRL-formaat, dat bijzonder geschikt is 
voor fi nanciële gegevens. Bij de ontwikkeling van deze 
nieuwe toepassing staan gebruiksvriendelijkheid en veilig-
heid centraal.
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4.2.2  Centrale voor kredieten aan ondernemingen

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

Eind december 2005 had deze centrale 326.607 kre-
dietbegunstigden (waarvan 3 pct. niet-ingezetenen) en 
689.712 kredieten geregistreerd. Grafi ek 6 toont het 
verloop, sinds 1998, van de door de kredietinstellingen 
aan ingezeten ondernemingen toegestane kredietope-
ningen en de in dat verband verrichte opnemingen. Op 
31 december 2005 beliep het totaalbedrag van de kre-
dietopeningen 217,6 miljard euro, tegen 207,8 miljard 
euro aan het einde van het voorgaande jaar, dat is een 
toename met 4,7 pct.

In het kader van de samenwerking tussen de kredietcen-
trales van de EU is de Bank in juni gestart met de elektro-
nische uitwisseling van gegevens met de centrale banken 
van de zes andere betrokken landen (Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje). Die gegevensuitwis-
seling leverde de Bank informatie op over de schuldpositie 
van bijna 1.500 Belgische ondernemingen die in 2005 
kredieten ontvingen van kredietinstellingen in de voor-
noemde landen. De Bank verstrekte bovendien gegevens 
over ruim 2.500 ondernemingen van die landen  waaraan 

Belgische kredietinstellingen kredieten verleenden. Die 
informatie, die driemaandelijks wordt uitgewisseld, is 
bestemd voor de instellingen die deelnemen aan de cen-
trales. Sinds  oktober 2005 kan iedere Belgische deelne-
mer bovendien bij de Bank informatie opvragen over de 
totale schuld positie van een onderneming die gevestigd is 
in een van de zes landen waarvan de kredietcentrale de 
gegevens heeft verwerkt.

In 2006 zal het project voor de functionele en technische 
vernieuwing van de Centrale worden voortgezet, in over-
leg met de deelnemers.

4.2.3  Centrale voor kredieten aan particulieren

Overeenkomstig de wet van 10 augustus 2001 betref-
fende de Centrale voor kredieten aan particulieren, uit-
gevaardigd in het kader van het beleid ter voorkoming 
van de overmatige schuldenlast, registreert de Bank alle 
contracten in verband met consumentenkredieten en 
hypothecaire kredieten die door natuurlijke personen 
voor privé-doeleinden worden gesloten. Sinds 1 juni 2003 
worden in deze Centrale niet enkel de wanbetalingen 
opgenomen, maar ook de lopende contracten zonder 
betalingsachterstand.

Eind 2005 bevatte het bestand van de Centrale de gegevens 
van meer dan 6,8 miljoen kredietcontracten (+2,3 pct. ten 
opzichte van 2004) voor meer dan 4,4 miljoen consumen-
ten (+1,6 pct.). Voor het derde jaar op rij zijn zowel het 
aantal nog niet geregulariseerde achterstallige contracten 
als het aantal wanbetalers teruggelopen tot respectievelijk 
427.450 (–1,7 pct.) en 343.020 (–1,9 pct.).

De hypothecaire kredieten vertoonden in 2005 de sterkste 
stijging in absolute cijfers. In vergelijking met het voor-
gaande jaar nam het totale aantal contracten met 6,9 pct. 
toe. Met meer dan 2 miljoen geregistreerde contracten 
per 31 december 2005, of 29,9 pct. van het totale aantal 
contracten, namen de hypothecaire kredieten de tweede 
plaats in, achter de kredietopeningen. Bijna één meer-
derjarige op drie heeft vandaag de dag een hypothecair 
krediet, wat het tot de populairste kredietvorm maakt.

In 2005 hebben de kredietgevers het bestand 9 miljoen 
keer geraadpleegd. Deze stijging met 50 pct. is deels het 
gevolg van een nieuwe functionaliteit die ten behoeve van 
de kredietgevers ontwikkeld werd, namelijk de mogelijk-
heid om gegroepeerde raadplegingen te verrichten. Bij 
76,7 pct. van de raadplegingen betrof het personen die 
daadwerkelijk in het bestand van de Centrale  geregistreerd 
stonden ; in 7,2 pct. van de gevallen ging het om een 
registratie voor minstens één betalingsachterstand.
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Op grond van een overeenkomst met de deelnemende 
kredietgevers beheert de Bank, sinds 1 september 2004, 
ook het Bestand van de niet-gereglementeerde registra-
ties. Dat Bestand bevat de door natuurlijke personen 
opgelopen betalingsachterstanden met betrekking tot 
rekeningen-courant, kaarten en consumenten- en hypo-
thecaire kredietovereenkomsten die niet onder de wet 
van 10 augustus 2001 vallen (1). Eind 2005 hadden die 
gegevens betrekking op respectievelijk 109.493 personen 
en 115.750 betalingsachterstanden.

Nadere statistische informatie is beschikbaar op de web-
site van de Bank en jaarlijks wordt ook een statistische 
brochure gepubliceerd.

Net als de drie voorgaande jaren steeg het aantal aan-
vragen van consumenten die inzage wensten in hun 
persoonlijke gegevens, namelijk tot 115.956 in 2005. 
Om tegemoet te komen aan een alsmaar toenemende 
vraag en om de uitoefening van het inzagerecht te ver-
eenvoudigen, zal de Bank in 2006 onderzoeken of de 
kredietnemers via internet toegang kan worden verleend 
tot hun persoonlijke gegevens.

(1) Het betreft voornamelijk :

– onregelmatige debetsaldi van ten minste 620 euro hetzij in rekeningen-
courant waaraan geen kredietlijn verbonden is, hetzij voor kredietopeningen 
met een toegestaan bedrag van minder dan 1.250 euro die terugbetaalbaar 
zijn na maximaal drie maanden ;

– niet-toegestane overschrijdingen, met minstens 620 euro, van de 
maximumlimiet van die kredietopeningen.
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4.2.4  Micro-economische analyse

Via research op micro-economisch vlak draagt de Bank bij 
tot de evaluatie van het economische belang van verschil-
lende bedrijfstakken. Tegelijk verschaft zij aan beroepsor-
ganisaties of andere deskundigen alsook aan een ruimer 
publiek informatie die anders moeilijk toegankelijk of zelfs 
ontoegankelijk zou zijn.

In 2005 behandelden de studies die voor externe publica-
tie bestemd zijn, een brede waaier van onderwerpen. Zo 
werd voortgegaan met het onderzoek van de liberalisering 
van de elektriciteitssector in Europees perspectief en werd 
de analyse van de consumentenkredieten aan de hand 
van de gegevens van de Kredietcentrales uitgediept. Beide 
studies werden begin 2006 gepubliceerd. Een specifi eke 
analyse van de mogelijkheid om dominante marktspelers 
in de elektriciteitssector op te splitsen werd voorgesteld 
op de zevende conferentie van het International Agency 
for Energy Economics. Een methodologische studie werd 
gewijd aan de in de micro-economie frequent toegepaste 
economische impactanalyse. De technische expertise 
van de Bank werd bovendien aangewend in een metho-
dologisch onderzoek in het kader van een ECB-project 
aangaande het aanvaarden van bankleningen als onder-
pand. Ten slotte werd tijdens het verslagjaar een enquête 
opgezet in de farmaceutische nijverheid, die de basis zal 
vormen voor verder onderzoek naar de research- en ont-
wikkelingsinspanningen van deze sector.

Daarnaast analyseerde de Bank, naar jaarlijkse gewoonte, 
de ontwikkelingen van de niet-fi nanciële ondernemingen 
op basis van de jaarrekeningen en bestudeerde zij de 
situatie van de Vlaamse zeehavens en van de autonome 
haven van Luik. In het kader van de havenstudies werd 
een tijdelijk samenwerkingsverband met de Universiteit 
Antwerpen aangegaan om de toegevoegde-waardecre-
atie meer gedetailleerd in kaart te brengen met behulp 
van de beschikbare microdata.

In de loop van 2006 zullen de bovenvermelde analyses 
met betrekking tot de farmaceutische nijverheid, de 
toegevoegde-waardecreatie van de havenbedrijven en 
de consumentenkredieten worden gepubliceerd alsmede 
het tweede deel van de analyse van de elektriciteitssector. 
Hetzelfde geldt voor de recurrente studies over de havens 
en over de niet-fi nanciële ondernemingen. Daarenboven 
zullen nieuwe onderzoeksprojecten worden opgezet in 
verband met de opmaak van consumentenprofi elen, de 
liberaliseringseffecten van de elektriciteitssector in België 
(derde en laatste deel van dat project) en een update van 
de analyse van de autonijverheid.
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5. Rijkskassier en Rentenfonds

5.1  Rijkskassier

Als Rijkskassier centraliseert de Bank dagelijks de lopende 
ontvangsten en uitgaven van de Staat op één rekening. 
Na verrekening van het saldo van de transacties van 
De Post worden, in samenspraak met de Schatkist, de 
overschotten aangewend voor beleggingsoperaties en de 
tekorten gedekt door leningen op korte termijn.

De Bank speelt een belangrijke rol bij de uitgifte van de 
staatsleningen en verzorgt de fi nanciële dienst ervan. Via 
de betaaldienst Bond Center kunnen de bankagentschap-
pen de terugbetaalbare effecten en coupons rechtstreeks 
ter inning opsturen, zonder voorafgaande centralisatie in 
hun hoofdzetel. Daarnaast verwerkt het effectenvereffe-
ningssysteem gedematerialiseerde effecten.

De Bank bewaart ook waarden voor rekening van de 
Deposito- en consignatiekas.

5.2  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 Brussel. De omzet op de fi xingmarkt is opnieuw 
gedaald, namelijk van 283,7 miljoen euro in 2004 tot 
201 miljoen euro in 2005, als gevolg van de overheveling 
van de vastrentende lineaire obligaties naar de continu-
markt vanaf 4 april 2005. Twee liquidity providers, de 
vennootschappen Van der Moolen en Binck, werden door 
Euronext aangewezen om de handel te onderhouden op 
de continumarkt van de lineaire obligaties, die open is van 
9 tot 17.25 uur (1). De omzet van lineaire obligaties op de 
continumarkt bedroeg in 2005 53,7 miljoen euro.

In het kader van zijn opdracht om toezicht te houden op 
de buitenbeursmarkt legde het Rentenfonds, eind maart 
2005, aan de CBFA het verslag en de conclusies voor van 
zijn onderzoek naar de transacties van Citigroup Global 
Markets Limited op 2 augustus 2004. In andere Europese 
landen vond eveneens een onderzoek naar die transacties 
plaats.

Ten slotte onderzoekt het Rentenfonds de regelge-
vende en praktische implicaties die de Europese richtlijn 
2004/39/EG betreffende de markten voor fi nanciële 
instrumenten (MiFID of Market in Financial Instruments 
Directive) zal hebben voor de buitenbeursmarkt. Die richt-
lijn zal worden omgezet in Belgisch recht en zou in 2007 
in werking treden.

(1) Een liquidity provider sluit een overeenkomst met Euronext om binnen bepaalde 
koersbanden aan- en verkooporders te plaatsen ter bevordering van de liquiditeit 
van een effect.
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6. Middelenbeheer

6.1  Strategische beleidslijnen

In 2005 werden voor ieder departement masterplannen 
opgesteld om de conclusies van de strategische oefening 
van 2004 te vertalen in concrete doelstellingen en actie-
plannen voor de periode 2005-2009. De nadruk ligt daar-
bij vooral op een versterking van de specialisatie in het 
vlak van de ESCB-activiteiten, een betere dienstverlening 
en kostenbeheersing.

Teneinde de productiviteit van de activiteiten te verho-
gen, werd onderzocht hoe de processen van de dienst 
Boekhouding kunnen worden geoptimaliseerd. Een zelfde 
studie loopt voor de administratie van de dienst Uitrusting 
en technieken.

In 2005 werd ook IT Governance, een systeem voor 
het beheer van de IT-middelen, in de Bank in gebruik 
genomen. Via die tool wordt voor elk informaticaproject, 
aan de hand van een combinatie van bedrijfseconomi-
sche en technische criteria, bepaald in welke mate het 

voldoet aan de noden en de strategische opties van de 
Bank. Dankzij IT Governance kunnen de medewerkers 
en de technische middelen zo optimaal mogelijk worden 
ingezet voor de informaticaprojecten met de grootste 
toegevoegde waarde. In dat kader werd een overlegor-
gaan opgericht waarin alle betrokken departementen zijn 
vertegenwoordigd.

De IT Governance-resultaten werden gebruikt bij het 
opstellen van de informaticabegroting, waardoor beide 
beleidsinstrumenten konden worden geïntegreerd.

6.2  Human resources

De Bank opereert in een voortdurend veranderende 
omgeving. In die context is het human-resourcesbeleid er 
de laatste jaren vooral op gericht de reorganisaties op een 
sociaal aanvaardbare manier te laten verlopen. Dit vereist 
een mobiliteitsbeleid, waarbij permanente opleiding van 
kapitaal belang is om de inzetbaarheid op peil te houden. 
Met haar competentiemanagement spoort de Bank het 
personeel aan om de nodige kennis en vaardigheden te 
verwerven zodat ze hun functie optimaal kunnen uitoe-
fenen. Functioneringsgesprekken hebben in dat verband 
een belangrijke bijdrage geleverd.

Op 31 december 2005 had de Bank 2.120 personen, 
uitgedrukt in voltijdse eenheden, in dienst, waaronder 
368 kaderleden en 1.752 bedienden. In vergelijking 
met 2004 slonk het personeelsbestand met 54 een-
heden. Die inkrimping is hoofdzakelijk toe te schrijven 
aan de herstructurering van sommige activiteiten en 
de verhoging van de productiviteit. De grotere inzet 
van  informatietechnologieën leidt tot een verminderde 
behoefte aan vooral laaggeschoolde arbeidskrachten.
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De Bank bevestigt opnieuw haar gehechtheid aan de 
sociale dialoog: eind 2005 werd een collectieve arbeids-
overeenkomst gesloten met de werknemersvertegen-
woordigers. Die tekst formaliseert belangrijke afspraken in 
verband met werkzekerheid, opleiding en pensionering. 
De Bank zal een overgangsregeling instellen om zich 
gradueel te conformeren aan de wet op de aanvullende 
pensioenen, die vanaf 1 januari 2010 de pensionering 
vóór de leeftijd van 60 jaar verbiedt.

De komende jaren wil de Bank de beoordelings- en 
bevorderingssystemen voor bedienden en kaderleden 
verder moderniseren. Daartoe zijn reeds onderhandelin-
gen met de werknemersvertegenwoordigers aangevat. 
Zij wenst dat de kaderleden vanaf een bepaald niveau 
hun carrière verder ontwikkelen als lijnmanager of als 
expert. Met behulp van development centers zal het 
leidinggevende potentieel van ieder kaderlid in kaart 
worden gebracht en zullen aangepaste opleidingstrajec-
ten worden voorgesteld. Voor de bedienden wordt een 
nieuw promotie systeem uitgewerkt, op basis van een 
evenwichtige mix van criteria, zoals anciënniteit, prestaties 
en vaardigheden.

Voorts zal het personeelsbeheer worden gestroomlijnd 
met behulp van een Enterprise Resource Planning (ERP)-
applicatie. Conform de wet van 2 augustus 2002 betref-
fende het toezicht op de fi nanciële sector en de fi nanciële 
diensten, zal de Bank ook in het vlak van het human-
resourcesmanagement de mogelijke synergieën met de 
CBFA onderzoeken.

Kader 7 – Masterplannen en ontwikkeling van de werkgelegenheid

De door het Directiecomité goedgekeurde masterplannen vormen een stabiel meerjarenkader voor de ontwikkeling 
van de activiteiten en de werkgelegenheid in de Bank tot 2009. De sleutelwoorden van die strategische oefening 
zijn selectiviteit, specialisatie binnen het Eurosysteem en een betere dienstverlening.

In dat kader wenst de Bank voorrang te verlenen aan de activiteiten die sinds 2000 als cruciaal worden beschouwd 
(met name de fi nanciële stabiliteit, de economische studies alsmede het verzamelen en verwerken van macro- en 
micro-economische informatie). Daarnaast beheert zij zo goed mogelijk de inkrimping van sommige activiteiten en 
blijft ze haar kosten onder controle houden, meer bepaald op het vlak van de ondersteunende activiteiten.

Overeenkomstig de masterplannen worden de totale personeelsbehoeften tegen eind 2009 geraamd op 
1.980 voltijdse equivalenten (361 kaderleden en 1.619 uitvoerende personeelsleden). Het personeelsbestand zou 
tegen dan bijgevolg met 140 VTE teruglopen. Dat komt neer op 35 VTE per jaar, een tempo dat lager is dan de 
voorgaande jaren. Zoals in het verleden zullen natuurlijke afvloeiingen volstaan om die doelstelling te halen.

6.3  Informatica

De meeste projecten die de Bank in 2005 ontwikkelde, 
vergden een belangrijke inzet van informaticamiddelen. 
De IT-aspecten van de betalingssystemen, de statistieken 
en de centrales worden behandeld onder respectievelijk 
punt 3.2, punt 4.1.2 en punt 4.2.

Voorts maakte de Bank een aanvang met de installatie van 
een softwarepakket voor portefeuillebeheer en voltooide 
zij de eerste fase in de ontwikkeling van een applicatie 
voor het beheer van onderpanden van kredietinstellingen 
in het kader van het monetaire beleid. Wat de aankoop-
administratie betreft, besloot zij de ERP-modules voor het 
beheer van de bestellingen en de inkomende facturen uit 
te werken. Met de medewerking van een integrator zal 
zij die projecten begin 2006 aanvatten. Zij onderzoekt 
ook de mogelijkheid om met andere centrale banken 
haar infrastructuren en applicaties voor het beheer van de 
bankbiljetten- en muntenvoorraden te delen.

Het Infocenter werkte mee aan de vernieuwing van de 
website van de Bank, bereidde de algemene invoering 
van een document-managementsysteem voor en stond in 
voor de uitbreiding en creatie van datawarehouses voor 
met name het UCV, de betalingsbalans, de Centrale voor 
kredieten aan particulieren, de nationale rekeningen en 
de toepassing Cash.
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Ten slotte werd, zoals ieder jaar, de noodinfrastructuur 
getest, die een continue werking van de computersys-
temen moet waarborgen. Het uitwijkcentrum werd 
overgebracht naar de lokalen van een dienstenbedrijf 
 gespecialiseerd in disaster recovery. In de hoofdzetel werd 
de hele infrastructuur van het belangrijkste computercen-
trum gehergroepeerd in één zaal, die beter werd beveiligd 
en brandveiliger werd gemaakt.

6.4  Communicatiemiddelen

In 2001 werden de communicatie-activiteiten geherstruc-
tureerd en gehergroepeerd om de Bank zowel intern als 
extern beter te profi leren. Na de nieuwe strategische 
oefening vond in 2005 een nieuwe reorganisatie plaats, 
die het mogelijk maakte de synergieën met de secreta-
riaatsactiviteiten te benutten. Er werden effi ciëntere en 
rationelere kanalen opgezet, onder meer op het gebied 
van de publicaties.

