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Groeivertraging van de wereldeconomie
(veranderingspercentages in het bbp naar volume)
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2009 2010 2011

p.m.

2010,

aandeel 

van het 

mondiale 

bbp1

Verenigde Staten -3,5 3,0 1,7 19,9

Japan -6,3 4,1 -0,3 5,9

Eurogebied -4,2 1,8 1,6 14,7

China 9,2 10,4 9,3 13,7

Wereld1 -1,2 5,0 3,8 100,0

p.m. Wereldhandel -10,7 12,6 6,7

Bronnen: EC, IMF, OESO.
1 Berekend op basis van de koopkrachtpariteiten.



Uitstaande brutoschuld van de niet-financiële sectoren
(in % bbp)
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Eurogebied VS VK Japan
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Overheid Niet-financiële vennootschappenHuishoudens
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Bronnen: BIB, EC, OESO, Thomson Reuters Datastream, ECB.



Macro-economische evenwichtsverstoringen in het 

eurogebied1: lopend aanpassingsproces ...
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Bron: EC.
1 In de grafiek staan enkel de zes landen met het grootste bbp en de drie landen die in 2011 voorwaardelijke financiële bijstand van de EU en het IMF 

kregen. De landen zijn gerangschikt op basis van de gegevens van de periode 1999-2007.



... maar toenemende openbare schuld, vooral in Griekenland 
(geconsolideerde bruto overheidsschuld in het eurogebied1 , in % bbp) 
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Bronnen: EC, NBB.
1 De landen zijn gerangschikt volgens de gegevens van 2011.



Oplopende spanningen op de markten voor 

overheidsobligaties

Rendementen van staatsleningen op tien jaar in het Eurogebied
(daggegvens, in %)

Bron: Thomson Reuters Datastream.
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Spillovers op de financieringsvoorwaarden van 

kredietinstellingen op korte en lange termijn

Rente-ecarts tussen de LIBOR en 

de OIS op één jaar
(daggegevens, basispunten)

Rendementen op bancaire senior schuld, 

swapovereenkomsten en de Duitse Bund
(daggegevens, in %)

Bronnen: iBoxx, Thomson Reuters Datastream.
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Monetair beleid van het Eurosysteem: rentebeleid in functie 

van de inflatieverwachtingen, liquiditeitsbeleid in functie van 

het gebrekkig functioneren van de geldmarkt
(daggegevens)
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Bronnen: Thomson Reuters Datastream, ECB.



Monetair beleid van het Eurosysteem: reactivering van het 

SMP, operaties op langere termijn
(uitstaande bedragen aan het einde van de week, in € miljard)
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Bron: ECB.
1 Liquiditeitsbehoefte afkomstig van ‘autonome factoren’, zoals de vraag naar biljetten en de reserveverplichtingen. Het verschil tussen de 

openmarkttransacties van het Eurosysteem en deze liquiditeitsbehoefte is het liquiditeitsoverschot of tekort (-) op de geldmarkt. Dit laatste komt overeen met 

het saldo van het beroep van de kredietinstellingen op de permanente deposito- en marginale beleningsfaciliteiten, plus de vrije reserves.
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Bbp in België, in het eurogebied en in de belangrijkste 

buurlanden
(indexcijfers, piek vóór recessie van 2008=100) 
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Bronnen: EC, INR, NBB.

2007 2008 2009 2010 2011



Bbp en voornaamste bestedingscategorieën
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens naar volume, veranderingspercentages t.o.v. het 

voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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2007 2008 2009 2010 2011 r

Particuliere consumptie 1,7 1,9 0,8 2,3 0,8

Overheidsconsumptie 2,0 2,4 0,8 0,2 1,1

Bruto-investeringen in vaste activa 6,1 2,2 -8,1 -0,9 4,9

Woningen 3,3 -2,7 -9,2 1,6 -3,8

Ondernemingen 8,2 4,2 -9,3 -1,6 8,8

Overheid -1,1 0,9 7,2 -1,8 6,5

p.m. Finale binnenlandse bestedingen 1 2,6 2,0 -1,2 1,1 1,7

Voorraadwijziging1 0,1 -0,3 -0,7 0,0 0,4

Netto-uitvoer van goederen en diensten1 0,2 -0,8 -0,7 1,2 -0,1

Uitvoer van goederen en diensten 5,2 1,8 -11,3 9,9 5,1

Invoer van goederen en diensten 5,2 2,9 -10,6 8,7 5,5

Bbp 2,8 0,9 -2,7 2,3 1,9

Bron: INR, NBB.
1 Bijdrage tot de verandering van het bbp, in procentpunt.



Beschikbaar inkomen, consumptie en besparingen van de 

particulieren

15

Bronnen: INR, NBB.
1 Niet voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, gedefleerd aan de hand van de deflator van de particuliere consumptie.
2 In % van het beschikbaar inkomen in de ruime zin, d.w.z. inclusief de wijziging van de rechten van de huishoudens inzake de in het kader van een 

beroepsactiviteit aangelegde aanvullende pensioenen. 
3 Saldo van de antwoorden op de maandelijkse consumentenenquête; originele reeks verminderd met het gemiddelde over de periode 1985-2011 en 

gedeeld door haar standaardafwijking.



