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Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA/GL/2015/22) 
 
 
Toepassingsveld 

Kredietinstellingen, in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren 
onder staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), 
beleggingsondernemingen, in België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die 
ressorteren onder staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), 
vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, in België 
gevestigde vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 
onder de vorm van bijkantoren van buitenlandse instellingen, en, ten slotte, in het kader van het 
geconsolideerde toezicht, het groepstoezicht of het aanvullende conglomeraatstoezicht 
financiële holdings en gemengde financiële holdings. 

Voor de vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen is 
deze circulaire naar analogie met de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen van 
toepassing, voor zover in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die hun respectievelijk 
statuut regelen. 

Naar de entiteiten die onder het toepassingsveld van deze circulaire vallen wordt hierna 
verwezen met de generieke term "financiële instellingen".  

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire zet de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 27 juni 2016 
betreffende een beheerst beloningsbeleid om in het Belgisch prudentieel kader. 

Deze richtsnoeren werden op 27 juni 2016 gepubliceerd en zullen de CEBS Guidelines on 
Remuneration Policies and Practices van 10 december 2010 vervangen met ingang van 
1 januari 2017. De richtsnoeren fungeren als leidraad voor het concrete toezicht op het 
beloningsbeleid en de beloningspraktijken van financiële instellingen, net zoals dit bij de CEBS 
Guidelines het geval was. De financiële instellingen dienen daarom, als aanvulling op de 
wettelijke bepalingen omtrent behoorlijk beloningsbeleid, deze richtsnoeren toe te passen en na 
te leven.  

Deze circulaire vervangt de eerdere circulaire CBFA_2011_05 dd. 14 februari 2011 inzake 
behoorlijk beloningsbeleid.  
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Structuur 

1. Achtergrond 

2. Preciseringen bij de EBA-richtsnoeren 

a. Documentering van het selectieproces van ‘Identified Staff’ 
b. Belang van transparantie 
c. Rol van het risicocomité 
d. Proportionaliteit 
e. Groepscontext 
f. Uitstel van betaling 
g. Internecontroleverklaring door de effectieve leiding 

3. Inwerkingtreding 

 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Deze circulaire zet de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 27 juni 2016 betreffende 
een beheerst beloningsbeleid om in het Belgisch prudentieel kader. De circulaire omvat, als bijlage en in 
hun geheel, de door de EBA uitgewerkte richtsnoeren in het Nederlands. De bijlage bij deze circulaire is 
beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (NBB). 
 
Een openbare raadpleging over deze richtsnoeren werd door de EBA gelanceerd voor een periode van 
drie maanden en werd beëindigd op 4 juni 2015. 

Deze circulaire is van toepassing vanaf 1 januari 2017 en vervangt de circulaire NBB_2011_05 over 
hetzelfde onderwerp. Voor de kredietinstellingen komt het regelgevend kader inzake beloningsbeleid 
reeds uitgebreid aan bod in het handboek governance, dat op 7 december 2015 werd gepubliceerd. 
Onderhavige circulaire zal worden toegevoegd in hoofdstuk 4.1.6 van het handboek (‘Beloningsbeleid’). 

1. Achtergrond 

Art. 75.2 CRD IV schrijft voor dat de EBA richtsnoeren dient uit te vaardigen betreffende een degelijk 
beloningsbeleid dat voldoet aan de in artikel 92 tot en met 95 CRD IV vervatte beginselen. Deze 
richtsnoeren werden gepubliceerd op 27 juni 2016 en zullen de CEBS Guidelines on Remuneration 
Policies and Practices van 10 december 2010 vervangen met ingang van 1 januari 2017. Deze laatste 
werden geactualiseerd om rekening te houden met de wijzigingen geïntroduceerd door CRD IV en de 
ervaringen van de toezichthouders in het toezicht op het door de financiële instellingen gevoerde 
beloningsbeleid. 

De EBA-richtsnoeren zijn een uitgebreid en omvattend referentiedocument. De richtsnoeren fungeren als 
leidraad voor het concrete toezicht op het beloningsbeleid en de beloningspraktijken van financiële 
instellingen, net zoals dit voor de CEBS Guidelines het geval was.  

De EBA-richtsnoeren vormen derhalve een integraal onderdeel van deze circulaire en zijn als bijlage 
toegevoegd onder de vorm van een link op de NBB website. Voor de vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen wordt dit document in België naar analogie met de 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen van toepassing verklaard, voor zover in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen die hun respectievelijk statuut regelen. 