De communicatieprojecten vereisen niet alleen een lange-
termijnvisie maar moeten ook geregeld worden her-
nieuwd. In het kader van de nieuwe website werd voor-
zien in een dubbele toegang tot de informatie, waardoor 
het informatieaanbod kan worden afgestemd op de 
doelgroepen. Die innovatie lijkt te beantwoorden aan de 
verwachtingen: de raadplegingen van de website stegen 
met 35 pct. ten opzichte van 2004. Tot de specifi eke 
informatie die het vaakst wordt opgevraagd, behoren de 
statistieken van de Bank en de gegevens van de door haar 
beheerde Centrales.

De betrekkingen met de pers zijn een van de zwaartepun-
ten van het nieuwe communicatiebeleid. In 2005 werden 
niet minder dan acht persconferenties georganiseerd, 
naast een dertigtal interviews met de gouverneur of een 
ander lid van het Directiecomité. Dagelijks zijn er ook 
tientallen contacten met de pers of het grote publiek via 
telefoon of e-mail.

Voorts beheert de Bank een wetenschappelijke biblio-
theek, die openstaat voor het publiek en die gespeciali-
seerd is in economische, fi nanciële en juridische materies. 
Meer dan 100.000 werken en 1.300 tijdschriften kunnen 
er worden geraadpleegd in een recentelijk heringerichte 
leeszaal. De bibliotheek beschikt ook over een recht-
streekse, centrale toegang tot de elektronische versie van 
de belangrijkste economische en fi nanciële publicaties. 
Haar collectie werd in 2005 uitgebreid met een deel van 
de documentatie van de CBFA, in het kader van de toena-
dering tussen de Bank en die instelling. De catalogus kan 
via de website worden geconsulteerd, met behulp van 
een bijzonder effi ciënte zoekmodule.

Het Museum van de Bank, dat voortdurend in ont-
wikkeling is, ontving tijdens het verslagjaar meer dan 
23.000 bezoekers, 1.840 meer dan in 2004, of een 
stijging met 8,5 pct. De tentoonstellingsruimte voor het 
– steeds bijzonder gesmaakte – thema « geld en verbeel-
ding » werd uitgebreid. Andere renovaties zijn gepland 
in 2006.

Er werd ook werk gemaakt van de modernisering en 
automatisering van de verspreiding en klassering van 
informatie en documentatie binnen de Bank.
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Ten slotte worden, tegen de Europese achtergrond die 
voortaan zo belangrijk is voor de Bank, verschillende 
communicatieprojecten uitgevoerd op het niveau van het 
Eurosysteem. Zo was de Bank betrokken bij de voorberei-
ding van de informatiecampagnes omtrent de veiligheid 
van de eurobiljetten en de prijsstabiliteit.

In 2006 zal een nieuw communicatieplan voor de middel-
lange termijn worden uitgewerkt dat zal gericht zijn op 
de activiteiten en de taken van algemeen belang van de 
Bank. In samenwerking met de fi nanciële sector zal ook 
de laatste hand worden gelegd aan een crisiscommunica-
tiestructuur, conform de aanbevelingen van het CFS. Ten 
slotte zal het proces van rationalisering en automatisering 
van het administratieve werk worden voortgezet.

6.5  Uitrusting en vastgoed

De Bank is een bezinning gestart over het optimale 
gebruik van de kantooroppervlakken van de hoofdzetel, 
met de bedoeling op termijn de exploitatiekosten te druk-
ken. Er zal een meerjarenplan voor de renovatie van de 
uitrusting en de gebouwen worden opgesteld. Bijzondere 
aandacht zal ook uitgaan naar de vermindering van het 
energieverbruik en naar de beperking van de emissie 
van broeikasgassen. De hoofdzetel van de Bank behoort 
immers tot de instellingen van het Brussels hoofdstedelijk 
gewest waarop de wetgeving in verband met de Kyoto-
normen van toepassing is.

Tijdens het verslagjaar ging de Bank over tot de open-
bare verkoop van de gebouwen van haar voormalige 
agentschappen in Leuven (het zogenaamde Tafelrond) 
en Charleroi. De openbare verkoop van het gebouw in 
Charleroi werd gevolgd door een onderhandeling met de 
koper (de Stad Charleroi), waardoor betere voorwaarden 
konden worden bedongen.
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1. Verklaring over het bestuur

1.1  Inleiding

De Nationale Bank van België, die werd opgericht bij de 
wet van 5 mei 1850 teneinde taken van algemeen belang 
te vervullen, heeft, ondanks haar vorm van een naamloze 
vennootschap, steeds een specifi eke bestuursstructuur 
gehad die afwijkt van het gemeen recht. Deze specifi eke 
bestuursstructuur, die van meet af aan werd gecreëerd 
om de Bank in staat te stellen haar opdrachten van alge-
meen belang te vervullen, is geëvolueerd met de rol en 
doelstellingen die aan de Bank als centrale bank van het 
land zijn opgedragen.

Vandaag maakt de Bank, als centrale bank van het 
Koninkrijk België, samen met de ECB en de centrale 
banken van de andere lidstaten van de EU, deel uit van 
het ESCB, dat werd opgericht krachtens het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap (het Verdrag).

Om die reden gelden voor haar in de eerste plaats de 
relevante bepalingen van het Verdrag (titel VII van het 
derde deel) en het aan dat Verdrag gehechte protocol 
betreffende de statuten van het ESCB en de ECB en, ver-
volgens, de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van 
het organiek statuut van de Nationale Bank van België 
(organieke wet) en haar eigen bij koninklijk besluit goed-
gekeurde statuten.

Voor haar gelden de bepalingen betreffende de naamloze 
vennootschappen slechts aanvullend, dat wil zeggen voor 
de aangelegenheden die niet worden geregeld door het 
Verdrag, het aangehechte Protocol, de organieke wet en 
haar statuten en voor zover de bepalingen betreffende 
de naamloze vennootschappen niet strijdig zijn met die 
hogere normen.

In haar hoedanigheid van centrale bank deelt zij het 
hoofddoel dat het Verdrag het ESCB oplegt, namelijk het 
handhaven van prijsstabiliteit. Zij draagt bij tot de uitvoe-
ring van de fundamentele taken van het ESCB, zijnde het 
bepalen en ten uitvoer leggen van het monetaire beleid 
van de Europese Gemeenschap, het verrichten van de 
valutamarktoperaties overeenkomstig artikel 111 van het 
Verdrag, het aanhouden en het beheren van de offi ciële 
externe reserves van de lidstaten en het bevorderen van 
de goede werking van de betalingssystemen.

Zij is bovendien belast met de uitvoering van andere 
opdrachten van algemeen belang, overeenkomstig de 
voorwaarden bepaald door of krachtens de wet, mits 
deze verenigbaar zijn met de taken van het ESCB.

Het overwicht van haar opdrachten van algemeen belang, 
van bij de oorsprong aanwezig en thans verankerd in het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 
wordt weerspiegeld in een bestuur waarvan de doelstel-
lingen zelf verschillend zijn van die van het bestuur van 
een gemeenrechtelijke vennootschap.

In de eerste plaats dient, overeenkomstig het Verdrag, 
de verenigbaarheid van de bepalingen betreffende de 
Bank met die van het Verdrag zelf en de statuten van 
het ESCB te worden gewaarborgd, met inbegrip van de 
vereiste onafhankelijkheid van de Bank en de leden van 
haar bestuursorganen bij de uitoefening van de bevoegd-
heden en het vervullen van de taken die hun krachtens 
het Verdrag en de statuten van het ESCB zijn opgedragen, 
ten aanzien van de instellingen en organen van de 
Europese Gemeenschap, de regeringen of enige andere 
instelling.
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Vervolgens dient in het bestuur een doorslaggevende rol 
te worden toegekend aan de uitdrukking van de belan-
gen van de gehele Belgische samenleving. Dit verklaart 
met name de wijze waarop de leden van de organen 
worden benoemd, de specifi eke samenstelling en rol van 
haar Regentenraad, de beperkte bevoegdheden van de 
algemene vergadering van aandeelhouders, de specifi eke 
bepalingen inzake de uitoefening van de controle, met 
inbegrip van de bevoegdheden van de vertegenwoordiger 
van de Minister van Financiën en die van het College van 
censoren, en de wijze waarop de Bank verslag uitbrengt 
van de uitvoering van haar taken. Het verklaart tevens 
de bepalingen in verband met de fi nanciële aspecten van 
haar activiteit, die erop gericht zijn haar stevige fi nanciële 
draagkracht te verschaffen en de Staat als soevereine 
Staat te verzekeren van een deel van de inkomsten 
– seigniorage-inkomsten genoemd – die zij uit haar 
centrale bank activiteit haalt. Tegelijk maken die het ook 
mogelijk het kapitaal dat door het geheel der aandeelhou-
ders is ingebracht te vergoeden.

De bijzondere opdrachten van de Bank en haar specieke 
rol die uniek is in België, hebben de wetgever ertoe 
gebracht in een bijzonder rechtskader en een specifi ek 
bestuur voor deze instelling te voorzien. De waarden 
waarop de overwegingen inzake goed bestuur berusten 
– transparantie, effi ciëntie, integriteit en engagement – 
liggen daarom niet minder ten grondslag aan de structu-
ren en werkingsregels die voor haar gelden.

De Belgische corporate governance code, die complemen-
tair is aan de wetgeving en waarvan geen enkele bepaling 
mag worden geïnterpreteerd in afwijking ervan, bevestigt 
zelf haar aanbevelend en fl exibel karakter, hetgeen impli-
ceert dat haar beginselen zijn aangepast aan de specifi eke 
kenmerken van iedere onderneming. Nochtans zijn de 
meeste principes en aanbevelingen van de code niet naar 
de letter toepasbaar op de Bank, gelet op het rechtskader 
dat voor haar geldt en haar bijzondere positie als centrale 
bank van het land, belast met opdrachten van algemeen 
belang en als integrerend deel van het ESCB.

De Bank is evenwel van oordeel dat de bestuursstructuur 
waaraan zij enerzijds door haar organieke wet en haar 
statuten en anderzijds door de Europese regelgeving is 
onderworpen, even veeleisend, zo niet op verschillende 
punten, zoals inzake het toezicht, nog veeleisender is dan 
de Belgische corporate governance code.

Gelet op haar hoedanigheid van zowel centrale bank als 
beursgenoteerde vennootschap, beschouwt zij het als 
haar plicht om zich te onderwerpen aan een verplichting 
tot ruime informatieverstrekking en om tegenover de 
gemeenschap verslag uit te brengen van haar activiteiten, 
ook al is de Belgische corporate governance code niet op 
haar afgestemd. Het is in die geest dat zij deze verklaring 
over het bestuur publiceert, samen met een beschrijving 
van de gebeurtenissen daaromtrent in de loop van het 
boekjaar 2005.

1.2  Organisatie, bestuur en controle 
van de Bank

1.2.1  Vergelijking van de bevoegdheidsverdeling in 
de Bank en in de gemeenrechtelijke naamloze 
vennootschappen

Uit tabel 5 blijkt het atypische karakter van de organisatie 
van de Bank.

1.2.2  Voorstelling van de organen en andere 
actoren van de Bank

De organen van de Bank zijn de gouverneur, het 
Directiecomité, de Regentenraad en het College van cen-
soren (cf. artikel 17 van de organieke wet en artikel 27 
van de statuten).

De andere actoren van de Bank zijn de algemene verga-
dering, de regeringscommissaris, de bedrijfsrevisor en de 
Ondernemingsraad.

De organen van de Bank en hun respectieve bevoegd-
heden verschillen fundamenteel van die van de klassieke 
naamloze vennootschappen (zie tabel 5).

1.2.3  Organen van de Bank

a.  Gouverneur

Bevoegdheden

De gouverneur oefent de bevoegdheden uit die hem zijn 
verleend krachtens de statuten van het ESCB, de orga-
nieke wet, de statuten en het huishoudelijk reglement 
van de Bank.
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Hij staat in voor de leiding van de Bank en haar personeel. 
Hij wordt daarin bijgestaan door de directeurs. Hij zit het 
Directiecomité en de Regentenraad voor, waarvan hij de 
beslissingen laat uitvoeren, alsook de algemene vergade-
ring. Hij oefent rechtstreeks gezag uit over de personeels-
leden, ongeacht hun rang en functie.

Hij legt het jaarverslag betreffende de verrichtingen en de 
door de Regentenraad goedgekeurde jaarrekening voor 
aan de algemene vergadering. Hij bezorgt aan de voorzit-
ters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de 
Senaat het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 113 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Hij 
kan worden gehoord door de bevoegde commissies van 

TABEL 5 BEVOEGDHEIDSVERDELING IN DE BANK EN IN DE GEMEENRECHTELIJKE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN

De Bank De gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen

Koning Benoeming van de gouverneur

Benoeming van de directeurs
(op voordracht van de Regentenraad)

Benoeming van de bestuurders Algemene
vergadering

Algemene
vergadering

Verkiezing van de regenten
(uit een dubbeltal)

Verkiezing van de censoren

Benoeming van de bedrijfsrevisor
(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)

Kennisneming van het verslag
van het beheer

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

Benoeming van de commissarissen-revisoren

Kennisneming van het jaarverslag en het verslag
van de commissarissen

Decharge van de commissarissen

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 en goedkeuring van de jaarrekening

Verdeling van de winst

Kwijting van de leden van het Directiecomité

Vaststelling van de bezoldiging
van de leden van het Directiecomité

Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening

Verdeling van de winst

Kwijting van de bestuurders

Vaststelling van de bezoldiging
van de Raad van bestuur

Voordracht voor benoeming
van de directeurs

Goedkeuring van de begroting
en van het verslag van het beheer

Benoeming van het directiepersoneel
en vaststelling van hun bezoldiging

Goedkeuring van de begroting
en van het jaarverslag

Raad
van

bestuur

Directiecomité Vaststelling van het ondernemingsbeleid

Bestuur en beheer

Opstelling van de jaarrekening

Opmaak van het verslag van het beheer

Vaststelling van het ondernemingsbeleid

Bestuur en 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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de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, op 
verzoek van die commissies of op eigen initiatief.

Hij vertegenwoordigt de Bank in rechte.

Hij doet aan het Directiecomité voorstellen inzake de ver-
deling van de departementen en diensten onder de leden, 
alsook met betrekking tot de vertegenwoordiging van de 
Bank in nationale en internationale instellingen.

Bovendien heeft hij zitting in de Raad van Bestuur van de 
ECB, die met name de monetaire-beleidsbeslissingen voor 
het eurogebied neemt.

Benoeming

De gouverneur wordt door de Koning benoemd voor een 
hernieuwbare termijn van vijf jaar. Hij kan slechts door 
de Koning van zijn ambt worden ontheven indien hij op 
ernstige wijze is tekortgeschoten of niet meer voldoet 
aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt. Tegen 
die beslissing kan een beroep worden ingesteld voor het 
Hof van Justitie, op initiatief van de gouverneur of van de 
Raad van bestuur van de ECB.

Aldus is de persoonlijke onafhankelijkheid van de gouver-
neur, zowel door de duur van zijn mandaat als door de 
beperkingen inzake zijn afzetting, gewaarborgd door de 
Europese en de Belgische wetgeving.

b.  Directiecomité

Bevoegdheden

De gouverneur en de directeurs oefenen samen hun 
bevoegdheden uit als leden van het Directiecomité.

Het Directiecomité is immers een collegiaal orgaan, belast 
met het bestuur en het beheer van de Bank, overeen-
komstig de organieke wet, haar statuten en het huishou-
delijk reglement, en het bepalen van haar beleid.

De gouverneur en de directeurs oefenen elk gezag uit 
over een of verscheidene departementen en diensten 
van de Bank. Zij laten deze laatste de beslissingen uit-
voeren die door de gouverneur, het Directiecomité en de 
Regentenraad zijn genomen in het kader van hun respec-
tieve bevoegdheden.

Het Directiecomité benoemt en ontslaat de personeels-
leden. Het bepaalt hun wedde en de verdeling van 
het aandeel in de winst dat aan het personeel wordt 
uitgekeerd.

Het heeft het recht om dadingen en compromissen aan te 
gaan en beschikt over de reglementaire macht in de door 
de wet bepaalde gevallen. Het spreekt zich uit over alle 
zaken die niet uitdrukkelijk door de wet, de statuten of 
het huishoudelijk reglement van de Bank zijn voorbehou-
den aan een ander orgaan.

Het Directiecomité maakt de begroting op en bereidt 
het jaarverslag van het bestuur alsook de jaarrekening 
voor, die ter goedkeuring aan de Regentenraad worden 
voorgelegd.

Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de reserves 
en de afschrijvingsrekeningen, na raadpleging van de 
Regentenraad en onverminderd de door de ECB vastge-
legde regels.

Het legt het huishoudelijk reglement van de Bank ter 
goedkeuring aan de Regentenraad voor.

Het Directiecomité van de Bank oefent dus zowel de 
bevoegdheden uit inzake bestuur, beheer en strategisch 
beleid van de onderneming die in de gemeenrechtelijke 
naamloze vennootschappen ressorteren onder de Raad 
van bestuur, als die van daadwerkelijk management.

Het is voor zijn opdracht geen verantwoording ver-
schuldigd tegenover de algemene vergadering, die niet 
bevoegd is om hem kwijting te verlenen, maar wel tegen-
over de Regentenraad aan wie het zijn jaarlijks verslag van 
het bestuur en de jaarrekening voorlegt. De goedkeuring 
van de rekeningen door dit orgaan geldt als kwijting voor 
het bestuur.

Ingevolge de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de fi nanciële sector en de fi nanciële 
diensten en de organieke wet, hebben drie leden van 
het Directiecomité op persoonlijke titel zitting in het 
Directiecomité van de CBFA. Ingeval dit Directiecomité 
zich dient uit te spreken over een beslissing die betrekking 
heeft op de Bank als emittent van fi nanciële instrumenten 
toegelaten tot de handel op een Belgische gereglemen-
teerde markt, nemen zij niet deel aan de beraadslagingen, 
teneinde mogelijke belangenconfl icten te vermijden. In 
zijn arrest van 10 december 2003 heeft het Arbitragehof 
bevestigd dat de samenstelling en werking van het 
Directiecomité van de CBFA voldoende garanties biedt 
voor een onpartijdige besluitvorming.
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Samenstelling

Het Directiecomité is samengesteld uit de gouverneur 
en vijf à zeven directeurs. Het bestaat uit evenveel 
Nederlandstalige als Franstalige leden, de gouverneur 
eventueel uitgezonderd. De leden van het Directiecomité 
moeten Belg zijn.

De directeurs worden door de Koning benoemd, op voor-
dracht van de Regentenraad. Met de wijze van aanstel-
ling van de directeurs heeft de wetgever in 1948 in het 
bijzonder willen benadrukken dat zij een opdracht van 
algemeen belang vervullen bij de Bank.

De directeurs worden benoemd voor een hernieuwbare 
termijn van zes jaar.