Bbp, werkgelegenheid en arbeidsvolume1

(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, indexcijfers 2de kwartaal 2008 = 100) 
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Bronnen: Federgon, INR, RVA, NBB. 
1 Totaal aantal gewerkte uren, dat is de som van het door het INR gepubliceerde arbeidsvolume van de werknemers en het geraamde arbeidsvolume van de 

zelfstandigen.
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Werkloosheid in België en in de gewesten 
(veranderingspercentages van het aantal niet-werkende werkzoekenden t.o.v. de overeenstemmende 

maand van het voorgaande jaar) 
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Bron: RVA.



Inflatieverschil tussen België en de drie belangrijkste 

buurlanden 
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Bronnen: EC, NBB.
1 Ongerekend het geraamde effect, in januari en juli 2000, van de opname van de koopjes in de HICP vanaf 2000.



HICP, gezondheidsindex en onderliggende inflatietendens
(veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)
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Bronnen: EC, ADSEI.
1 HICP ongerekend energiedragers en levensmiddelen.



Loonhandicap in de private sector volgens de CRB
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Bron: CRB.



Relatieve loonkosten per eenheid product in de Belgische 

bedrijvensector1

(verschillen in % t.o.v. de drie belangrijkste buurlanden, gecumuleerd sinds 1996)
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Bron: EC.
1 De bedrijvensector bestaat uit de NACE-bedrijfstakken B tot en met N en omvat aldus de industrie, de bouwnijverheid en de marktdiensten. Hij kan 

beschouwd worden als een proxy voor de private sector.
2 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.



Uitgesproken deleveraging van de Belgische banken in 2008-

2010...
(balanstotaal van de monetaire financiële instellingen1, in % bbp)
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Bronnen: ECB, NBB.
1 Territoriale, niet-geconsolideerde gegevens.



... maar behoud van het kredietaanbod aan de particulieren ...
(veranderingspercentages t.o.v. het aantal toegekende hypothecaire kredieten in de loop van het 

overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)
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Bronnen: BVK, NBB.
1 Gemiddelde van de rentetarieven toegepast op de belangrijkste categorieën van hypothecaire kredieten, gewogen aan de hand van de bedragen van de 

nieuwe leningen aangegaan in elk van deze categorieën.



... en aan de niet-financiële vennootschappen1

(uitstaande bedragen veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande 

jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen: ECB, NBB.
1 Inclusief de geëffectiseerde kredieten (enkel vanaf januari 2010 voor het eurogebied).



Vermogen van de particulieren
(in € miljard, uitstaand bedrag aan het einde van het kwartaal)
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Bron: NBB.
1 Van 2005 tot 2010 vloeien de gegevens aan het einde van het jaar voort uit een nieuwe inventaris, waarin van de FOD Financiën afkomstige volumegegevens 

(Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie) gecombineerd worden met de gegevens over de verkoopprijzen afkomstig van de FOD Economie. 

De gegevens van vóór 2005 zijn geretropoleerd op basis van de ramingen die in het Verslag van 2010 gepubliceerd zijn. De gegevens aan het einde van 

maart, juni en september van elk jaar zijn intrapolaties (en ramingen voor 2011).



Nettocrediteurpositie van de landen van de EU1

(gegevens aan het einde van 20102, in % bbp)
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Bron: EC.
1 Verschil tussen het uitstaand bedrag aan financiële activa en passiva.

2 België, einde 2010: 19,3%, einde september 2011: 26,4%.



Begrotingssaldi van de overheid
(in % bbp)
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Bronnen: INR, NBB.
1 Volgens de ESCB-methodologie.

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011r

Financieringssaldo Primair saldo Structureel primair saldo (1)



Geconsolideerde brutoschuld van de overheid in België 

en in het eurogebied
(in % bbp)
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Bronnen: EC, INR, NBB. 

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011r

Eurogebied België



Primaire uitgaven van de gezamenlijke overheid
(in % bbp)
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Bronnen: INR, NBB.

+ 7,5



Gecorrigeerde primaire uitgaven1 per deelsector van de 

overheid2

(gedefleerd aan de hand van de HICP, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders 

vermeld)
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2007 2008 2009 2010 2011 r
Gemiddelde 

2000-2011 r

Entiteit I 2,9 3,9 4,5 3,2 2,3 2,9

Federale overheid 2,2 4,5 4,3 3,8 0,2 2,7

Sociale zekerheid 3,2 3,6 4,6 2,9 3,3 2,9

Entiteit II 0,3 1,8 3,1 2,3 2,0 2,6

Gemeenschappen en gewesten 1,3 2,5 3,3 2,2 1,7 2,6

Lokale overheid -1,2 0,9 2,9 2,5 2,4 2,6

Bronnen: ADSEI, INR, NBB.
1 Reële groei gecorrigeerd voor de invloed van de conjunctuurcyclus, niet-recurrente of budgettair neutrale factoren en de indexeringseffecten. 
2 De uitgaven van de deelsectoren van de overheid omvatten niet de overdrachten die ze onderling verrichten.
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Belgische banken: ondanks hun daling, blijven de belangrijke 

vorderingen op de overheidssector een factor van zwakte

Bron: NBB.
(1) Vorderingen op de overheidssector in de vorm van leningen en schuldbewijzen, met uitzondering van België, waarvoor enkel staatsobligaties zijn opgenomen.
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De Belgische banken hadden de neiging zich terug te plooien 

op hun kernmarkten en hun traditionele activiteiten

Geografische verdeling van de door de Belgische kredietinstellingen 

aangehouden activa in de vorm van leningen en schuldbewijzen
(op geconsolideerde basis, in € miljard)

Bron: NBB.