De financiële instellingen dienen dus, als aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent behoorlijk 
beloningsbeleid, de EBA-richtsnoeren toe te passen en na te leven. 
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Sinds 2011 heeft de NBB jaarlijks een horizontale doorlichting gedaan van de naleving van de regels met 
betrekking tot het beloningsbeleid door de financiële instellingen. In functie van de weerhouden 
aandachtspunten wenst de NBB de EBA-richtsnoeren slechts op een beperkt aantal vlakken te 
preciseren, zoals hierna toegelicht. 

2. Preciseringen bij de EBA-richtsnoeren 

a. Documentering van het selectieproces van ‘Identified Staff’ 

Zoals uiteengezet in paragraaf 83 e.v. van de EBA-richtsnoeren, is het de verantwoordelijkheid van de 
financiële instelling om te bepalen welke personen gekwalificeerd dienen te worden als ‘Identified Staff’. 
Het gaat hierbij met name om de categorieën van personeelsleden wier beroepsactiviteiten een materiële 
invloed hebben op het risicoprofiel van de financiële instelling. 

Om hierop een adequaat toezicht toe te laten is het van belang dat dit selectieproces afdoende wordt 
gedocumenteerd, ook met betrekking tot de medewerkers die louter op basis van hun beloning 
geselecteerd werden, doch finaal niet weerhouden werden omdat hun beroepswerkzaamheden niet 
geacht werden het risicoprofiel van de instelling materieel te beïnvloeden. In dit verband is het niet 
voldoende de namen of functies van de medewerkers op te lijsten met vermelding van één of meerdere 
selectiecriteria. Integendeel, de presentatie dient andersom te gebeuren, met name door onder ieder 
selectiecriterium de weerhouden functies op te lijsten.  

b. Belang van transparantie 

Transparantie, niet alleen ten aanzien van de toezichthouder maar ook ten aanzien van de andere 
belanghebbenden, is van essentieel belang voor het voeren van een deugdelijk beloningsbeleid.  

Het beloningsbeleid van iedere financiële instelling dient in dit verband te voldoen aan de volgende 
vereisten: (i) precieze beschrijving van de verschillende componenten van respectievelijk de vaste en de 
variabele beloning overeenkomstig de criteria vastgelegd in paragrafen 115 e.v. van de EBA 
richtsnoeren; (ii) het gebruik van heldere definities en criteria voor prestatiemeting en risico-
aanpassingen; (iii) duidelijke beschrijving van het besluitvormingsproces met betrekking tot de beloning 
van ‘Identified Staff’, in het bijzonder hoe de beslissingen worden genomen op het vlak van 
prestatiebeoordeling en risico-aanpassingen; (iv) desgevallend, duidelijke beschrijving van de interactie 
met het beloningsbeleid van de groep bij het bepalen van bonus pools voor de verschillende activiteiten. 

Verder dient het concrete beslissingsproces met betrekking tot prestatiebeoordeling en risico-
aanpassingen voldoende gedocumenteerd te worden, in het bijzonder wat betreft de wisselwerking 
tussen het gebruik van risicogevoelige parameters en discretionaire bijsturingen. Ofschoon beslissingen 
zelden formulair zijn en vaak een kwalitatief oordeel vergen, dienen de op de verschillende niveaus 
genomen beslissingen op een volledige en duidelijke manier te worden genotuleerd. 

c. Rol van het risicocomité 

Een bijzondere rol inzake beloningsbeleid is weggelegd voor het risicocomité. Het risicocomité dient met 
name na te gaan of de stimulansen inzake variabele beloning passen in het beheer van de risico's (d.w.z. 
op een manier die de risico's niet in de hand werkt), van de eigenvermogensvereisten en van de 
liquiditeit, rekening houdend met de winstvooruitzichten. 

Het is dus van belang dat het kader voor risicotolerantie en –strategie wordt geïntegreerd in het 
beloningsbeleid. Ook uit de notulen van het risicocomité moet kunnen worden afgeleid dat hieraan de 
nodige aandacht wordt besteed. 
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d. Proportionaliteit 

De financiële instellingen dienen de vereisten inzake beloning in acht te nemen op een wijze en in een 
mate die aansluit bij hun omvang en hun interne organisatie en bij de aard, reikwijdte en complexiteit van 
hun werkzaamheden. Paragraaf 77 van de richtsnoeren bevat een lijst van criteria die daartoe in 
aanmerking kunnen worden genomen. 