De Koning kent de titel van vice-gouverneur toe aan 
een van de directeurs. De vice-gouverneur vervangt de 
gouverneur indien deze verhinderd is, onverminderd 
artikel 10.2 van de statuten van het ESCB.

Om belangenconfl icten te vermijden bepaalt de organieke 
wet dat de leden van het Directiecomité, behoudens 
enkele limitatief opgesomde uitzonderingen, geen func-
tie mogen uitoefenen in een handelsvennootschap of in 
een vennootschap met handelsvorm, evenmin als in een 
openbare instelling met een bedrijf van industriële, com-
merciële of fi nanciële aard. Evenmin mogen zij bepaalde 
politieke mandaten uitoefenen (lid van een parlement, 
een regering of een kabinet).

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

Op die wijze wordt de persoonlijke onafhankelijkheid van 
de leden van het Directiecomité gewaarborgd door de 
organieke wet, zowel door de duur van hun mandaat als 
door de beperking van de afzettingsmogelijkheden.

Werking

Het Directiecomité vergadert telkens als de omstandig-
heden dit vereisen en minstens eenmaal per week. Zijn 
werking wordt geregeld door een huishoudelijk regle-
ment, dat kan worden geraadpleegd op de website van 
de Bank.

c.  Regentenraad

Bevoegdheden

De Regentenraad wisselt van gedachten over de alge-
mene kwesties met betrekking tot de Bank, het monetaire 
beleid en het nationale en internationale economische 
klimaat. Hij neemt eenmaal per maand kennis van de 
fi nanciële toestand van de Bank.

Hij is bevoegd voor het vastleggen van de boekhoudregels 
voor alle aspecten van de jaarrekening die niet voort-
vloeien uit bepalingen in de organieke wet, noch verplicht 
zijn voor de opstelling van de geconsolideerde balans van 
het Eurosysteem. Hij keurt de uitgavenbegroting alsook 
de jaarrekening goed en regelt defi nitief de winstverde-
ling die door het Directiecomité wordt voorgesteld.

Hij keurt het jaarverslag over de werkzaamheden van de 
Bank goed.

HIj wijzigt de statuten teneinde deze in overeenstemming 
te brengen met de organieke wet en met de voor België 
bindende internationale verplichtingen.

Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huishou-
delijk reglement vast dat de basisregels bevat inzake de 
werking van de organen en betreffende de organisatie 
van de departementen, diensten en vestigingen, alsook de 
deontologische code die de leden van het Directiecomité 
en het personeel moeten naleven.

Bij bijzondere volmacht 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. Hij stelt 
tevens het bedrag van de vergoeding vast die de censoren 
ontvangen.

Wat de begroting en de bezoldigingen betreft, wordt 
de Regentenraad bijgestaan door de Commissie voor de 
begroting en directieremuneraties. Deze Commissie is 
bevoegd om de begroting van de Bank te onderzoeken, 
alvorens ze ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
Regentenraad, en aan deze laatste advies te verstrekken 
omtrent de bezoldigingen en pensioenen van de leden 
van het Directiecomité. Zij wordt voorgezeten door 
de directeur die bevoegd is voor het departement 
Beheerscontrole en omvat daarnaast twee regenten, 
twee censoren en de Regeringscommissaris. Het secre-
tariaat wordt waargenomen door de chef van de dienst 
Secretariaat. De samenstelling van de Commissie waar-
borgt haar onafhankelijkheid en een toezicht door de 
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Staat, wat gerechtvaardigd is vanwege het openbare 
karakter van de onderneming.

De Regentenraad oefent dus bepaalde bevoegdheden uit 
die in de gemeenrechtelijke vennootschappen toebehoren 
aan de Raad van bestuur, en andere die behoren tot de 
algemene vergadering van aandeelhouders. Het is een zeer 
specifi ek orgaan dat een duaal element in de bestuurs-
structuur van de Bank brengt. De Regentenraad, die over-
wegend is samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, 
speelt een sleutelrol inzake benoeming, bezoldiging en 
toezicht, en dit gezien de frequentie van zijn vergaderin-
gen op een permanentere wijze dan de gespecialiseerde 
comités van de gewone vennootschappen.

Ingevolge de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de fi nanciële sector en de fi nanciële diensten 
en de organieke wet, hebben drie regenten op persoon-
lijke titel zitting in de Raad van toezicht van de CBFA.

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, 
op basis van aanbevelingslijsten van twee kandidaten. 
Twee regenten worden gekozen op voordracht van de 
meest vooraanstaande werknemersorganisaties, drie op 
voordracht van de meest vooraanstaande organisaties 
van de nijverheid en de handel, van de landbouw en van 
de middenstand en vijf regenten op voordracht van de 
Minister van Financiën.

De procedure voor de benoeming van de regenten is op 
een bijzondere wijze geregeld. Bij de voorbereiding van 
de wet van 28 juli 1948 tot wijziging van de organieke 
wet en tot reorganisatie van de Bank, heeft de wetgever 
ernaar gestreefd, door de wijze waarop de directeurs en 
regenten worden benoemd, zowel de volstrekte onaf-
hankelijkheid van de Bank ten aanzien van de individuele 
belangen als de technische bekwaamheid van de kandi-
daten te waarborgen. De procedure inzake de voordracht 
van de regenten is zodanig opgevat dat een billijke verte-
genwoordiging van de sociaal-economische belangen van 
België is gewaarborgd.

Teneinde belangenconfl icten te vermijden, bepaalt de 
organieke wet dat de regenten geen functie van zaak-
voerder, bestuurder of directeur in een kredietinstelling 
mogen uitoefenen, evenmin als sommige politieke func-
ties (lid van een parlement, een regering of een kabinet).

De regenten kunnen uit hun ambt worden ontzet door 
de algemene vergadering van aandeelhouders die beslist 
bij meerderheid van drie vierde van de stemmen van de 
aanwezige aandeelhouders die minstens drie vijfde van de 
aandelen bezitten.

Werking

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

d.  College van censoren

Bevoegdheden

Het College van censoren heeft tot opdracht toe te zien 
op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting 
van de Bank. In dat verband neemt het College regelma-
tig kennis van de werkzaamheden van de dienst Interne 
audit. Zijn voorzitter brengt hierover jaarlijks verslag uit in 
de Regentenraad en beantwoordt er de vragen die daar-
omtrent worden gesteld.

Samenstelling

Het College van censoren bestaat uit tien leden, waar-
onder evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. De 
censoren worden door de algemene vergadering van 
aandeelhouders verkozen voor een hernieuwbare termijn 
van drie jaar. Zij worden gekozen onder de op het vlak van 
controle speciaal bevoegde vooraanstaande personen. 
Om belangenconfl icten te vermijden, mogen zij bepaalde 
politieke of parlementaire functies niet uitoefenen.

De censoren kunnen uit hun ambt worden ontzet door 
de algemene vergadering van aandeelhouders, die beslist 
bij meerderheid van drie vierde van de stemmen van de 
aanwezige aandeelhouders die minstens drie vijfde van de 
aandelen bezitten.

Werking

Het College van censoren vergadert ten minste tweemaal 
per kwartaal. Zijn beslissingen worden bij meerderheid 
van stemmen genomen.



59

VERKLARING OVER HET BESTUUR

e.  Vergoedingsbeleid

Directiecomité

Krachtens de organieke wet bepaalt de Regentenraad 
afzonderlijk de wedde en het pensioen van de leden van 
het Directiecomité. Hij wordt hierin bijgestaan door de 
Commissie voor de begroting en directieremuneraties, die 
vooraf adviezen uitbrengt.

Aangezien voor de Bank, in tegenstelling tot de meeste 
andere beursgenoteerde vennootschappen, de maximali-
sering van de winst geen hoofddoel vormt, omvatten de 
vergoedingen van de gouverneur en van de andere leden 
van het Directiecomité enkel een vast bestanddeel, zonder 
variabel deel. Er worden geen premies toegekend aan-
gezien de organieke wet uitdrukkelijk bepaalt dat deze 
wedden geen aandeel in de winst mogen omvatten en 
dat daaraan geen enkele andere vergoeding mag worden 
toegevoegd. De statuten van de Bank bepalen evenwel 
dat deze laatste voorziet in de kosten van huisvesting van 
de gouverneur.

Het door de Regentenraad sinds vele jaren gevolgde 
beleid bestaat erin de vergoeding van iedere nieuwe gou-
verneur, vice-gouverneur of directeur te bepalen op het 
niveau van deze van zijn of haar voorganger.

De vergoeding van de leden van het Directiecomité wordt 
geïndexeerd (sedert 1994 in functie van de evolutie van 
de gezondheidsindex).

De leden van het Directiecomité maken bovendien aan 
de Bank de vergoedingen over die zij desgevallend ont-
vangen voor verschillende externe mandaten die zij uitoe-
fenen gelet op hun taak binnen de Bank. De meeste van 
deze mandaten worden evenwel niet vergoed, of slechts 
in onbelangrijke mate, met als voornaamste uitzondering 
het mandaat van bestuurder van de BIB dat de gouver-
neur waarneemt en waarvan hij de volledige vergoeding 
afstaat aan de Bank.

Regentenraad

De organieke wet bepaalt dat de regenten presentie-
geld ontvangen en, zo nodig, een vergoeding voor 
verplaatsingskosten, verbonden aan hun daadwerkelijke 
deelneming aan de vergaderingen. Het bedrag van deze 
vergoedingen wordt vastgesteld door de Regentenraad 
onder toezicht van de Minister van Financiën, via de 
Regeringscommissaris.

College van Censoren

Zoals de regenten, ontvangen de censoren krachtens 
de organieke wet presentiegeld en, zo nodig, een ver-
goeding voor verplaatsingskosten, verbonden aan hun 
daadwerkelijke deelneming aan de vergaderingen. Het 
bedrag van deze vergoedingen wordt vastgesteld door 
de Regentenraad onder toezicht van de Minister van 
Financiën, via de regeringscommissaris.

1.2.4  Andere actoren van de Bank

a.  Algemene vergadering

Bevoegdheden

De gewone algemene vergadering krijgt kennis van het 
verslag van het bestuur over de verrichtingen van het 
afgelopen boekjaar en verkiest de regenten en censoren 
voor de vacant geworden mandaten, overeenkomstig de 
bepalingen van de organieke wet. Zij benoemt de bedrijfs-
revisor op voordracht van de Regentenraad. Zij wijzigt de 
statuten in de gevallen waarin deze bevoegdheid niet aan 
de Regentenraad is toegewezen.

De algemene vergadering beraadslaagt over de in de 
oproepingsbrieven vermelde zaken en over die welke haar 
worden voorgelegd door de Regentenraad of door het 
College van censoren.

De organieke wet verleent de algemene vergadering, 
waarvan de bevoegdheden zijn beperkt, niet de hoeda-
nigheid van een orgaan.

Samenstelling

De algemene vergadering van de Bank 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. Zij vertegenwoordigt de algemeen-
heid van de aandeelhouders.

Werking

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 
gouverneur. 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. 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 meer-
derheid is gedaald of wanneer de bijeenroeping wordt 
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aangevraagd, hetzij door het College van censoren, hetzij 
door aandeelhouders die een tiende van het maatschap-
pelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Voor de opening van de vergadering tekenen de aandeel-
houders de aanwezigheidslijst.

De twee aanwezige aandeelhouders die in het bezit zijn 
van het grootste aantal aandelen en die bovendien geen 
deel uitmaken van het bestuur van de Bank en dit mandaat 
aanvaarden, worden aangewezen tot stemopnemers.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen 
genomen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel 
verworpen. De benoemingen en de afstellingen geschie-
den bij geheime stemming. Over alle andere voorstellen of 
onderwerpen wordt bij naamafroeping gestemd. Indien 
bij de eerste stemronde niet alle te verkiezen leden de 
absolute meerderheid hebben behaald, wordt een lijst 
opgemaakt van de personen die het meeste stemmen 
hebben behaald. Deze lijst bevat tweemaal zoveel namen 
als er nog verkiesbare leden zijn. Alleen op deze kandida-
ten mag worden gestemd. Bij staking van stemmen wordt 
steeds de oudste kandidaat verkozen.

De rechtmatig genomen beslissingen zijn bindend voor 
alle aandeelhouders.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die 
worden ondertekend door de stemopnemers, de voorzit-
ter en de leden van de Regentenraad. De notulen worden 
gepubliceerd op de website van de Bank. De afschriften 
en uittreksels die aan derden worden gestuurd, worden 
door de secretaris ondertekend.

b.  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 en schorst en 
brengt hij elke beslissing die met de wet, met de statu-
ten en met de belangen van het Rijk strijdig zou zijn, 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. Hij heeft er een 
raadgevende stem.

Behalve voor de verrichtingen die onder de bevoegdheid 
van het ESCB vallen, heeft de regeringscommissaris het 
recht te allen tijde kennis te nemen van de stand van 
zaken en de boekhouding en kassen na te zien. Hij woont 
de algemene vergaderingen bij wanneer hij dit gepast 
acht. Het Directiecomité dient hem, telkens wanneer hij 
erom verzoekt, de voor echt verklaarde staat van de Bank 
ter hand te stellen.

De regeringscommissaris brengt over zijn opdracht ieder 
jaar verslag uit aan de Minister van Financiën.

Via de Regeringscommissaris oefent de Minister van 
Financiën aldus namens de soevereine Staat controle uit 
op de werking van de Bank op het vlak van haar opdrach-
ten van nationaal belang.

De wedde van de Regeringscommissaris wordt vastgesteld 
door de Minister van Financiën, in overleg met het bestuur 
van de Bank, en wordt door deze laatste gedragen.

c.  Bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor oefent de bij artikel 27.1 van het pro-
tocol betreffende de statuten van het ESCB en van de 
ECB bepaalde toezichthoudende bevoegdheid uit en 
brengt erover verslag uit aan de Regentenraad. Hij certi-
fi ceert de jaarrekening. Hij verricht specifi eke toezicht- en 
certifi ceringsopdrachten voor rekening van de bedrijfs-
revisor van de ECB. Bovendien oefent hij een specifi eke 
controle- en informatieopdracht uit ten aanzien van 
de Ondernemingsraad. Hij verleent de Bank specifi eke 
technische bijstand op het vlak van de controle op de 
naleving van de Deontologische code. Voor dit facet van 
zijn opdracht is hij in het bijzonder onderworpen aan 
het beroepsgeheim zoals bedoeld in artikel 458 van het 
Strafwetboek.

Aangezien de Bank onderworpen is aan de wetgeving op 
de overheidsopdrachten, wordt de bedrijfsrevisor aange-
steld op grond van een openbare aanbesteding. De revisor 
wordt vervolgens benoemd door de algemene vergade-
ring, op voordracht van de Ondernemingsraad. Hij moet 
worden erkend door de Raad van ministers van de EU, op 
aanbeveling van de ECB.

d.  Ondernemingsraad

Krachtens de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven heeft de Bank een 
Ondernemingsraad. Dit is een paritair overlegorgaan 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever 
en vertegenwoordigers van het personeel, die om de vier 
jaar worden verkozen.
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De Ondernemingsraad heeft als belangrijkste opdracht 
advies uit te brengen en alle voorstellen of bezwaren te 
formuleren met betrekking tot iedere maatregel die de 
werkorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en de rentabili-
teit van de onderneming zou kunnen wijzigen.

Het Directiecomité stelt overeenkomstig de wet spe-
cifi eke economische en fi nanciële informatie te zijner 
beschikking.

De bedrijfsrevisor van de Bank brengt ieder jaar in de 
Ondernemingsraad verslag uit over de jaarrekening en het 
jaarverslag. Hij bevestigt dat de door het Directiecomité 
verstrekte informatie juist en volledig is. Hij analyseert en 
verduidelijkt inzonderheid ten behoeve van de door de 
werknemers verkozen leden van de Ondernemingsraad 
de economische en fi nanciële informatie die ter beschik-
king van deze Raad werd gesteld, in het licht van de 
impact ervan op de fi nanciële structuur en de evaluatie 
van de fi nanciële situatie van de Bank.

1.2.5  Mechanismen voor controle van de activiteiten

De activiteiten en de verrichtingen van de Bank zijn 
onderworpen aan een reeks controlemechanismen, van 
controles op operationeel niveau tot externe controles. 
Ze staan ervoor garant dat de operaties naar behoren 
worden uitgevoerd met inachtneming van de vastgelegde 
doelstellingen en met bijzondere aandacht voor veiligheid 
en een kostenbesparend inzetten van middelen.

De controleverplichtingen waaraan de Bank in haar hoe-
danigheid van centrale bank van het land en als onderdeel 
van het ESCB is onderworpen, zijn van een andere aard 
en reiken verder dan die aanbevolen door de Belgische 
corporate governance code voor de gemeenrechtelijke 
naamloze vennootschappen.

Het Directiecomité is uit het oogpunt van het algemene 
bedrijfsbeheer verantwoordelijk voor de uitwerking van 
een interne controlestructuur.

De lijnverantwoordelijken en hun medewerkers dragen 
de eersterangsverantwoordelijkheid voor de effi ciënte 
werking van het interne-controlesysteem.

De dienst Interne audit draagt de tweederangsverant-
woordelijkheid voor de evaluatie van het interne-controle-
systeem, met de volgende specifi eke doelstellingen:
–  hij verhoogt het bewustzijn in alle werkeenheden over 

de ondernemingsrisico’s, hun identifi cering en hun 
meting ;

–  hij formuleert een onafhankelijke beoordeling van de 
risico’s en de controlemaatregelen, waarvan hij de toe-
passing verifi eert ;

–  hij verstrekt adviezen aan het Directiecomité en aan de 
departements- en dienstchefs en stelt maatregelen voor 
ter verbetering van het interne-controlesysteem ;

–  hij verstrekt desgewenst bijstand voor de tenuitvoerleg-
ging van die maatregelen.

Om zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de depar-
tementen en diensten te waarborgen, hangt de dienst 
Interne audit rechtstreeks af van de gouverneur en draagt 
hij geen directe operationele verantwoordelijkheid. Hij 
brengt verslag uit aan het Directiecomité.

De chef van de dienst Interne audit is lid van het Comité 
van Interne accountants (IAC) van het ESCB (zie tabel 1). 
De dienst Interne audit volgt de methodologie, doelstel-
lingen, verantwoordelijkheden en rapporteringskanalen 
die binnen het ESCB zijn vastgelegd, onder andere in de 
« ESCB Audit Policy », goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van de ECB.

Bepaalde controlefuncties worden uitgeoefend door spe-
cifi eke administratieve eenheden (bijvoorbeeld het beheer 
van de toegang tot de informaticasystemen), terwijl 
structurele belangenconfl icten worden opgelost door de 
betrokken activiteiten te scheiden (systeem van Chinese 
walls). Zo wordt bijvoorbeeld het beheer van en het 
toezicht (oversight) op de betalingssystemen uitgeoefend 
door twee verschillende departementen.

De Regentenraad keurt de jaarrekening goed, de jaarlijkse 
begroting, de boekhoudkundige regels en de voorschrif-
ten met betrekking tot de interne organisatie van de 
Bank.