33



De daling van de balans van de sector is het gevolg van de 

activiteitenvermindering van de vier grote banken aangezien 

de balansen van de andere instellingen sinds 2001 constant 

aangroeien

Balans van de Belgische banksector
(op vennootschappelijke basis, in € miljard)

Bron: NBB.
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Terwijl het nettorenteresultaat stabiel bleef, wogen de 

waardeverminderingen sterk op de winsten van de banken

Resultatenrekening
(op geconsolideerde basis, in € miljard)

Bron : NBB.
(1) Deze rubriek bevat de nettowinsten (-verliezen) die zijn gerealiseerd op de financiële activa en passiva die niet tegen hun reële waarde worden gewaardeerd in de 

resultatenrekening, de nettowinsten (-verliezen) op de financiële activa en passiva die worden aangehouden voor transactiedoeleinden en die tegen hun reële 

waarde worden gewaardeerd in de resultatenrekening en de nettowinsten (-verliezen) verbonden met de afdekkingstransacties.
(2) Dit getal is de kosten- en inkomstenverhouding van de Belgische banksector.
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Verzekeringsondernemingen: de rendabiliteit van de sector is 

ernstig aangetast door waardeverminderingen en verliezen, die 

in hoofdzaak sloegen op overheidsschuldeffecten ...

Nettoresultaten van de verzekeringsondernemingen
(niet-geconsolideerde gegevens, in € miljard)

Bron : NBB.
(1)  Op basis van prudentiële kwartaalgegevens.
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... en heeft gewogen op de solvabiliteit

Solvabiliteitsmarge van de verzekeringsondernemingen
(gegevens op vennootschappelijke basis, in % van de gereglementeerde minimummarge)

Bron : NBB.
(1) De cijfers die elk kwartaal worden gerapporteerd, zijn niet volledig te vergelijken met de jaarlijks gerapporteerde eindcijfers. Ze houden met name geen rekening met 

een eventuele herverdeling van de winsten aan de aandeelhouders en verzekeringnemers.
(2) Deze marge bestaat uit een expliciete marge – die het eigen vermogen, de achtergestelde schulden en sommige andere balansposten omvat – en een impliciete 

marge die, afhankelijk van de goedkeuring door de Bank, een aantal andere specifieke elementen omvat, waarvan het belangrijkste bestaat uit een gedeelte van de 

niet-gerealiseerde meerwaarden op de beleggingsportefeuilles.

37



Architectuur Belgisch prudentiële toezicht: Twin Peaks

(1) De FSMA is eveneens bevoegd voor het prudentiële toezicht op : (i) de beheervennootschappen voor ICB’s, (ii) de vennootschappen voor 

vermogensbeheer en beleggingsadvies en (iii) de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
(2) De Bank en de FSMA dienen uiterlijk op 31 december 2013 een rapport op te stellen op basis waarvan de beslissing tot overdracht aan de Bank van 

het prudentiële toezicht op deze instellingen zal worden genomen.
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Organisatie in vijf autonome diensten…

39



… en vierogenprincipe

40



Aandachtspunten

Banken

• Liquiditeitspositie

• Werking toezichtcolleges

• Impact financiële crisis

• Deugdelijk bestuur (o.m. beloningsbeleid)

 Verzekeringen

• Solvency II

• Pre-application modellen

• Toezicht op groepen

• Impact financiële crisis

 Financiëlemarktinfrastructuren

• Integratie oversight en prudentieel toezicht

41
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Actualisering van de macro-economische projecties voor België:

voornaamste resultaten en herzieningen
(jaarlijkse veranderingspercentages, tenzij anders vermeld)

2011r 2012r

Herziening 

t.o.v. 

december 

2011

Bbp in volume 1,9 -0,1 -0,5

Werkgelegenheid (verandering in duizenden personen) 55,7 1,2 -17,2

Werkloosheidsgraad 1 7,3 7,7 0,7

Inflatie (HICP) 3,5 2,6 0,2

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren 1,3 0,1 -1,1

Spaarquote 2 16,7 16,8 -0,1

Financieringstekort(-) of -overschot van de 

gezamenlijke overheid
-4,0 -3,4 n.

Bruto geconsolideerde schuld 3 98,6 98,9 n.

43

Bron: NBB,

1  In % van de beroepsbevolking.
2 In % van het beschikbaar inkomen.
3 Volgens de methodologie gebruikt in het kader van de procedure van de buitensporige tekorten. In % van het bbp.