Op basis daarvan dienen grote en complexere financiële instellingen een complexer beloningsbeleid met 
geavanceerdere methoden voor risicometing te voeren, terwijl kleine en minder complexe financiële 
instellingen kunnen volstaan met een eenvoudiger beloningsbeleid en eenvoudigere methoden. Deze 
laatste kunnen de toezichthouder ook verzoeken om vrijgesteld te worden van de vereiste om uit te 
betalen in financiële instrumenten.  

Daarnaast dienen medewerkers aan wie een variabele beloning kleiner dan of gelijk aan 75.000 euro 
werd toegekend uitzonderlijk, omwille van hun beperkte variabele verloning, niet te worden onderworpen 
aan de specifieke vereisten inzake uitstel van betaling en financiële instrumenten. Dit doet geen afbreuk 
aan de vereiste om alle medewerkers die een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de 
financiële instelling te selecteren als ‘Identified Staff’. Andere regels zoals (ex ante) risicocorrecties bij 
prestatiebeoordeling en bij berekening van variabele beloning zijn immers ook op deze categorie 
medewerkers van toepassing. 

e. Groepscontext 

Aan de regels in verband met beloning (met inbegrip van de maximale verhouding variabele/vaste 
beloning) dient te worden voldaan op geconsolideerde of gesubconsolideerde basis. Dit impliceert onder 
meer dat de Belgische regels tevens van toepassing zijn op de buitenlandse dochterondernemingen, voor 
zover daar medewerkers werken wier beroepsactiviteiten een significante invloed hebben op het 
risicoprofiel van de groep. 

Omgekeerd mag de toepassing van de Belgische regels niet omzeild worden door medewerkers van een 
Belgische dochteronderneming te laten betalen door een buitenlandse entiteit van de groep zonder dat 
hier reële prestaties ten aanzien van deze entiteit tegenover staan.  

f. Uitstel van betaling 

In verband met uitstel van betaling (zowel het aandeel van de variabele beloning dat uitgesteld betaald 
zal worden als de duur van het uitstel), schrijft paragraaf 238 van de richtsnoeren voor dat deze varieert 
in functie van o.a. de activiteiten van de betrokken medewerker en de hoogte van diens variabele 
beloning, en derhalve niet beperkt blijft tot de wettelijke ondergrens. In dit verband voorziet paragraaf 240 
van de richtsnoeren overigens uitdrukkelijk dat significante instellingen ten minste voor de leden van het 
directiecomité en de effectieve leiding uitstelperioden van minstens vijf jaar dienen toe te passen.  

Overeenkomstig paragraaf 242 van de richtsnoeren dienen de instellingen vast te stellen welk niveau van 
variabele beloning als een bijzonder hoog bedrag wordt aangemerkt, waarvan minimum 60% uitgesteld 
dient betaald te worden. Dit bedrag mag in geen geval hoger liggen dan 200 000 €. 

g. Internecontroleverklaring door de effectieve leiding 

Onverminderd de algemene verantwoordelijkheid van het wettelijk bestuursorgaan zoals beschreven 
vanaf paragraaf 23 van de richtsnoeren, wordt in België de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid ook 
behandeld in de jaarlijkse beoordeling van de internecontrolemaatregelen door de effectieve leiding, 
overeenkomstig circulaire NBB_2011_09 van 20 december 2011. Bij deze beoordeling zal de effectieve 
leiding worden bijgestaan door de onafhankelijke controlefuncties, meer bepaald om de tenuitvoerlegging 
van het beloningsbeleid te toetsen aan het beleid en de procedures die zijn vastgesteld door het wettelijk 
bestuursorgaan en om dit beleid en deze procedures te toetsen aan de wettelijke en andere 



 
 

 NBB_2016_44 – 10 november 2016 Circulaire – Blz. 5/5 

regelgevende vereisten omtrent beloningsbeleid. Hierbij wordt inzonderheid aandacht besteed aan het 
voorkomen van prikkels tot het nemen van buitensporig risico en ander niet-constructief gedrag. 

3. Inwerkingtreding 

De financiële instellingen dienen de EBA-richtsnoeren, zoals omgezet en gepreciseerd in België, na te 
leven en toe te passen vanaf 1 januari 2017 op beloning toegekend vanaf die datum, ongeacht wanneer 
de prestaties, waarop deze beloning betrekking heeft, geleverd werden.  

Een Engelse versie van deze circulaire en de bijlage zijn beschikbaar op de website van de Bank.  

Een kopie van deze circulaire wordt aan de commissaris(sen), erkende revisor(en) van uw instelling 
gestuurd.  

Hoogachtend 

 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
Bijlage:  Richtsnoeren van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid 

(EBA/GL/2015/22) 