Het College van censoren ziet toe op de voorbereiding en 
de uitvoering van de begroting en neemt kennis van de 
activiteiten van de dienst Interne audit. Ieder jaar brengt 
zijn voorzitter verslag uit in de Regentenraad en beant-
woordt er de gestelde vragen.

De Bank is daarenboven aan verschillende externe contro-
les onderworpen.

De eerste controle wordt uitgeoefend door de bedrijfsre-
visor. Deze controleert en certifi ceert de rekeningen van 
de Bank.

Behalve wat de opdrachten en verrichtingen betreft die 
ressorteren onder het ESCB, ziet de Regeringscommissaris 
toe op de verrichtingen van de Bank voor rekening van 
de Minister van Financiën. Laatstgenoemde heeft immers 
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het recht om die verrichtingen te controleren en zich te 
verzetten tegen elke beslissing die strijdig zou zijn met de 
wet, de statuten of de belangen van de Staat.

Voorts kan de gouverneur worden gehoord door de 
bevoegde commissies van de Kamer van Volks vertegen-
woordigers en de Senaat, op verzoek van die commissies 
of op eigen initiatief.

Tot slot handelt de Bank, krachtens de statuten van het 
ESCB en de ECB, in overeenstemming met de beleidslijnen 
en instructies van de ECB. De Raad van Bestuur neemt 
de noodzakelijke maatregelen voor de naleving van de 
beleidslijnen en instructies van de ECB en eist dat alle 
nodige gegevens aan hem zouden worden bezorgd.

1.2.6  Gedragsregels

Een deontologische code legt alle medewerkers van de 
Bank strenge gedragsregels op (1). Bovendien bevat deze 
code bijzondere bepalingen die gelden voor de leden van 
het Directiecomité en voor personen die op alle hiërarchi-
sche niveaus betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van 
de monetaire-beleidstransacties, de valutamarktoperaties 
en het beheer van de fi nanciële activa van de Bank of van 
de ECB of die op regelmatige basis kennis zouden kunnen 
krijgen van vertrouwelijke informatie die de koersen kan 
beïnvloeden.

De leden van het Directiecomité leven de hoogste normen 
inzake beroepsethiek na.

De leden van de organen van de Bank en haar personeels-
leden zijn gebonden aan een strikte geheimhoudings-
plicht, overeenkomstig artikel 35 van de organieke wet.

De leden van het Directiecomité, alsook de regenten 
en censoren, zijn onderworpen aan de verplichtingen 
van de wet van 2 mei 1995 en van 26 juni 2004 betref-
fende het indienen van een lijst van mandaten en een 
vermogensaangifte.

1.3  Aandeelhouderschap

1.3.1  Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Bank bedraagt tien 
miljoen euro en is vertegenwoordigd door vierhonderd-
duizend aandelen zonder nominale waarde, waarvan 
tweehonderdduizend aandelen, nominatief en onover-
draagbaar, in handen van de Staat. Tweehonderdduizend 

aandelen, nominatief en aan toonder, zijn verdeeld 
onder het publiek en staan genoteerd op de Eurolist van 
Euronext.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig afgelost.

Met uitzondering van de aandelen die aan de Staat toebe-
horen, mogen deze kosteloos worden omgezet op naam 
of aan toonder, naar goeddunken van de eigenaar.

De eigendom van de aandelen op naam wordt vastgesteld 
door de inschrijving in het register. De ingeschrevene ont-
vangt een attest dat geen overdraagbare titel vormt.

1.3.2  Aandeelhoudersstructuur

Sedert 1948 bezit de Belgische Staat, krachtens de orga-
nieke wet, tweehonderdduizend aandelen van de Bank, 
of 50 % van de totale stemrechten.

De Bank ontving geen aangifte, ingevolge artikel 1, § 1, 
van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaar-
making van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde 
ondernemingen, tot bekendmaking van andere deelne-
mingen die 5 % of meer van de stemrechten bedragen.

1.3.3  Dividenden

De vaststelling van de dividenden wordt geregeld door de 
organieke wet.

Gezien de bijzondere aard van de Bank en haar taken 
van algemeen belang, met inbegrip van de handhaving 
van prijsstabiliteit als hoofddoel, staat het dividend gro-
tendeels los van het verloop van de winsten en, in voor-
komend geval, de verliezen. Het door de Regentenraad 
gevoerde beleid waarborgt de gestage groei van het 
nominale dividend, zelfs in minder gunstige periodes, en 
beschermt aldus de aandeelhouder tegen de volatiliteit 
van de resultaten van de Bank, die afhankelijk zijn van 
het monetair beleid van het Eurosysteem en van exo-
gene factoren zoals de vraag naar bankbiljetten of het 
wisselkoersverloop.

(1) Deze code kan worden geraadpleegd op de website van de Bank.
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1.4  Communicatie met de 
aandeelhouders en het publiek

1.4.1  Principes

In haar hoedanigheid van centrale bank van het land, 
vervult de Bank specifi eke taken van algemeen belang, 
waarvoor zij verantwoording moet afl eggen tegenover 
de democratische instellingen en het publiek in het alge-
meen, en niet enkel tegenover haar aandeelhouders of 
werknemers.

1.4.2  Jaarverslagen

De Bank publiceert jaarlijks een verslag in twee delen. Het 
eerste deel verstrekt het publiek uitgebreide informatie 
over de recente economische en fi nanciële ontwikkelin-
gen in binnen- en buitenland. In de samenvatting die 
door de gouverneur namens de Regentenraad wordt 
voorgesteld, wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar ; het bevat de 
belangrijkste boodschappen van de Bank op het gebied 
van economisch beleid.

In het tweede deel stelt het Directiecomité aan de aan-
deelhouders en het publiek het activiteitenverslag en 
de jaarrekening van het afgelopen boekjaar voor. Het 
verschaft tevens uitleg over de organisatie en het bestuur 
van de Bank.

Beide delen van het jaarverslag worden voor de gewone 
algemene vergaderingen in syllabusvorm ter beschik-
king gesteld van de aandeelhouders en het publiek. 
Bovendien worden zij gepubliceerd op de website van 
de Bank, waarop alle verslagen staan die sinds 1998 zijn 
verschenen.

1.4.3  Verslag aan het Parlement

Krachtens de organieke wet en de statuten kan de gou-
verneur worden gehoord door de bevoegde commissies 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, 
op verzoek van die commissies of op eigen initiatief.

1.4.4  Algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de Bank biedt een 
forum waarop aandeelhouders en de directie van de Bank 
elkaar ontmoeten. Het Directiecomité stelt er jaarlijks het 
activiteitenverslag en de jaarrekening van het afgelopen 
boekjaar voor.

1.4.5  Website

De Bank stelt op haar website voortdurend een grote 
hoeveelheid regelmatig geactualiseerde informatie over 
haar activiteiten en haar werking ter beschikking van het 
publiek en de aandeelhouders.

1.5  Vertegenwoordiging van de Bank

De gouverneur vertegenwoordigt de Bank in rechte.

Alle akten die bindend zijn voor de Bank alsook alle 
bevoegdheden en delegaties betreffende deze akten 
mogen worden ondertekend door de gouverneur of door 
een directeur en de secretaris, zonder dat zij hun macht 
tegenover derden moeten rechtvaardigen.

De akten van dagelijks bestuur mogen worden onder-
tekend door de gouverneur, de vice-gouverneur of 
een directeur, of door een of twee hiervoor door het 
Directiecomité afgevaardigde personeelsleden.

De gouverneur en het Directiecomité mogen, uitdrukkelijk 
of stilzwijgend, een bijzondere volmacht verlenen om de 
Bank te vertegenwoordigen.

1.6  Specifi eke verantwoordelijkheid van 
de Bank

De Bank formuleert een specifi eke missieverklaring, die 
zij naleeft. Als lid van het Eurosysteem onderschrijft zij 
bovendien de missieverklaring van het Eurosysteem.

1.6.1  Missieverklaring van de Bank

« De Nationale Bank van België wil een onafhankelijke, 
competente en toegankelijke instelling zijn, die taken uit-
voert van algemeen belang met een toegevoegde waarde 
voor de Belgische economie en samenleving en die als een 
gewaardeerde partner op diverse vlakken bijdraagt aan de 
goede werking van het Eurosysteem. »
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1.6.2  Missieverklaring van het Eurosysteem

« Het Eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale 
Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten 
die de euro als munt hebben, is de monetaire autoriteit 
van het eurogebied. Wij in het Eurosysteem hebben als 
hoofddoel het handhaven van prijsstabiliteit in het alge-
meen belang. In onze hoedanigheid van toonaangevende 
fi nanciële autoriteit, beogen wij tevens fi nanciële stabili-
teit te waarborgen 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 gezamenlijk 
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. »
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2. Bestuur in 2005

2.1  Gouverneur

De functie van gouverneur wordt sinds 1 maart 1999 
uitgeoefend door de heer Guy Quaden. Bij koninklijk 
besluit van 22 december 2003 werd het mandaat van 
de heer Quaden vernieuwd voor een termijn van vijf jaar, 
met ingang van 1 maart 2004. Het curriculum vitae van 
de gouverneur is beschikbaar op de website van de Bank 
(www.nbb.be).

De gouverneur kan bewijzen dat hij eigenaar is van vijftig 
aandelen van de Bank op naam, zoals voorgeschreven 
door artikel 34, 3o van de statuten. Hij bezit geen opties 
noch rechten om aandelen te verwerven. Tijdens het afge-
lopen jaar heeft hij geen aandelen van de Bank of andere 
fi nanciële instrumenten met betrekking tot die aandelen 
gekocht of verkocht.

In het kader van zijn functie bij de Bank oefent de 
 gouverneur de volgende mandaten uit :

–  Lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene Raad 
van de ECB ;

–  Bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen ;
–  Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds ;
–  Plaatsvervangend gouverneur van de Internationale Bank 

voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Internationale 
Ontwikkelingsassociatie en de Internationale 
Financieringsmaatschappij ;

–  Voorzitter van het Comité voor fi nanciële stabiliteit, 
de Raad van toezicht van de Overheid der Financiële 
Diensten en de Beroepsvereniging van de Openbare 
Kredietinstellingen ;

–  Lid van de Hoge Raad van Financiën, de Afdeling 
« Financieringsbehoeften van de Overheid » van die 
Raad, de Raad van Bestuur van het Instituut voor de 
nationale rekeningen en de Bestuurscommisie van het 
Carnegie Hero Fund.

2.2  Directiecomité

Het Directiecomité is als volgt samengesteld :

Einddatum van het mandaat

Dhr. Guy Quaden
gouverneur 28 februari 2009

Dhr. Luc Coene
vice-gouverneur – secretaris 3 augustus 2009

Dhr. Jean-Pierre Pauwels
directeur 31 augustus 2006 (1)

Mevr. Marcia De Wachter
directeur 28 februari 2011 (2) 

Dhr. Jan Smets
directeur 28 februari 2011 (2)

Mevr. Françoise Masai
directeur 28 februari 2011 (2)

Dhr. Jean Hilgers
directeur – schatbewaarder 28 februari 2011 (2)

Dhr. Peter Praet
directeur 29 oktober 2006

(1) Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2005 werd het directeursmandaat van de 
heer Jean-Pierre Pauwels met ingang van 1 september 2005 verlengd met een 
termijn van één jaar, tot 31 augustus 2006.

(2) Bij koninklijk besluit van 4 maart 2005 werden de directeursmandaten van 
mevrouw Marcia De Wachter, de heer Jan Smets, mevrouw Françoise Masai en de 
heer Jean Hilgers vernieuwd met ingang van 1 maart 2005, voor de duur van zes 
jaar.
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Het curriculum vitae van de directeurs is beschikbaar op 
de website van de Bank.

Het Directiecomité kwam in 2005 57 maal bijeen.

Iedere directeur kan bewijzen dat hij eigenaar is van 
25 aandelen van de Bank op naam, zoals voorgeschreven 
door artikel 34, 3o van de statuten. Zij bezitten geen op-
ties noch rechten om aandelen te verwerven. Tijdens het 
afgelopen jaar hebben zij geen aandelen van de Bank of 
andere fi nanciële instrumenten met betrekking tot die 
aandelen gekocht noch verkocht.

De vice-gouverneur oefent in het kader van zijn functie 
bij de Bank de volgende mandaten uit :
–  Lid van het Economisch en fi nancieel comité van de EU, 

het Comité voor internationale betrekkingen van de 
ECB en het Comité voor fi nanciële stabiliteit ;

–  Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur en de 
Algemene Raad van de ECB, het Comité van gouver-
neurs van de G-10 en het Internationaal monetair en 
fi nancieel comité.

De directeurs, van hun kant, oefenen in het kader van hun 
functie bij de Bank de volgende mandaten uit :

Dhr. Pauwels
Lid van het Comité voor fi nanciële stabiliteit, de 
Hoge Raad van Financiën, het Bureau en de Afdeling 
« Financieringsbehoeften van de overheid » van die raad.

Mevr. De Wachter
–  Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité voor 

fi nanciële stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën en de 
Afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » 
van die raad, alsook van het Belgisch Instituut voor 
openbare fi nanciën ;

–  Plaatsvervangend lid van het Algemeen Comité 
van de Beroepsvereniging van de Openbare 
Kredietinstellingen ;

–  Adviseur van het Financial stability institute van de BIB.

Dhr. Smets
–  Voorzitter van het Steering Committee van het Belgisch 

Financieel Forum en van het « Irving Fisher Committee 
on Central-Bank Statistics » ;

–  Ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid ;

–  Bestuurder van het Belgisch Instituut voor Openbare 
Financiën ;

–  Plaatsvervangend Bestuurder van de BIB ;

–  Lid van het Comité voor fi nanciële stabiliteit, het 
Comité van het Rentenfonds, het Directiecomité van 
het Beschermingsfonds voor deposito’s en fi nanciële 
instrumenten, de Raad van bestuur van het Instituut 
voor de nationale rekeningen, de Studiecommissie 
voor de vergrijzing (Hoge Raad van Financiën), het 
Comité voor economische politiek van de OESO en het 
Directiecomité van het International Journal of Central 
Banking.

Mevr. Masai
–  Voorzitster van de permanente afdeling « Financiële 

Instellingen en Markten » van de Hoge Raad van 
Financiën en van de Raad van bestuur van het 
Waarnemingscentrum voor krediet en schuld ;

–  Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité 
voor fi nanciële stabiliteit, de Hoge Raad van Financiën, 
de Raad van bestuur van het Zilverfonds en de Raad van 
bestuur van het Koninklijk Institituut voor Internationale 
Betrekkingen.

Dhr. Hilgers
Lid van het Comité voor fi nanciële stabiliteit, het 
Comité van het Rentenfonds, het Directiecomité van 
het Beschermingsfonds voor deposito’s en fi nanciële 
instrumenten en het Belgisch Instituut voor openbare 
fi nanciën.

Dhr. Praet
–  Lid van het Directiecomité van de CBFA, het Comité 

voor fi nanciële stabiliteit, de Werkgroep nr. 3 van het 
Comité voor Economische Politiek van de OESO, het 
Comité voor bankentoezicht van de ECB, het Comité 
van Europese banktoezichthouders, het Committee 
on the Global Financial System, het Bazels Comité 
voor bankentoezicht en het Comité voor betalings- en 
vereffeningssystemen ;

–  Plaatsvervangend bestuurder van de Bank voor 
Internationale Betalingen ;

–  Co-president van de Research Task Force van het Bazels 
Comité voor bankentoezicht ;

–  Plaatsvervangend lid van het Comité van gouverneurs 
van de G-10 en van het Internationaal monetair en 
fi nancieel comité ;

–  Lid van de Board van het Brussels European and Global 
Economic Laboratory (BRUEGEL) en van het European 
Policy Center.
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19 Jean-Pierre Arnoldi, REGERINGSCOMMISSARIS

Regentenraad
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(1) Regenten verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande organisaties van 
de nijverheid en de handel, de landbouw en de middenstand.

(2) Regenten verkozen op voordracht van de Minister van Financiën.

(3) Regenten verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande 
werknemersorganisaties.

2.3  Regentenraad

Van 1 januari tot 29 maart 2005 was de Regentenraad als 
volgt samengesteld :

Einddatum van het mandaat

Dhr. Guy Quaden 28 februari 2009
Dhr. Luc Coene 3 augustus 2009
Dhr. Jean-Pierre Pauwels 31 augustus 2006
Mevr. Marcia De Wachter 28 februari 2011
Dhr. Jan Smets 28 februari 2011
Mevr. Françoise Masai 28 februari 2011
Dhr. Jean Hilgers 28 februari 2011
Dhr. Peter Praet 29 oktober 2006
Baron Tony Vandeputte 29 maart 2005 (1) 

Dhr. Philippe Wilmès 29 maart 2005 (2) 

Dhr. Noël Devisch 27 maart 2006 (1) 

Dhr. Christian Dumolin 27 maart 2006 (2) 

Dhr. Gérald Frère 26 maart 2007 (2) 

Dhr. Jacques Forest 29 maart 2005 (1) 

Dhr. Luc Cortebeeck 27 maart 2006 (3) 

Dhr. Jean-Pierre Hansen 29 maart 2005 (2)

Mevr. Martine Durez 26 maart 2007 (2)

De mandaten van de regenten Philippe Wilmès, Jacques 
Forest en Jean-Pierre Hansen verstreken op de gewone al-
gemene vergadering van 29 maart 2005. Overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 40 van de statuten van de 
Bank betreffende de leeftijdsgrens, kon het mandaat van 
de heer Philippe Wilmès niet worden vernieuwd. Baron 
Tony Vandeputte wenste zijn mandaat van regent te 
beëindigen op de datum van de algemene vergadering. 
De heer Jean-Pierre Hansen wenste zijn mandaat niet te 
verlengen. Het mandaat van mevrouw Mia De Vits was 
vacant sinds 20 juli 2004, toen zij het ambt van Europees 
parlementslid opnam.

De gewone algemene vergadering van 29 maart 2005 
vernieuwde het mandaat van de heer Jacques Forest. 
Zij verkoos de heren Rudi Thomaes (1), Christian Van 
Thillo (2), André Mordant (3) en Didier Matray (2) tot regent.

Het mandaat van de heer Rudi Thomaes, die het mandaat 
van Baron Tony Vandeputte zal volbrengen, loopt af na 
de gewone algemene vergadering van 2006. Het man-
daat van de heer André Mordant, die het mandaat van 

 mevrouw Mia De Vits zal voltooien, verstrijkt na afl oop 
van de gewone algemene vergadering van 2007. De man-
daten van de heren Jacques Forest, Christian Van Thillo en 
Didier Matray nemen een einde na de gewone algemene 
vergadering van 2008.

Gelet op hun jarenlange deelname aan de Regentenraad 
werd aan Baron Tony Vandeputte en de heer Philippe 
Wilmès de titel van ereregent verleend. Conform de 
 gebruiken werd het aan mevrouw Mia De Vits en de 
heer Jean-Pierre Hansen, die maar voor een korte periode 
lid waren van de regentenraad, toegestaan de titel van 
 gewezen regent te voeren.

De Bank dankt de voornoemde personen voor hun toe-
wijding en hun bijdrage tot de goede werking van de 
instelling.

De Regentenraad komt in de praktijk minstens driemaal 
per maand bijeen, behalve in juli en augustus, in welke 
maanden hij ten minste eenmaal vergadert. In 2005 
werden 35 vergaderingen gehouden.

2.4  College van censoren

Van 1 januari tot 29 maart 2005 was het College van 
censoren als volgt samengesteld :

Einddatum van het mandaat

Baron Paul Buysse 26 maart 2007
Dhr. Philippe Grulois 27 maart 2006
Dhr. Maurice Charloteaux 26 maart 2007
Dhr. Paul-F. Smets 29 maart 2005
Dhr. Rik Branson 29 maart 2005
Dhr. Jean-François Hoffelt 27 maart 2006
Dhr. Guy Haaze 29 maart 2005
Dhr. André Duchêne 29 maart 2005
Dhr. Bernard Jurion 27 maart 2006

De mandaten van de censoren Paul-F. Smets, Rik Branson, 
Guy Haaze en André Duchêne verstreken op de gewone 
algemene vergadering van 29 maart 2005.

Het mandaat van de heer Smets kon niet worden ver-
nieuwd, gelet op de bepalingen van artikel 40 van de 
statuten in verband met de leeftijdsgrens. De heren 
Rik Branson en Guy Haaze waren herkiesbaar. De heer 
André Duchêne wenste zijn mandaat niet te verlengen.

De algemene vergadering nam er kennis van dat de 
heer Herman Verwilst zijn ontslag als censor aanbood met 
ingang van 31 december 2004.
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Zij vernieuwde de mandaten van de heren Rik Branson en 
Guy Haaze. Zij verkoos mevrouw Michèle Detaille en de 
heren Michel Moll en Luc Carsauw tot censor. De manda-
ten van de eerste vier genoemden verstrijken na afl oop 
van de gewone algemene vergadering van 2008. Het 
mandaat van de heer Luc Carsauw, die dat van de heer 
Herman Verwilst zal volbrengen, loopt af na de gewone 
algemene vergadering van 2007.

De algemene vergadering verleende aan de heren Paul-F. 
Smets en Herman Verwilst de titel van erecensor. Conform 
de gebruiken werd het de heer André Duchêne toege-
staan de titel van gewezen censor te voeren.

De Bank dankt die personen voor hun toewijding en hun 
bijdrage tot de goede werking van de instelling.

Het College van censoren kwam in 2005 achtmaal 
bijeen.

2.5  Algemene vergadering

Tijdens de gewone algemene vergadering van 29 maart 
2005 bracht de gouverneur verslag uit over de verrichtin-
gen van het boekjaar 2004 en las hij het verslag van de 
Ondernemingsraad met betrekking tot de jaarinformatie 
voor. De leden van het Directiecomité beantwoordden 
tal van vragen van de aandeelhouders. De aanwezige 
aandeelhouders gingen vervolgens over tot de verkie-
zing voor de verstreken mandaten van regent en censor. 
De algemene vergadering benoemde tevens een nieuwe 
bedrijfsrevisor. De notulen van deze algemene vergade-
ring bevinden zich op de website van de Bank.

2.6  Regeringscommissaris

De regeringscommissaris werd in de loop van het boek-
jaar vervangen. Van 1 januari tot 31 augustus 2005 werd 
die functie waargenomen door baron Grégoire Brouhns, 
die daarna benoemd werd tot directeur-generaal van 
de Europese Raad. Sinds 1 september 2005 oefent de 
heer Jean-Pierre Arnoldi, administrateur-generaal van de 
Thesaurie, het ambt van regeringscommissaris uit.

De regeringscommissaris woonde de algemene vergade-
ring van 29 maart 2005 bij.

2.7  Commissie voor begroting en 
directieremuneraties

In 2005 was de Commissie voor begroting en directiere-
muneraties als volgt samengesteld :
–  Voorzitter : dhr. Luc Coene, vice-gouverneur ;
–  Dhr. Christian Dumolin, regent ;
–  Dhr. Gérald Frère, regent ;
–  Baron Paul Buysse, censor ;
–  Dhr. Philippe Grulois, censor ;
–  Baron Grégoire Brouhns, regeringscommissaris, sinds 

1 september 2005 vervangen door de heer Jean-Pierre 
Arnoldi.

Deze Commissie komt bijeen telkens als de omstandig-
heden het vereisen.

2.8  Bedrijfsrevisor

Het mandaat van het college van bedrijfsrevisoren ge-
vormd door KPMG en Deloitte & Touche verstreek op de 
algemene vergadering van 29 maart 2005.

De vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, ver-
tegenwoordigd door de heer Marc Van Steenvoort, 
bedrijfsrevisor, werd door de gewone algemene verga-
dering van 29 maart 2005 benoemd voor een hernieuw-
bare termijn van drie jaar. Die benoeming vond plaats op 
voordracht van de Ondernemingsraad, na een openbare 
aanbestedingsprocedure.

De vennootschap Ernst & Young Réviseurs d’entreprises/
Bedrijfsrevisoren werd erkend door de Raad van de EU 
(besluit van 10 mei 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad 
van de EU van 18 mei 2005), op aanbeveling van de 
ECB (aanbeveling van de ECB van 7 april 2005 aan de 
Raad van de EU betreffende de externe accountant 
van de Nationale Bank van België, gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de EU van 15 april 2005).
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Kader 8 – Rechtsgedingen

Op 2 maart 2005 verwierp het Hof van beroep te Brussel het beroep dat een groep aandeelhouders van de Bank 
had ingesteld tegen de beschikking van 7 juli 2004 van de vice-voorzitter van de Rechtbank van koophandel 
van Brussel. Die beschikking, die een gunstig gevolg verleende aan een door de Bank ingesteld derdenverzet, 
vernietigde de beschikking van 26 maart 2004, die aan de advocaat van een groep aandeelhouders had toegestaan 
het woord te voeren tijdens de algemene vergadering van de Bank van 29 maart 2004 en een geluidsopname van 
de vergadering te laten maken door een gerechtsdeurwaarder. Deze zaak werd aldus defi nitief beslecht.

Op 27 oktober 2005 deed de Rechtbank van koophandel te Brussel uitspraak in het geschil tussen, enerzijds, de 
Bank en de Staat en, anderzijds, een groep aandeelhouders die beweerden dat de Bank haar emissierecht had 
verloren en dat zij bijgevolg haar reservefonds had moeten uitkeren. De Rechtbank bevestigde dat de Bank haar 
emissierecht steeds heeft behouden en dat er dus geen redenen bestaan om haar reservefonds te vereffenen. 
Zij oordeelde dat het haar toekwam het Belgische recht toe te passen dat duidelijk is over het behoud van 
het emissierecht van de Bank, en gaf geen gevolg aan het verzoek om de vraag betreffende het behoud van 
het emissierecht te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Zij verwierp alle eisen van de aandeelhouders en 
veroordeelde hen tot het betalen van de gerechtskosten.

Sinds de overgang op de monetaire unie deelt de Bank immers het emissierecht met de ECB en de elf andere 
NCB’s van de landen die de euro hebben ingevoerd. Dit standpunt, dat de Bank alsook de ECB verdedigen, werd 
bevestigd door de Rechtbank van koophandel, zoals het in 2003 ook was bevestigd door het Arbitragehof, 
de hoogste grondwettelijke instantie van het land die onder meer als opdracht heeft te waken over de gelijke 
behandeling van de burgers.

Een deel van de eisende aandeelhouders heeft beroep ingesteld tegen het vonnis van 27 oktober 2005.

Er werden in 2005 ook twee andere rechtsvorderingen voor de Rechtbank van koophandel van Brussel 
voortgezet.

De eerste, die op 8 januari 2004 werd ingesteld door een groep aandeelhouders, beoogt een hoofdelijke of 
in solidum veroordeling van de Bank en de Staat tot het betalen, aan de eisers, van de som van 7.466 euro 
per aandeel van de Bank, vermeerderd met de interesten (1). De eisende aandeelhouders beweren dat de Staat 
zich tussen 1990 en 2002, ten onrechte, meerwaarden zou hebben toegeëigend die de Bank realiseerde bij de 
overdracht van goudreserves. De pleidooien worden gehouden op 9 juni 2006.

(1) Het gevorderde bedrag bij de inleiding van het geding bedroeg 5 784 euro per aandeel. Het werd door de eisers op 7 466 euro per aandeel gebracht in de loop van 
de procedure.

4

2.9  Aangifte van mandaten en 
vermogensaangifte

De leden van het Directiecomité alsmede de regenten en 
de censoren zijn onderworpen aan de door de wetten 
van 2 mei 1995 en 26 juni 2004 opgelegde verplichting 
om een lijst van mandaten en een vermogensaangifte in 
te dienen.

Overeenkomstig de voornoemde wetten hebben zij bij 
de griffi e van het Rekenhof een lijst neergelegd van alle 
mandaten, leidende ambten of beroepen die ze in 2004 
hebben uitgeoefend, alsook, onder gesloten omslag, 
een vermogensaangifte, op erewoord juist en oprecht 
verklaard.
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De tweede rechtsvordering, die door een andere groep aandeelhouders op 8 juli 2004 tegen de Bank werd 
ingesteld, beoogde de vernietiging van de beslissing van de Regentenraad, die bij de afsluiting van het 
boekjaar 2003 ermee instemde een bijkomende terugneming te verrichten op de voorziening voor toekomstige 
wisselkoersverliezen, bovenop de terugneming die nodig was om de wisselkoersverliezen van het boekjaar te 
dekken, en het bedrag van deze bijkomende terugneming op te nemen in de berekening van de in artikel 29 
van de organieke wet en in artikel 53 van de statuten van de Bank bepaalde verdelingsregel tussen de Bank 
en de Staat, de zogenaamde 3 pct.-regel. De pleidooien vonden plaats op 7 december 2005. Een vonnis werd 
uitgesproken op 2 februari 2006.

De Rechtbank van koophandel verklaarde de vordering ongegrond en stelde de eisende aandeelhouders in het 
ongelijk.

Zij bevestigde dat de bijkomende terugneming, die diende om het bedrag van de voorziening aan te passen 
aan de ontwikkeling van het wisselkoersrisico, wel degelijk een fi nanciële opbrengst vormt die moet worden 
meegerekend bij de berekening van de regel dat de netto fi nanciële opbrengsten van de netto rentegevende 
activa van de Bank die 3 pct. overschrijden, toekomen aan de Staat. Overwegende dat de Staat wel degelijk als 
soevereine Staat en niet als aandeelhouder een deel van de opbrengsten van de fi nanciële activa ontvangt die de 
Bank aanhoudt in haar hoedanigheid van centrale bank, heeft de Rechtbank voor recht gezegd dat de opname 
van het bedrag van de terugneming op de voorziening in de verdeling van de fi nanciële opbrengsten tussen de 
Bank en de Staat noch de organieke wet noch haar statuten schendt. Zij heeft geoordeeld dat, in tegenstelling 
tot wat de eisende aandeelhouders beweerden, de toekenning aan de Staat die daaruit voortvloeit, niet strijdig 
is met het vennootschapsbelang, noch met de billijkheid en heeft gepreciseerd dat het onevenwicht waarvan de 
eisers beweerden dat het daaruit resulteert, hoofdzakelijk het gevolg is van de bijzondere rechten en de daarmee 
verband houdende verplichtingen die voor de Bank voortvloeien uit haar historisch statuut van emissiebank en uit 
de opdrachten waarmee ze als lid van het ESCB is belast. Na haar analyse heeft de Rechtbank van koophandel 
geconcludeerd dat er geen reden was om de beslissing van de Regentenraad te vernietigen.

Deze drie rechterlijke beslissingen bevestigen, net als de voorgaande, dat de Bank de principes en regels die op 
haar van toepassing zijn, naleeft en dat de door haar aangevoerde argumenten in het kader van de geschillen met 
sommige van haar aandeelhouders gegrond zijn.
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2.10 Organogram (1)
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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

Betalingsbalans
Dienstchef Dhr. R. DE BOECK, inspecteur-generaal
Afdelingshoofden HH. M. EECKHOUT, Ph. LAMBOT,
 P. D’HAVE, B. VEREERTBRUGGHEN, P. SPELEERS, A. PETERS

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

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

Statistische informatiesystemen
Dienstchef Dhr. J. DECUYPER, afdelingshoofd

Departement Beheerscontrole – Dhr. D. OOMS, departementsadviseur

Afdelingshoofd Dhr. R. VAN KEYMEULEN

Cel Centrale aankoopadministratie
Afdelingshoofden HH. P. MOUS, M. JOOS, T. PLASSCHAERT

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. Ph. BOGAERT, Mevr. A.-M. LEJEUNE,
 HH. R. VANDEN EYNDE, E. CHARTIER, H. MARENNE

(1) Toestand op 31 december 2005.
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Departement Chartale geldcirculatie en vestigingen in de provincie – Dhr. M. SIMAL, adviseur van de Directie

Departementsadviseur Dhr. J. HELFGOTT

Hoofdkas
Coördinator van de geldcirculatie Dhr. M. VAN BAELEN
Afdelingshoofden HH. M. VANVOOREN, G. PIROT, S. VAN DE VELDE

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

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

Luik
Beheerder Dhr. R. HAENECOUR, afdelingshoofd
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, inspecteur-generaal

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 Facilitair beheer – Dhr. L. GHEKIERE, adviseur van de Directie

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

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, inspecteur-generaal
Afdelingshoofd Dhr. Ch. STAS

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

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

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

Middle Offi ce
Dienstchef Dhr. E. 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, onderdirecteur

Cel IT Procurement and fi nance
Afdelingshoofd Dhr. G. DUMAY

Cel Informaticaplanning
Afdelingshoofd Mevr. C. SWARTENBROEKX

Data Security Management
Afdelingshoofd Dhr. L. DELAISSE

Elektronisch centrum
Dienstchef Dhr. M. CHARLIER, inspecteur-generaal
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, 
 J. VANDOORNE, Y. VANDENBOSCH

Ontwikkeling van informaticaprojecten
Dienstchef Dhr. P. MARECHAL, 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, HH. R. MARTIN, D. KERSCHIETER,
 Mevr. S. PIETTE, Dhr. L. D’HAESE

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

Departementsadviseurs Dhr. J. PISSENS, Mevr. J. MITCHELL
Inspecteur-generaal Dhr. B. GROETEMBRIL
Afdelingshoofden Mevr. G. BIRON, 
 HH. B. BOURTEMBOURG, G. TEMMERMAN

Departement Micro-economische informatie – Dhr. L. DUFRESNE, onderdirecteur

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

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

Micro-economische analyse
Dienstchef Dhr. G. VAN GASTEL, inspecteur-generaal
Afdelingshoofd Dhr. F. COPPENS
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ORGANOGRAM

Departement Studiën – Dhr. S. BERTHOLOME, eerste adviseur van de Directie

Eerste adviseur Dhr. H. FAMEREE
Afgevaardigde van Dhr. I. MAES, afdelingshoofd 
de departementschef
Departementsadviseurs Mevr. F. DONKERS, HH. V. PERILLEUX, M. MARECHAL, 
 Ph. DELHEZ, L. AUCREMANNE, L. DRESSE, R. WOUTERS
Afdelingshoofden Mevr. E. DE PREST, HH. Ph. MOËS, Ph. JEANFILS, 
 P. BUTZEN, Mevr. C. RIGO, Dhr. H. GEEROMS, Mevr. P. HEUSE,
 Dhr. K. BURGGRAEVE

Documentatie
Dienstchef Dhr. G. DE RIDDER, inspecteur-generaal

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. LEFEVRE, departementsadviseur
Afdelingshoofden Dhr. J.-M. VAN ESPEN, Mevr. D. GRESSENS

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

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

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

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
Dhr. X. HAWIA, afdelingshoofd

2.11  Pensioneringen en overlijdens

De Bank betreurde in 2005 het overlijden van vier van haar personeelsleden : Mevr. J. Jacobs, Mevr. N. Patriarche en de 
HH. H. Van Daele en F. Van Lierop.

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. Chr. Dekeyser HH. R. Roothans
  Y. Leblanc   P. Sarlet
  E. Jacobs Mevr. M.-F. Baeken
  E. Colman

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

HH. L. Ackermans
 W. Baele
 L. Beliën
 C. Bernard
 A. Bral
Mevr. E. Bureau
Dhr. G. Callebaut
Mevr. N. Carion
HH. J. Cassauwers
 L. Debooserie
 A. De Buysscher
 E. De Looze
 R. Dentant
Mevr. J. Denolf
HH. L. De Regter
 M. De Waele
Mevr. L. François
Dhr. J. Haerigs

Mevr. G. Hancisse
HH. R. Hendrickx
 M. Herroelen
 J.-P. Hoffelinck
Mevr. J. Kaux
 M. Lefort
 C. Maes
Dhr. J. Mainil
Mevr. M. Martens
Dhr. D. Meersschaut
Mevr. C. Meganck
HH. J.-C. Nazé
 J. Neirynck
 J.-P. Outmanns
Mevr. H. Poncin
 J. Selvais
 A. Smets
Dhr. J. Sterckx

Mevr. C. Tielemans 
HH. W. Uitterhaegen
 A. Van Den Abbeele
 L. Vanden Berghe
 E. Van Den Broeck
Mevr. M. Vandenbussche
Dhr. P. Van De Plas
Mevr. C. Van Der Borght
Dhr. L. Van Der Borght
Mevr. M.-J. Vandergucht
Dhr. A. Van Grootven
Mevr. S. Van Hoof
Dhr. R. Van Laer
Mevr. D. Vansteenwinckel
 J. Verstappen
 C. Walravens
 M. Weckhuysen
 C. Willems
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VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING

1.  Voorstelling van de jaarrekening
op 31 december 2005
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1.1 Balans

(vóór winstverdeling)

Activa (duizenden euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

1. Goud en goudvorderingen 3.183.132 2.664.670

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 7.030.957 7.515.315

2.1 Vorderingen op het IMF 1.497.732 2.217.927

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren,
externe leningen en overige externe activa 5.533.225 5.297.388

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 471.093 419.888

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 431.299 333.755

5. Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied
i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 28.950.433 22.695.205

5.1 Basis-herfinancieringstransacties 27.895.000 22.391.000

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.055.433 304.205

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 51.157 318

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 4.672.397 4.604.179

8. Vorderingen binnen het Eurosysteem 22.034.183 18.671.519

8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 142.816 142.816

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

8.3 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten
binnen het Eurosysteem 20.472.265 17.109.601

8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto) – –

9. Overige activa 2.542.385 2.510.272

9.1 Munten uit het eurogebied 10.021 12.749

9.2 Materiële vaste activa 391.471 392.435

9.3 Overige financiële activa 1.806.975 1.682.542

9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans – 84.015

9.5 Overlopende rekeningen 189.646 192.723

9.6 Diversen 144.272 145.808

Totaal activa 69.367.036 59.415.121
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Passiva (duizenden euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

1. Bankbiljetten in omloop 18.550.389 16.451.255

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied
i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 6.785.900 5.416.413

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 6.785.900 5.416.413

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 50.854 –

4. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 48.254 144.781

4.1 Overheid 37.369 135.150

4.2 Overige verplichtingen 10.885 9.631

5. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 320.960 422.841

6. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 155.763 74.996

7. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 377.936 1.011.421

8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 587.099 552.986

9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem 35.592.396 29.997.845

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) 35.592.396 29.997.845

10. Overige passiva 667.914 179.403

10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans 22.695 –

10.2 Overlopende rekeningen 26.243 15.500

10.3 Diversen 618.976 163.903

11. Voorzieningen 852.268 931.082

11.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen 188.719 289.019

11.2 Voor nieuwbouw – –

11.3 Voor diverse risico’s 663.549 593.549

11.4 Voor verlies van de ECB – 48.514

12. Herwaarderingsrekeningen 3.203.584 2.348.907

13 Kapitaal en reservefonds 1.814.789 1.714.529

13.1 Kapitaal 10.000 10.000

13.2 Reservefonds :

Statutaire reserve 276.196 175.209

Buitengewone reserve 1.150.543 1.150.492

Afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa 378.050 378.828

14. Winst van het boekjaar 358.930 168.662

Totaal passiva 69.367.036 59.415.121
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1.2 Resultatenrekening

(duizenden euro’s)

2005 2004

I. Opbrengsten van de netto rentegevende activa 433.003 355.194

1. Rentebaten 1.300.993 990.564

2. Rentelasten (–) –831.607 –616.410

3. Kapitaalwinsten (-verliezen (–)) op waardepapieren –39.929 23.302

4. Toedeling van monetaire inkomsten van het Eurosysteem 3.546 6.252

5. Door de ECB verdeelde inkomsten – –

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

II. Wisselkoersresultaten 529.065 –50.750

1. Wisselkoersresultaten 428.765 –269.950

2. Besteding en terugneming van de voorziening 
voor toekomstige wisselkoersverliezen (toevoeging (–)) 100.300 219.200

III. Provisies 3.425 4.665

1. Ontvangen provisies 7.458 8.665

2. Betaalde provisies (–) –4.033 –4.000

IV. Terugwinningen bij derden 65.224 63.692

V. Opbrengsten van de statutaire beleggingen 86.318 93.611

VI. Overige opbrengsten 8.901 1.850

VII. Aandeel van de Staat (–) –140.064 25.473

1. Opbrengsten van de netto rentegevende activa (art. 29) –70.127 –

2. Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen –30.463 –25.976

3. Wisselkoersresultaten –39.474 51.449

VIII. Overboeking naar de onbeschikbare reserve meerwaarde op goud (–) –298.904 –

IX. Algemene kosten (–) –231.941 –233.376

1. Bezoldigingen en sociale lasten –183.014 –188.138

2. Overige kosten –48.927 –45.238

X. Uitzonderlijke kosten (–) – –

XI. Afschrijvingen van materiële vaste activa (–) –9.761 –12.025

XII. Voorzieningen –70.000 –66.000

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

2. Besteding en terugneming van de voorziening voor diverse risico’s 
(toevoeging (–)) –70.000 –66.000

XIII. Belastingen, taksen en heffingen (–) –16.285 –13.672

XIV. Overboeking naar de belastingvrije reserves (–) –51 –

Winst van het boekjaar 358.930 168.662
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1.3 Posten buiten balanstelling

(duizenden euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Termijntransacties in vreemde valuta en in euro

Termijnvorderingen 3.833.644 2.065.928

Termijnverplichtingen 3.871.416 1.981.904

Termijntransacties op rentetarieven en op vastrentende effecten 602.102 96.909

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een kredietrisico

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 423.465 398.860

Verbintenissen tegenover andere instellingen 1.095.746 103.814

Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen

Ter inning 166 220

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 88.027 71.420

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1.571.898 1.291.873

In open bewaarneming 402.737.649 380.279.407

Nog te storten kapitaal op aandelen van de BIB 227.310 203.748
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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 29 maart 2006, tegen afgifte van coupon nr. 204 :

(duizenden euro’s)

2005 2004

Winst van het boekjaar 358.930 168.662

De winstverdeling is als volgt :

Toevoeging aan de buitengewone reserve – –

Verdeling van het saldo, overeenkomstig art. 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 35.833 16.806

b) 8 % aan het personeel of aan instellingen te zijnen voordele 28.666 13.445

3. Van het overschot :

a) aan het Rijk, één vijfde 58.766 27.562

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend 26.788 26.068

c) het saldo aan de statutaire reserve 208.277 84.181

(euro)

Brutobedrag Roerende voorheffing Nettobedrag

Dividend per aandeel 68,47 17,12 51,35
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1.5 Sociale balans

1. Staat van de tewerkgestelde personen

A. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

2005 2004

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 1.628,73 815,83  2.274,13 (VTE)  2.347,95 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2.427.593 960.732  3.388.325 (T)  3.496.328 (T)

Personeelskosten (in duizenden euro’s) 136.391 46.616  183.007 (T)  181.230 (T)

Bedrag van de voordelen bovenop het loon
(in duizenden euro’s)  –  –  1.577 (T)  1.037 (T)

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

a. Aantal werknemers ingeschreven
in het personeelsregister 1.585 819 2.232,05

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1.528 814 2.172,25

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 57 5 59,80

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  –  –  –

Vervangingsovereenkomst  –  –  –

c. Volgens het geslacht

Mannen 1.226 283 1.468,85

Vrouwen 359 536 763,20

d. Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 15  – 15

Bedienden 1.570 819 2.217,05

Arbeiders  –  –  –

Andere  –  –  –

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

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

gestelde personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 8,59 32,67

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 13.701 52.109

Kosten voor de onderneming (in duizenden euro’s) 332 3.208
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2. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

A. Ingetreden

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

a. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar
in het personeelsregister werden ingeschreven 352 7 355,80

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 13 1 13,50

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 339 6 342,30

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  –  –  –

Vervangingsovereenkomst  –  –  –

c. Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen : lager onderwijs  –  –  –

 secundair onderwijs 144  – 144

 hoger niet-universitair onderwijs 9  – 9

 universitair onderwijs 13 1 13,80

Vrouwen: lager onderwijs 2  – 2

 secundair onderwijs 165 6 168

 hoger niet-universitair onderwijs 8  – 8

 universitair onderwijs 11  – 11

B. Uitgetreden

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 396 20 409,91

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 53 18 65,91

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 343 2 344

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  –  –  –

Vervangingsovereenkomst  –  –  –

c. Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen : lager onderwijs 3  – 3

 secundair onderwijs 168 3 169,90

 hoger niet-universitair onderwijs 13 1 13,95

 universitair onderwijs 14 1 14,80

Vrouwen: lager onderwijs 2 3 3,96

 secundair onderwijs 175 10 181,90

 hoger niet-universitair onderwijs 14 1 14,60

 universitair onderwijs 7 1 7,80

d. Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen 42 14 51,71

Brugpensioen  –  –  –

Afdanking 6 2 7,60

Andere reden 348 4 350,60

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

2005

Aantal betrokken werknemers

1. Aantal 2. In voltijdse
equivalenten

3. Bedrag
van het financiële voordeel

(in duizenden euro’s)

1. Maatregelen met een financieel voordeel (1)

1.11 Startbaanovereenkomst 29 11,03 48

2. Andere maatregelen

2.2 Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten
voor een bepaalde tijd 4 4,00

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

– totaal voor het boekjaar 33 15,03

– totaal voor het vorige boekjaar 35 23,02

(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

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 1.052 36.551 5.483

Vrouwen 566 18.168 2.725
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Kader 9 – 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 opbrengst van de netto 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 officiële goud- en deviezenreserves van het land vertegenwoordigen een belangrijk deel van de 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 officiële 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 officiële 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 herwaarderingsrekeningen van de balans, die samen met de 
voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen een buffer vormen.

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.

2.  Toelichting bij de jaarrekening
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Kader 10 – Ontwikkeling van het resultaat

Het gunstige verloop van het resultaat van de Bank is grotendeels het gevolg van de aangroei, met meer dan 15 %, 
van de biljettenomloop in het Eurosysteem, die bepalend is voor de omvang van de netto rentegevende activa van 
het Systeem, en dus van de Bank.

Het aandeel van de in euro luidende activa in de netto rentegevende activa is gestegen. Het gemiddelde rendement 
ervan is evenwel gedaald, voornamelijk omdat op de portefeuille waardepapieren lagere kapitaalwinsten werden 
geboekt. Het gemiddelde rendement op de activa in vreemde valuta is gestegen als gevolg van de hogere rente op 
de beleggingen in dollar. Daarenboven diende de Bank, in tegenstelling tot het vorige boekjaar, geen voorziening 
aan te leggen voor de dekking van een verlies van de ECB.

Verkopen van dollars hebben geleid tot de realisatie van wisselkoerswinsten voor een bedrag van € 90 miljoen 
dat, na belasting, werd toegevoegd aan de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen. In het licht van de 
huidige raming van het wisselkoersrisico en rekening houdend met de verlaging van de nettopositie in vreemde 
valuta werd uit die voorziening een bedrag van € 160 miljoen teruggenomen.

Al deze factoren samen hebben bijgedragen tot een hoger rendement van de netto rentegevende activa, zodat de 
Staat opnieuw seigniorage-inkomsten geniet overeenkomstig de zogeheten 3 %-regel.

Traditiegetrouw zal de Bank 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 :
1°  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 ;
2°  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 ; vanaf de jaar-

rekening 2006 zal het aandeel in de jaarlijkse winsten van de Bank dat krachtens artikel 49 van de statuten toekomt 
aan het personeel of aan instellingen te zijnen voordele, eveneens worden toegerekend aan het boekjaar waarin 
het verworven is (1) ;

 –  gerealiseerde winsten en verliezen worden in de resultatenrekening opgenomen ;
 –  aan het einde van het jaar worden de vastgestelde positieve herwaarderingsverschillen (op effecten en externe reser-

ves) 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 herwaarderingsreke-
ning, 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.

(1) Het aandeel in de winsten van het boekjaar 2005 wordt voor een bedrag van € 14,2 miljoen toegerekend aan datzelfde boekjaar en voor het saldo aan het boekjaar 2006.
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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 de subpost « 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.

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 (2), 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) 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 worden in jaarlijkse fasen 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 seigniorage-inkomsten van de ECB, die afkomstig zijn van het aandeel van 8 % aan eurobankbiljetten dat voor haar 
is bestemd, zijn integraal verschuldigd aan de NCB’s tijdens hetzelfde boekjaar waarin de inkomsten worden verkregen. 
De ECB verdeelt deze inkomsten onder de NCB’s op de tweede werkdag van het volgende boekjaar. De inkomsten 
kunnen echter worden verlaagd door een besluit van de Raad van bestuur, indien de nettowinst van de ECB over het 
beschouwde boekjaar lager is dan de inkomsten uit bankbiljetten in omloop. Bovendien kan de Raad van bestuur, vóór 
het einde van het boekjaar, besluiten over het principe om de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde bankbiljetten 
geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een voorziening voor wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico’s (1).

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. De uitstaande bedragen van de rentefutures 
worden geboekt in de posten buiten balanstelling. Sinds 2005 worden de dagelijkse margestortingen opgenomen in de 
resultatenrekening. Winsten en verliezen, voortvloeiend uit andere instrumenten buiten de balans, worden vastgesteld 
en verwerkt zoals die op de balans.

(1) Besluit van de ECB van 17 november 2005 inzake de verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de NCB’s van de deelnemende 
lidstaten (ECB / 2005 / 11), PB L311 van 26 / 11 / 2005.
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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 arbitrages tegen deviezen ten belope van 30 ton en aan 
de verkoop van 62 kg goud aan de Koninklijke Munt van België.
De meerwaarden ten gevolge van de arbitrage van goud tegen dollars bedragen € 298,9 miljoen. Ze stemmen overeen 
met het verschil tussen de waarde tegen marktprijs en die tegen de gemiddelde aanschaffi ngsprijs van het gearbitreerde 
goud. Die meerwaarden werden, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het 
organiek statuut van de Bank, op een bijzondere onbeschikbare reserverekening geboekt (die is opgenomen in de 
subpost 10.3 op de passiefzijde van de balans « Overige passiva, diversen »). De regels voor de toepassing van die 
bepalingen zijn vastgelegd in een overeenkomst van 30 juni 2005 tussen de Staat en de Bank, die op 5 augustus 2005 
in het Belgisch Staatsblad is verschenen.
Ingevolge artikel 37 van diezelfde wet werden aan de Staat de meerwaarden gestort die bij de verkoop van goud aan 
de Koninklijke Munt van België werden 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 2005 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 30 december 2005.

Deze door de ECB meegedeelde goudprijs bedraagt € 434,856 per ons fi jn goud (€ 13.980,94 per kilogram fi jn goud), 
tegen € 321,562 per ons fi jn goud (€ 10.338,46 per kilogram fi jn goud) aan het einde van het voorgaande boekjaar.

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

31-12-2005 31-12-2004

in ons fijn goud 7.319.966,9 8.286.644,2

in kg fijn goud (1) 227.676,5 257.743,5

tegen marktprijs (miljoenen euro’s) 3.183,1 2.664,7

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

Goudvoorraad

31-12-2005 31-12-2004

in ons fijn goud 7.319.966,9 8.286.644,2

in kg fijn goud (1) 227.676,5 257.743,5

tegen marktprijs (miljoenen euro’s) 3.183,1 2.664,7

(1) Één kilogram fijn goud komt overeen met 32,15074 ons fijn goud.
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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 30 december 2005 door de ECB werd 
meegedeeld. Die koers bedraagt SDR 0,8265 voor één euro (SDR 0,8775 voor één euro aan het einde van het 
voorgaande boekjaar).

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 2005 SDR 219,9 miljoen, tegen 
SDR 225,3 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 265,3 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 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 777,9 miljoen, tegen SDR 1.478,6 miljoen een jaar eerder.

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Tegoeden
(SDR’s)

Marktwaarde
(euro’s)

Tegoeden
(SDR’s)

Marktwaarde
(euro’s)

Bijzondere trekkingsrechten 219,9 266,0 225,3 256,7

Deelneming in het IMF 777,9 941,2 1.478,6 1.685,0

Leningen aan het IMF – – – –

Leningen aan de PRGF Trust 240,1 290,5 242,4 276,2

1.237,9 1.497,7 1.946,3 2.217,9

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004
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Marktwaarde
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Bijzondere trekkingsrechten 219,9 266,0 225,3 256,7

Deelneming in het IMF 777,9 941,2 1.478,6 1.685,0

Leningen aan het IMF – – – –

Leningen aan de PRGF Trust 240,1 290,5 242,4 276,2

1.237,9 1.497,7 1.946,3 2.217,9
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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 tijdens het afgelopen boekjaar 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 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 2005 SDR 240,1 miljoen, tegen SDR 242,4 miljoen een jaar eerder, als gevolg van de terugbetalingen 
tijdens het boekjaar.

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 30 december 2005. Op balansdatum bedragen de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden van de 
waardepapieren tegen de marktprijs respectievelijk € 0,6 miljoen en € 33,1 miljoen.

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar soort belegging (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Zichtrekeningen 143,2 253,5

Termijndeposito’s 551,0 285,2

Waardepapieren 4.547,9 3.788,4

Reverse repurchase agreements 291,1 970,3

5.533,2 5.297,4

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar soort belegging (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Zichtrekeningen 143,2 253,5

Termijndeposito’s 551,0 285,2

Waardepapieren 4.547,9 3.788,4

Reverse repurchase agreements 291,1 970,3

5.533,2 5.297,4
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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 tijdens het afgelopen boekjaar als volgt 
veranderd :

Tijdens het afgelopen boekjaar is de in euro luidende nettopositie in dollar met € 0,9 miljard gedaald. Die daling is toe 
te schrijven aan :
– verkopen van dollars tegen euro’s –1,9
– aankopen van dollars als gevolg van de verkoop van goud +0,4
– gerealiseerde wisselkoerswinsten +0,1
– toename van de latente meerwaarden +0,3
– inning van de opbrengst van beleggingen +0,2

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar valuta (miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

USD 6.225,4 5.277,1 7.072,3 5.192,2

JPY 35.235,1 253,7 14.210,8 101,8

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

Overige 1,8 1,8

5.533,2 5.297,4

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar valuta (miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

USD 6.225,4 5.277,1 7.072,3 5.192,2

JPY 35.235,1 253,7 14.210,8 101,8

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

Overige 1,8 1,8

5.533,2 5.297,4

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in vreemde valuta 
naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 1.227,3 916,9

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 3.257,7 2.838,7

> 5 jaar 62,9 32,8

4.547,9 3.788,4

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in vreemde valuta 
naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 1.227,3 916,9

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 3.257,7 2.838,7

> 5 jaar 62,9 32,8

4.547,9 3.788,4

Nettopositie in vreemde valuta (uitgedrukt tegen marktprijzen in miljarden euro’s)

31-12-2005 31-12-2004 Verandering

USD 1,9 2,8 –0,9

JPY – – –

CHF – – –

1,9 2,8 –0,9

Nettopositie in vreemde valuta (uitgedrukt tegen marktprijzen in miljarden euro’s)

31-12-2005 31-12-2004 Verandering

USD 1,9 2,8 –0,9

JPY – – –

CHF – – –

1,9 2,8 –0,9
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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 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 30 december 2005. 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 (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Zichtrekeningen – 2,3

Termijndeposito’s 292,5 283,2

Waardepapieren 22,8 59,4

Reverse repurchase agreements 155,8 75,0

471,1 419,9

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar soort belegging (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Zichtrekeningen – 2,3

Termijndeposito’s 292,5 283,2

Waardepapieren 22,8 59,4

Reverse repurchase agreements 155,8 75,0

471,1 419,9

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar valuta (miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

USD 555,7 471,1 571,9 419,9

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar valuta (miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

Tegoeden 
(in vreemde valuta)

Marktwaarde 
(euro’s)

USD 555,7 471,1 571,9 419,9

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in vreemde valuta 
naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 13,4 18,3

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 9,4 41,1

> 5 jaar – –

22,8 59,4

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in vreemde valuta 
naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 13,4 18,3

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 9,4 41,1

> 5 jaar – –

22,8 59,4
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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 bedragen de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden van de waardepapieren tegen de marktprijs 
respectievelijk € 2,3 miljoen en € 1,5 miljoen.

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, naargelang 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.

Meer nog dan tijdens het voorgaande boekjaar 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 subpost 9.3 op de passiefzijde « Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto) ».

Uitsplitsing van de tegoeden in euro naar soort belegging (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Zichtrekeningen 77,3 61,3

Waardepapieren 354,0 272,5

431,3 333,8

Uitsplitsing van de tegoeden in euro naar soort belegging (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Zichtrekeningen 77,3 61,3

Waardepapieren 354,0 272,5

431,3 333,8

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in euro naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 62,1 –

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 232,5 197,6

> 5 jaar 59,4 74,9

354,0 272,5

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in euro naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 62,1 –

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 232,5 197,6

> 5 jaar 59,4 74,9

354,0 272,5
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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. De belangstelling voor die 
transacties is echter aanzienlijk toegenomen, zodat het gemiddeld uitstaande bedrag € 1.290 miljoen bereikte, tegen 
€ 180 miljoen in het voorgaande boekjaar.

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. Dit jaar vonden drie dergelijke transacties plaats, 
in de maanden januari, februari en september. Hierdoor konden voor € 3,3 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

Vorderingen op kredietinstellingen die niet in verband staan met de monetaire-beleidstransacties.

Tegoeden in rekeningen-courant (nostri rekeningen), aangehouden bij correspondenten van het eurogebied, en « reverse 
repurchase agreements » met betrekking tot het beheer van de in de onderstaande post 7 vermelde portefeuille 
waardepapieren in euro.
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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 € 15,3 miljoen en € 15,6 miljoen.

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 kunnen enkel de NCB’s van het ESCB inschrijven 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.

Sinds 1 mei 2004 bedraagt het geplaatste kapitaal van de ECB € 5,565 miljard. De deelneming van de Bank in dat 
kapitaal, die is volgestort, beloopt 2,5502 %, of € 141,9 miljoen.
De herverdeling van de waarde van het eigen vermogen van de ECB tussen de NCB’s als gevolg van de wijziging in de 
verdeling van het kapitaal, in 2004, leidde tot een verhoging van de deelname van de Bank, die aldus in totaal uitkomt 
op € 142,8 miljoen.

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

Deze subpost omvat de in euro luidende vordering van € 1.419,1 miljoen 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.

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.

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in euro naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 1.256,3 867,5

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 2.855,1 3.243,9

> 5 jaar 561,0 492,8

4.672,4 4.604,2

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in euro naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 1.256,3 867,5

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 2.855,1 3.243,9

> 5 jaar 561,0 492,8

4.672,4 4.604,2
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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 14 december 2004 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de 
muntenuitgifte in 2005, bedraagt het maximumbedrag van de in euro uit te geven munten, voor België, € 178,5 miljoen. 
Aangezien het werkelijk uitgegeven bedrag in 2004 uitkwam op € 784,5 miljoen, beliep het voor 2005 toegestane 
totaalbedrag € 963 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 2005 bedroegen de investeringen van de Bank in materiële vaste activa, bijkomende kosten inbegrepen, in totaal 
€ 9,8 miljoen. Met uitzondering van de gronden worden 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 subpost 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 boekjaar ging de Bank over tot de terugkoop van 2.423 aandelen van de Amerikaanse tranche 
van de BIB, die had besloten de genoemde aandelen te herverdelen onder haar aandeelhouders-centrale banken, tegen 
de prijs van CHF 23.977,56 per aandeel (1), voor een totaalbedrag van € 37,7 miljoen.
Om deze aandelen op te nemen in die portefeuille, waarvoor statutair een maximumbedrag is vastgelegd, werden 
« reverse repurchase agreements » die op vervaldag kwamen, niet vernieuwd.

(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 %.



108

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 en 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).

Uitsplitsing naar soort belegging (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Participaties 332,0 294,2

Vastrentende waardepapieren 1.475,0 1.388,3

Reverse repurchase agreements – –

1.807,0 1.682,5

Uitsplitsing naar soort belegging (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Participaties 332,0 294,2

Vastrentende waardepapieren 1.475,0 1.388,3

Reverse repurchase agreements – –

1.807,0 1.682,5

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 137,4 218,6

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 646,7 544,9

> 5 jaar 690,9 624,8

1.475,0 1.388,3

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren naar hun resterende looptijd (miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

≤ 1 jaar 137,4 218,6

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 646,7 544,9

> 5 jaar 690,9 624,8

1.475,0 1.388,3
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PASSIVA

1. Bankbiljetten in omloop

Deze post omvat 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.

Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.

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 
« repurchase agreements » die verband houden met het beheer van de portefeuille waardepapieren in euro vermeld 
onder post 7 op de actiefzijde.

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

4.1 Overheid

Deze subpost 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. Op balansdatum 
bedroeg dat saldo € 0,2 miljoen.

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.

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 183,8 155,8 102,2 75,0

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 183,8 155,8 102,2 75,0



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

111

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 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 subpost omvat, in voorkomend geval, 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 subposten « Nettovorderingen 
of -verplichtingen 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 gere-
aliseerd via TARGET met de andere NCB’s van het ESCB en de ECB (€ 35.572,5 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.

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 445,9 377,9 1.377,7 1.011,4

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 445,9 377,9 1.377,7 1.011,4
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2.  De vordering binnen het ESCB ten belope van € 2,8 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 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.
 Krachtens een besluit van de Raad van bestuur van de ECB van 15 december 2005 met het oog op het aanleggen, 

in de ECB, van een voorziening voor wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico’s, werden de seigniorage-inkomsten van 
de ECB echter niet onder de NCB’s herverdeeld.

 In januari 2006 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 € 22,6 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 voornamelijk 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 subpost omvat de handelsschulden, de schulden met betrekking tot sociale lasten, de bedragen die aan de Staat 
verschuldigd zijn uit hoofde van het aandeel van de Staat in de baten en de lasten van de Bank voor het afgesloten 
boekjaar, de rente die de Bank verschuldigd is op haar nettoschuld aan de ECB in het kader van TARGET, alsook de 
onbeschikbare reserve meerwaarde op goud (€ 298,9 miljoen).
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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 de 
wisselkoersverliezen op te vangen, ongeacht of deze al dan niet gerealiseerd zijn.

Een bedrag van € 160 miljoen werd teruggenomen teneinde de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen aan 
te passen aan de beste huidige raming van het te dekken wisselkoersrisico.

11.2 Voorziening voor nieuwbouw

Niet meer gebruikte voorziening.

11.3 Voorziening voor diverse risico’s

In deze voorziening 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.

(miljoenen euro’s)

Saldo op 31 december 2004 289,0

Toevoeging 59,7

Besteding –

Terugneming –160,0

Saldo op 31 december 2005 188,7

(miljoenen euro’s)

Saldo op 31 december 2004 289,0

Toevoeging 59,7

Besteding –

Terugneming –160,0

Saldo op 31 december 2005 188,7

(miljoenen euro’s)

Saldo op 31 december 2004 593,5

Toevoeging 70,0

Besteding –

Terugneming –

Saldo op 31 december 2005 663,5

(miljoenen euro’s)

Saldo op 31 december 2004 593,5

Toevoeging 70,0

Besteding –

Terugneming –

Saldo op 31 december 2005 663,5
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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.

Tijdens het afgelopen boekjaar werd in deze subpost geen enkele voorziening geboekt.

12. Herwaarderingsrekeningen

Op de afsluitingsdatum worden in deze post de positieve koers- en prijsherwaarderingsverschillen geboekt tussen 
de marktwaarde van de nettoposities van externe reserves en effecten (met uitzondering van die van de portefeuille 
statutaire beleggingen) en hun waarde tegen de gemiddelde kostprijs.

13. Kapitaal en reservefonds

13.1 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, ten belope van € 10 miljoen, is vertegenwoordigd door 400.000 aandelen zonder 
nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Sinds 1948 en krachtens de organieke wet, bezit de Belgische Staat 200.000 nominatieve en onoverdraagbare aandelen 
van de Bank, dat is 50 % van de totale stemrechten.

De Bank ontving geen kennisgevingen die, ingevolge artikel 1, § 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking 
van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen, gewag maken van andere deelnemingen ten 
belope van 5 % of meer van de stemrechten.

(miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Positieve koersherwaarderingsverschillen op :

– goud 2.865,8 2.305,4

– contant- en termijnposities in deviezen 270,8 0,1

– nettopositie in SDR 48,8 –

Positieve prijsherwaarderingsverschillen op :

– rentefutures en futures op vastrentende effecten – 0,3

– waardepapieren in deviezen 0,6 1,6

– uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied 0,6 1,6

– uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied – –

– waardepapieren in euro (exclusief statutaire beleggingen) 17,6 41,5

– uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied 2,3 2,8

– uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied 15,3 38,7

3.203,6 2.348,9

(miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004

Positieve koersherwaarderingsverschillen op :

– goud 2.865,8 2.305,4

– contant- en termijnposities in deviezen 270,8 0,1

– nettopositie in SDR 48,8 –

Positieve prijsherwaarderingsverschillen op :

– rentefutures en futures op vastrentende effecten – 0,3

– waardepapieren in deviezen 0,6 1,6

– uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied 0,6 1,6

– uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied – –

– waardepapieren in euro (exclusief statutaire beleggingen) 17,6 41,5

– uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied 2,3 2,8

– uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied 15,3 38,7

3.203,6 2.348,9
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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 dalen met € 0,8 miljoen, vermits de boekwaarde van de verkochte of 
buiten gebruik gestelde activa hoger is dan de in 2005 gedane investeringen.
Het fi scaal vrijgestelde gedeelte van de buitengewone reserve bedraagt € 15,4 miljoen.

14. Winst van het boekjaar

De winst van het boekjaar bedraagt € 358,9 miljoen, tegen € 168,7 miljoen in het voorgaande boekjaar.
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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 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 € 141,9 miljoen, vooral wegens een toename van het 
gemiddelde volume van de toegewezen kredieten (€ 23.735,2 miljoen, tegen € 17.448,2 miljoen).

1.1.2 Portefeuille waardepapieren in euro

De rentebaten van de waardepapieren in euro zijn licht toegenomen, doordat het effect van de stijging van het 
gemiddelde uitstaande bedrag van de portefeuille waardepapieren (€ 4.875,7 miljoen, tegen € 4.453,8 miljoen) meer 
dan ten volle opwoog tegen dat van de daling van de gemiddelde rente (van 3,2 % tot 2,9 %).

(miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004 Verschil

Rentebaten van activa in euro 1.068,0 807,8 260,2

Rentebaten van externe reserves 233,0 182,8 50,2

Totaal 1.301,0 990,6 310,4

(miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004 Verschil

Rentebaten van activa in euro 1.068,0 807,8 260,2

Rentebaten van externe reserves 233,0 182,8 50,2

Totaal 1.301,0 990,6 310,4

Baten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Krediettransacties in het kader van het monetaire beleid 501,7 23.735,2 2,1

Portefeuille waardepapieren in euro 142,5 4.875,7 2,9

Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht
van externe reserves 25,3 1.419,1 1,8

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 395,2 18.807,6 2,1

Andere vorderingen 3,3 157,9 2,1

1.068,0 48.995,5 2,2

Baten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Krediettransacties in het kader van het monetaire beleid 501,7 23.735,2 2,1

Portefeuille waardepapieren in euro 142,5 4.875,7 2,9

Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht
van externe reserves 25,3 1.419,1 1,8

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 395,2 18.807,6 2,1

Andere vorderingen 3,3 157,9 2,1

1.068,0 48.995,5 2,2
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1.1.3 Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht van externe reserves

De vorderingen van de Bank op de ECB uit hoofde van overgedragen externe reserves worden vergoed tegen 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 licht toegenomen met € 0,6 miljoen, 
voornamelijk als gevolg van de stijging van de gemiddelde marginale rentevoet.

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

De stijging van de rentebaten met € 115,4 miljoen vloeit voort uit de toename van het uitstaande bedrag 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 »).
De rentebaten die aan de ECB toekomen voor de bankbiljetten die voor haar rekening worden uitgegeven bedragen 
€ 31 miljoen, tegenover € 26,1 miljoen in 2004.

1.1.5 Andere vorderingen

Deze opbrengsten hebben betrekking op tegoeden in rekening-courant bij kredietinstellingen van de eurozone en op 
« reverse repurchase agreements ». Ze zijn met € 2,1 miljoen gestegen ingevolge een stijging van de gemiddelde omvang 
van die activa.

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 met € 0,7 miljoen gestegen onder invloed van een toename van de rente die over 
deze vorderingen wordt vergoed, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een daling van het gemiddelde volume 
van die vorderingen.

1.2.2 Beleggingen in deviezen en in goud

De rentebaten van de beleggingen in deviezen zijn met € 49,5 miljoen gestegen, vooral onder invloed van de toename 
van de gemiddelde rente op beleggingen (3,4 % in plaats van 2,4 %) en van de appreciatie van de dollar ten opzichte 
van de euro, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door de vermindering van het belegde volume. De weerslag van de 
opname in de resultatenrekening van de margestortingen op futures bedraagt 0,2 miljoen voor 2005.

Baten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Vorderingen in verband met transacties
uit hoofde van internationale samenwerking 37,4 1.656,1 2,3

Beleggingen in deviezen en in goud 195,6 5.718,7 3,4

233,0 7.374,8 3,2

Baten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Vorderingen in verband met transacties
uit hoofde van internationale samenwerking 37,4 1.656,1 2,3

Beleggingen in deviezen en in goud 195,6 5.718,7 3,4

233,0 7.374,8 3,2
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2. Rentelasten

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

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 toegenomen met € 17,2 miljoen, als gevolg van een stijging van het gemiddelde uitstaande bedrag 
van die verplichtingen en van de marginale rentevoet van de basis-herfi nancieringstransacties, dat is de rente die over 
deze rekeningen wordt vergoed. De gemiddelde rentevoet van die lasten bedraagt 2,1 %, tegen 2 % in 2004.

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

Tijdens het afgelopen boekjaar werden geen verplichtingen van dit type aangegaan.

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

De stijging met € 175,7 miljoen van de rentelasten van de nettoschulden in verband met TARGET is het gevolg van de 
sterke toename van het gemiddelde uitstaande bedrag (€ 28.950,5 miljoen, tegen € 21.099,4 miljoen).

2.1.4 Andere verplichtingen

Deze lasten hebben betrekking op « repurchase agreements ».

(miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004 Verschil

Rentelasten van verplichtingen in euro 797,5 604,4 193,1

Rentelasten van externe verplichtingen 34,1 12,0 22,1

831,6 616,4 215,2

(miljoenen euro’s)

31-12-2005 31-12-2004 Verschil

Rentelasten van verplichtingen in euro 797,5 604,4 193,1

Rentelasten van externe verplichtingen 34,1 12,0 22,1

831,6 616,4 215,2

Lasten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Monetaire reserverekeningen, depositofaciliteit
en overige rentedragende deposito’s 188,8 9.023,6 2,1

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

Nettoverplichtingen ten opzichte van de ECB
in het kader van TARGET 608,5 28.950,5 2,1

Andere verplichtingen 0,2 9,4 2,1

797,5 37.983,5 2,1

Lasten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Monetaire reserverekeningen, depositofaciliteit
en overige rentedragende deposito’s 188,8 9.023,6 2,1

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

Nettoverplichtingen ten opzichte van de ECB
in het kader van TARGET 608,5 28.950,5 2,1

Andere verplichtingen 0,2 9,4 2,1

797,5 37.983,5 2,1
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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 met € 14,2 miljoen, onder invloed van een stijging 
van de op repurchase agreements toegepaste gemiddelde rentevoet en van een appreciatie van de dollar ten opzichte 
van de euro, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door de daling van het gemiddelde volume van die repurchase 
agreements.

2.2.2 Netto-aanwending van het SDR-tegoed

De rentelasten zijn in 2005 toegenomen met € 7,9 miljoen, voornamelijk wegens de stijging van het gemiddelde 
niveau van de netto-aanwending van het SDR-tegoed (€ 323,6 miljoen tegen € 42,8 miljoen) die voortvloeide uit de bij 
subpost 2.1 op de actiefzijde genoemde overeenkomst met het IMF.

3. Kapitaalwinsten en -verliezen op waardepapieren

Tijdens het verslagjaar werd een netto kapitaalwinst van € 10,5 miljoen geboekt op de verkoop van waardepapieren, 
tegen € 47,8 miljoen in 2004. Bovendien werden de latente kapitaalverliezen ten belope van € 50,4 miljoen geboekt als 
resultaten, terwijl de niet-gerealiseerde winsten op waardepapieren (€ 18,2 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.

Lasten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Repurchase agreements in vreemde valuta 25,3 774,1 3,3

Netto-aanwending van het SDR-tegoed 8,8 323,6 2,7

34,1 1.097,7 3,1

Lasten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente
(procenten)

Repurchase agreements in vreemde valuta 25,3 774,1 3,3

Netto-aanwending van het SDR-tegoed 8,8 323,6 2,7

34,1 1.097,7 3,1
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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).

5. Door de ECB verdeelde inkomsten

In 2005 heeft de ECB de inkomsten uit haar aandeel in de uitgifte van eurobankbiljetten volledig behouden, 
overeenkomstig een beslissing van de Raad van bestuur om een voorziening voor wisselkoers-, rente- en goudprijsrisico’s 
aan te leggen (zie ook subpost 9.3 op de passiefzijde).

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.
In deze subpost worden ook, in voorkomend geval, de gerealiseerde meerwaarden op goudverkopen geboekt.

Het bedrag van de subpost omvat in hoofdzaak de meerwaarden op de goudarbitrages en -verkopen (€ 299,5 miljoen) 
alsook de gerealiseerde wisselkoerswinsten op dollars (€ 90 miljoen) en op de transacties in SDR (€ 39 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 subpost 11.1 
op de passiefzijde).

Berekening van de netto monetaire inkomsten die aan de Bank worden toegedeeld (miljoenen euro’s)

– binnen het Eurosysteem door de Bank samengevoegde monetaire inkomsten –346,8

– door het Eurosysteem aan de Bank verdeelde monetaire inkomsten 350,3

Verdeelde netto monetaire inkomsten 3,5

Berekening van de netto monetaire inkomsten die aan de Bank worden toegedeeld (miljoenen euro’s)

– binnen het Eurosysteem door de Bank samengevoegde monetaire inkomsten –346,8

– door het Eurosysteem aan de Bank verdeelde monetaire inkomsten 350,3

Verdeelde netto monetaire inkomsten 3,5
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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.

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 rentedaling op de obligatieportefeuille, waarvan het effect ten dele werd 
gecompenseerd door de betere transactieresultaten op diezelfde 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 ;
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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.

Het bedrag van € 160 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.

Overeenkomstig de 3 %-regel van bovenvermeld artikel 29 ontvangt de Staat, in tegenstelling tot het vorige boekjaar, 
een aandeel in de opbrengsten van de netto rentegevende activa, ten belope van € 70,1 miljoen.

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 subpost 4.1 
op de passiefzijde, 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 (€ 4,5 miljoen) 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. De regels voor de toepassing van 
die bepalingen zijn vastgelegd in een overeenkomst van 30 juni 2005 tussen de Staat en de Bank, die op 5 augustus 
2005 in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

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 2005 hebben de transacties in SDR aanleiding 
gegeven tot een wisselkoerswinst van € 39 miljoen. De wisselkoersverliezen op de dollars die werden verworven als 
gevolg van arbitrages van goud tegen deviezen, worden eveneens door de Staat gewaarborgd, in toepassing van 
artikel 30, lid 3 van dezelfde wet (€ 0,1 miljoen).
De meerwaarde van € 0,6 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 het bedrag vermeld van de, naar aanleiding van de arbitrage van activa in goud tegen andere 
externe reservebestanddelen, gerealiseerde meerwaarde van € 298,9 miljoen die, overeenkomstig artikel 30 van de 
bovenvermelde wet, naar de bijzondere onbeschikbare reserverekening werd overgeschreven.
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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.

Kader 11 – Bezoldigingen en vergoedingen in 2005

Zoals andere centrale banken acht de Bank het aangewezen meer informatie te verstrekken over de bezoldigingen 
van de leden van het Directiecomité, en de vergoedingen van de regenten en censoren.

De bruto bezoldiging van de gouverneur voor het boekjaar bedraagt € 458.798, terwijl de vice-gouverneur en de 
andere leden van het Directiecomité respectievelijk een bruto bezoldiging van € 368.580 en € 316.997 hebben 
ontvangen.

Aan de regenten en censoren werd in 2005 een zitpenning van bruto € 426 toegekend per bijgewoonde 
vergadering.

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.

X. UITZONDERLIJKE KOSTEN

Nihil.

XI. AFSCHRIJVINGEN VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA

De op 31 december 2005 uitgevoerde afschrijvingen dekken de volgende investeringen :

(miljoenen euro’s)

– nieuwe bouwwerken en technische uitrusting 0,1

– vernieuwing van gebouwen 1,3

– informaticamaterieel en software 4,9

– materieel voor de Drukkerij 0,3

– overig materieel en meubelen 3,2

Totaal 9,8

(miljoenen euro’s)

– nieuwe bouwwerken en technische uitrusting 0,1

– vernieuwing van gebouwen 1,3

– informaticamaterieel en software 4,9

– materieel voor de Drukkerij 0,3

– overig materieel en meubelen 3,2

Totaal 9,8
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XII. VOORZIENINGEN

Deze post omvat, in voorkomend geval, 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 ».

Aangezien de belastbare winst van het boekjaar lager is dan de overgedragen fi scale verliezen van de vorige boekjaren, 
wordt het tot het volgende boekjaar uitgestelde belastingvoordeel op € 12 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 subpost 13.2 op de passiefzijde), van de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van materiële vaste 
activa (artikel 44, § 1, 2° en artikel 190 van het W.I.B. 1992).
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2.5 Toelichting bij de posten buiten balanstelling

Termijntransacties in vreemde valuta en in euro

De termijnpositie heeft betrekking op deviezenswaptransacties en termijntransacties in vreemde valuta, die als volgt zijn 
samengesteld :

Die transacties 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 2005 heeft de Bank netto een aankooppositie van € 602,1 miljoen.
Die futures-transacties hebben tot doel het beheer 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 (€ 423,5 miljoen) te lenen aan de PRGF 
Trust. Het nog openstaande bedrag van de trekkingen beloopt SDR 109,9 miljoen (€ 133 miljoen). Deze lening is door 
de Belgische Staat gewaarborgd.

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

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

termijnvorderingen

– in euro – 3.579,0 – 1.970,0

– in USD 300,4 254,7 130,6 95,9

termijnverplichtingen

– in euro – – – –

– in USD 4.269,0 3.618,7 2.563,0 1.881,7

– in JPY 35.100,0 252,7 14.000,0 100,2

(miljoenen)

31-12-2005 31-12-2004

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

termijnvorderingen

– in euro – 3.579,0 – 1.970,0

– in USD 300,4 254,7 130,6 95,9

termijnverplichtingen

– in euro – – – –

– in USD 4.269,0 3.618,7 2.563,0 1.881,7

– in JPY 35.100,0 252,7 14.000,0 100,2

(miljoenen euro’s)

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 423,5

(miljoenen euro’s)

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 423,5

(miljoenen euro’s)

Verbintenissen tegenover andere instellingen 1.095,7

(miljoenen euro’s)

Verbintenissen tegenover andere instellingen 1.095,7
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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 187,9 miljoen, of € 227,3 miljoen tegen de SDR-koers van 30 december 2005.

De additionele verplichting ten opzichte van het voorgaande boekjaar (namelijk SDR 9,1 miljoen) vloeit voort uit de 
terugkoop van aandelen van de Amerikaanse tranche (zie subpost 9.3 « Overige fi nanciële activa »).

(miljoenen euro’s)

Ter inning 0,2

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 88,0

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1.571,9

(miljoenen euro’s)

Ter inning 0,2

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 88,0

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1.571,9

(miljoenen euro’s)

In open bewaarneming 402.737,6

(miljoenen euro’s)

In open bewaarneming 402.737,6
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2.6 Rechtsgedingen

Drie rechtsgedingen werden in de loop van het boekjaar 2005 door verschillende groepen aandeelhouders tegen 
de Bank voor de Rechtbank van koophandel te Brussel voortgezet.

Een eerste geding, ingesteld op 18 juli 2002, waarbij de aandeelhouder-eisers de vereffening van het reservefonds van 
de Bank trachtten te bekomen omdat deze haar emissierecht zou hebben verloren, was het voorwerp van een vonnis 
van 27 oktober 2005. De Rechtbank van koophandel heeft de vordering ongegrond verklaard en het geheel van de 
eisen van de aandeelhouders verworpen. Er werd hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing voor het Hof van beroep 
te Brussel.

Een tweede geding, ingesteld op 8 juli 2004, beoogde de nietigverklaring van de beslissing van de Regentenraad die bij 
het afsluiten van het boekjaar 2003 heeft goedgekeurd dat de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen het 
voorwerp uitmaakte van een bijkomende terugneming en dat het bedrag hiervan werd opgenomen in de berekening 
van de verdelingsregel tussen de Bank en de Staat voorzien door artikel 29 van de organieke wet. Bij vonnis van 
2 februari 2006 heeft de Rechtbank van koophandel te Brussel deze vordering eveneens ongegrond verklaard en de 
eisen verworpen.

Deze twee beslissingen bewijzen de gegrondheid van de argumenten van de Bank.

Het derde geding, ingesteld op 8 januari 2004, is erop gericht de Bank en de Staat hoofdelijk ertoe te veroordelen aan 
de eisers het bedrag te betalen van € 7.466 per aandeel van de Bank, verhoogd met de interesten. De aandeelhouders 
beweren dat de Staat zich tussen 1990 en 2002 onrechtmatig de door de Bank gerealiseerde meerwaarden heeft 
toegeëigend van de verkopen van goudreserves. Deze zaak is nog steeds hangende.

De Bank acht al die vorderingen ongegrond en heeft dan ook geen enkele boekhoudkundige correctie aangebracht.

Brussel, 15 februari 2006
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VERGELIJKING OVER VIJF JAAR

3.  Vergelijking over vijf jaar
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3.1 Balans

Activa (duizenden euro’s)

2005 2004 2003 2002 2001

1. Goud en goudvorderingen 3.183.132 2.664.670 2.739.197 2.710.680 2.613.494

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 7.030.957 7.515.315 8.704.377 11.304.447 12.780.672

2.1 Vorderingen op het IMF 1.497.732 2.217.927 3.026.021 3.169.845 3.255.684

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren,
externe leningen en overige externe activa 5.533.225 5.297.388 5.678.356 8.134.602 9.524.988

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 471.093 419.888 321.230 297.976 799.055

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 431.299 333.755 244.817 3.656 7.610

5. Kredietverlening aan kredietinstellingen
van het eurogebied i.v.m. monetaire-beleidstransacties,
luidende in euro 28.950.433 22.695.205 16.748.708 10.876.706 7.570.189

5.1 Basis-herfinancieringstransacties 27.895.000 22.391.000 16.748.708 10.876.706 7.500.000

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.055.433 304.205 – – 70.189

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 51.157 318 359 357 220

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen
van het eurogebied, luidende in euro 4.672.397 4.604.179 4.109.447 3.663.289 3.621.955

8. Vorderingen binnen het Eurosysteem 22.034.183 18.671.519 12.654.164 6.367.013 1.576.190

8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 142.816 142.816 143.290 143.290 143.290

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

8.3 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 20.472.265 17.109.601 11.077.974 4.790.823 –

8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto) – – – – –

9. Overige activa 2.542.385 2.510.272 2.465.913 2.345.715 2.233.336

9.1 Munten uit het eurogebied 10.021 12.749 9.018 10.315 26.408

9.2 Materiële vaste activa 391.471 392.435 385.313 370.526 352.518

9.3 Overige financiële activa 1.806.975 1.682.542 1.617.015 1.528.380 1.438.009

9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten
buiten de balans – 84.015 113.334 117.700 –

9.5 Overlopende rekeningen 189.646 192.723 193.692 217.117 242.864

9.6 Diversen 144.272 145.808 147.541 101.677 173.537

Totaal activa 69.367.036 59.415.121 47.988.212 37.569.839 31.202.721
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VERGELIJKING OVER VIJF JAAR

Passiva (duizenden euro’s)

2005 2004 2003 2002 2001

1. Bankbiljetten in omloop 18.550.389 16.451.255 14.199.612 11.964.293 8.627.226

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied
 i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 6.785.900 5.416.413 8.324.897 4.481.622 5.945.181

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 6.785.900 5.416.413 8.324.897 4.481.622 5.922.368

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 50.854 – – – –

4. Verplichtingen aan overige ingezetenen
van het eurogebied, luidende in euro 48.254 144.781 180.920 123.637 127.485

4.1 Overheid 37.369 135.150 151.852 115.411 118.528

4.2 Overige verplichtingen 10.885 9.631 29.068 8.226 8.957

5. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 320.960 422.841 270.829 233.479 80.691

6. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 155.763 74.996 52.398 – –

7. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 377.936 1.011.421 1.032.172 854.184 1.869.018

8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten
in het IMF 587.099 552.986 571.620 629.023 691.238

9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem 35.592.396 29.997.845 17.835.886 12.879.052 5.168.719

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) 35.592.396 29.997.845 17.835.886 12.879.052 5.168.719

10. Overige passiva 667.914 179.403 291.427 459.045 1.652.207

10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans 22.695 – – – 8.159

10.2 Overlopende rekeningen 26.243 15.500 4.660 6.426 7.702

10.3 Diversen 618.976 163.903 286.767 452.619 1.636.346

11. Voorzieningen 852.268 931.082 1.035.768 1.387.068 1.181.106

11.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen 188.719 289.019 508.219 925.519 756.120

11.2 Voor nieuwbouw – – – – 7.060

11.3 Voor diverse risico’s 663.549 593.549 527.549 461.549 417.926

11.4 Voor verlies van de ECB – 48.514 – – –

12. Herwaarderingsrekeningen 3.203.584 2.348.907 2.428.584 2.902.378 4.294.569

13. Kapitaal en reservefonds 1.814.789 1.714.529 1.636.364 1.549.232 1.459.707

13.1 Kapitaal 10.000 10.000 10.000 10.000 9.916

13.2 Reservefonds :

Statutaire reserve 276.196 175.209 104.627 100.780 96.975

Buitengewone reserve 1.150.543 1.150.492 1.150.492 1.082.180 1.014.616

Afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa 378.050 378.828 371.245 356.272 338.200

14. Winst van het boekjaar 358.930 168.662 127.735 106.826 105.574

Totaal passiva 69.367.036 59.415.121 47.988.212 37.569.839 31.202.721
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3.2 Resultatenrekening

3.3 Dividend

(duizenden euro’s)

2005 2004 2003 2002 2001

I. Opbrengsten van de netto rentegevende activa 433.003 355.194 520.410 658.465 968.528
1. Rentebaten 1.300.993 990.564 785.040 839.836 1.257.070
2. Rentelasten (–) –831.607 –616.410 –426.387 –446.909 –567.480
3. Kapitaalwinsten (-verliezen (–)) op waardepapieren –39.929 23.302 129.434 176.572 220.895
4. Toedeling van monetaire inkomsten van het Eurosysteem 3.546 6.252 10.582 15.955 243
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 529.065 –50.750 –98.742 94.206 139.957
1. Wisselkoersresultaten 428.765 –269.950 –516.042 263.606 281.757
2. Besteding en terugneming van de de voorziening 

voor toekomstige wisselkoersverliezen (toevoeging (–)) 100.300 219.200 417.300 –169.400 –141.800

III. Provisies 3.425 4.665 1.933 1.181 2.591
1. Ontvangen provisies 7.458 8.665 4.675 3.244 4.320
2. Betaalde provisies (–) –4.033 –4.000 –2.742 –2.063 –1.729

IV. Terugwinningen bij derden 65.224 63.692 59.848 54.123 61.714

V. Opbrengsten van de statutaire beleggingen 86.318 93.611 113.139 101.091 98.409

VI. Overige opbrengsten 8.901 1.850 3.332 1.371 4.822

VII. Aandeel van de Staat (–) –140.064 25.473 –135.715 –307.555 –648.656
1. Opbrengsten van de netto rentegevende activa (art. 29) –70.127 – –347.160 –293.817 –558.351
2. Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen –30.463 –25.976 –28.382 –33.209 –45.548
3. Wisselkoersresultaten –39.474 51.449 239.827 19.471 –44.757

VIII. Overboeking naar de onbeschikbare reserve meerwaarde
 op goud (–) –298.904 – – – –

IX. Algemene kosten (–) –231.941 –233.376 –235.470 –235.097 –237.067
1. Bezoldigingen en sociale lasten –183.014 –188.138 –185.764 –187.524 –191.118
2. Overige kosten –48.927 –45.238 –49.706 –47.573 –45.949

X. Uitzonderlijke kosten (–) – – – –4.827 –11.327

XI. Afschrijvingen van materiële vaste activa (–) –9.761 –12.025 –19.898 –20.774 –28.499

XII. Voorzieningen –70.000 –66.000 –66.000 –36.563 –51.150
1. Besteding en terugneming van de voorziening 

voor nieuwbouw (toevoeging (–)) – – – 7.060 3.480
2. Besteding en terugneming van de voorziening 

voor diverse risico’s (toevoeging (–)) –70.000 –66.000 –66.000 –43.623 –54.630

XIII. Belastingen, taksen en heffingen (–) –16.285 –13.672 –14.790 –198.547 –193.748

XIV. Overboeking naar de belastingvrije reserves (–) –51 – –312 –248 –

Winst van het boekjaar 358.930 168.662 127.735 106.826 105.574

(euro)

2005 2004 2003 2002 2001

Nettodividend toegekend per aandeel 51,35 50,00 49,00 48,10 47,25

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel 17,12 16,67 16,33 16,03 15,75

Brutodividend toegekend per aandeel 68,47 66,67 65,33 64,13 63,00
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VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2005 gericht tot de 
Regentenraad van de Nationale Bank van België

Overeenkomstig artikel 27.1 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken 
en van de Europese Centrale Bank, hebben wij de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de 
verantwoordelijk heid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België, over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2005, met een balanstotaal van 69.367.036 duizenden EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met 
een winst van het boekjaar van 358.930 duizenden EUR. Op uw verzoek hebben wij eveneens een aantal bijkomende 
specifi eke controles uitgevoerd.

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 bestuurs-
rechtelijke voorschriften met betrekking tot de jaarrekening van de Nationale Bank van België.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisa-
tie van de Nationale Bank van België, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van de 
Nationale Bank van België hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op 
basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben 
de waarderings regels, 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 wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften van toepassing op de jaar-
rekening van de Nationale Bank van België, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005 een getrouw beeld 
van het vermogen, de fi nanciële 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

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze 
verklaring over de jaarrekening te wijzigen :
−  De resultaatsverwerking die u wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
−  Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die een inbreuk vormen op de organieke wet, de statuten 

of op de op de Nationale Bank van België toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
−  Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die een inbreuk vormen op de wettelijke en bestuurs-

rechtelijke voorschiften met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de Nationale Bank van België.

Brussel, 9 februari 2006

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV (B 160)
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Marc Van Steenvoort
Vennoot  
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GOEDKEURING DOOR DE REGENTENRAADGOEDKEURING DOOR DE REGENTENRAAD

De Regentenraad heeft de jaarrekening per 31 december 2005 onderzocht, die door het Directiecomité werd voorbereid 
op 31 januari 2006, overeenkomstig de in artikel 44 van de statuten vastgestelde bepalingen, en heeft kennis genomen 
van de verklaring zonder voorbehoud van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2005.

In zijn vergaderingen van 15 en 22 februari 2006 heeft de Raad respectievelijk de jaarrekening en het verslag over de 
werkzaamheden van het boekjaar 2005 goedgekeurd. Hij heeft tevens het bestuur decharge verleend en defi nitief 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
 Noël DEVISCH, regent
 Christian DUMOLIN, regent
 Gérald FRÈRE, regent
 Jacques FOREST, regent
 Luc CORTEBEECK, regent
Mevr. Martine DUREZ, regent
HH. André MORDANT, regent
 Rudi THOMAES, regent
 Christian VAN THILLO, regent
 Didier MATRAY, regent

Goedkeuring door de Regentenraad
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OPENINGSTIJDEN EN ADRESSEN

DIENSTEN
VESTIGINGEN WAAR DE DIENSTEN 

WORDEN AANGEBODEN
OPENINGSTIJDEN

Bankbiljetten en
muntstukken
Rijkskassier

Brussel, Antwerpen, Bergen, Hasselt, 
Kortrijk en Luik

van 9 tot 15.30 uur

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 

Wetenschappelijke
bibliotheek

Brussel van 9 tot 16 uur

Museum Brussel
van 10 tot 18 uur 
(alle dagen behalve maandag)

Websiteadres : www.nbb.be

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
 pressoffi ce@nbb.be

Contactpersoon voor de fi nanciële 
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

(1) Deze vestigingen bieden ook een beperkte dienst aan voor de omwisseling van Belgische biljetten.

Openingstijden en adressen
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Adressen :

Brussel : de Berlaimontlaan 14,
 1000 Brussel
 Tel. : +32 2 221 21 11
 Fax : +32 2 221 31 00
 info@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

Hasselt : Eurostraat 4,
 3500 Hasselt
 Tel. : +32 11 29 92 11
 Fax : +32 11 29 93 90
 hasseltsg@nbb.be

Kortrijk : President Kennedypark 43,
 8500 Kortrijk
 Tel. : +32 56 27 52 11
 Fax : +32 56 27 53 90
 kortrijksg@nbb.be

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

Departementen en diensten : zie website.
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AFKORTINGEN

BIB Bank voor Internationale Betalingen
BBP bruto binnenlands product

CBFA Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
CESR Committee of European Securities Regulators
CFS Comité voor fi nanciële stabiliteit
CIK Interprofessionele effectendeposito- en girokas
CLS Continuous Linked Settlement
CPSS Committee on Payment and Settlement Systems

ECB  Europese Centrale Bank
EEA European Economic Association
ELLIPS Electronic Large-value Interbank Payment System
ERP Enterprise Resource Planning
ESA Euroclear NV
ESCB  Europees Stelsel van Centrale Banken
ESR Europees Systeem van Rekeningen
EU  Europese Unie

FOD Federale overheidsdienst

G-10 Groep van Tien

IFRS International Financial Reporting Standards
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

PFS  Permanente follow-upstructuur

Afkortingen
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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

XBRL Extensible Business Reporting Language
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