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N° Onderwerp Vraag Antwoord

1 Dividenden Wat zijn de gevolgen van de aanbeveling rond dividenden indien de dividenduitkering reeds
formeel werd goedgekeurd door de algemene vergadering?

De aanbeveling van de Bank heeft enkel betrekking op dividenduitkeringen die, op datum van
de publicatie van de circulaire NBB_2020_012, nog niet formeel werden goedgekeurd door de
algemene vergadering.

2 Variabele beloning Wat zijn de gevolgen van de aanbeveling rond variabele beloning indien de variabele beloning
reeds formeel werd goedgekeurd door het wettelijk bestuursorgaan?

De aanbeveling van de Bank heeft enkel betrekking op variabele beloning die, op datum van
de publicatie van de circulaire NBB_2020_012, nog niet formeel werd goedgekeurd door het
wettelijk bestuursorgaan.

3 Winstdeelname
Wat zijn de gevolgen van de aanbeveling rond winstdeelname en restorno's indien de
winstdeelname en restorno's reeds formeel werden goedgekeurd door de algemene
vergadering?

De aanbeveling van de Bank heeft enkel betrekking op winstdeelname en restorno's die, op
datum van de publicatie van de circulaire NBB_2020_012, nog niet formeel werden
goedgekeurd door de algemene vergadering.

4 Variabele beloning Wat is de reikwijdte van de aanbeveling rond variabele beloning?

De Bank richt zich hier op de "Identified Staffs", dat wil zeggen de personen voor wie
specifieke prudentiële bepalingen van toepassing zijn op grond van artikel 275, §1, c) van de
Gedelegeerde Verordening 2015/35, namelijk voor België (zie hoofdstuk 8 van de
overkoepelende governance circulaire):
1. de leden van de raad van bestuur van de verzekeringsonderneming;
2. de leden van het directiecomité;
3. de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties;
4. de personeelsleden van de onderneming waarvan de beroepswerkzaamheden – die ze
individueel of in een groep zoals een dienst of een sectie van een departement uitoefenen -
een materiële invloed (zouden kunnen) hebben op het risicoprofiel van de
verzekeringsonderneming ("Risk Takers").

5 Winstdeelname Is winstdeelname toegestaan voor groepsverzekeringen in het kader van een aanvullend
pensioen?

De Bank vraagt een prudente en conservatieve houding bij het toekennen van winstdeelname
en restorno’s, evenwel rekening houdend met de mogelijke sociale en economische
consequenties voor de verzekerden bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen voor de inrichter
(minimale rendementsgarantie volgens Wet op de Aanvullende Pensioenen).

6 Winstdeelname Is winstdeelname toegestaan voor individuele levensverzekeringscontracten met een zeer
laag gegarandeerd rendement?

De Bank vraagt een prudente en conservatieve houding bij het toekennen van winstdeelname
en restorno’s, evenwel rekening houdend met de mogelijke sociale en economische
consequenties voor de verzekerden. Ook de impact van mogelijke afkopen moet in rekening
genomen worden bij de bepaling van winstdeelname voor dit type contracten.

7 Dividenden Heeft de aanbeveling rond dividenduitkeringen eveneens betrekking op uitkeringen voor of
inkopen van achtergestelde (hybride) kapitaalsinstrumenten?

Neen. De term ‘dividenduitkering’ zoals gehanteerd in deze circulaire heeft betrekking op elk
type uitbetaling dat onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering met
uitzondering van de verdeling van winstdeling en de toekenning van restorno’s.

9 Dividenden
Als de jaarrekening 2019 goedgekeurd wordt door de algemene vergadering zonder dividend,
betekent dit dat de enige mogelijkheid om in oktober 2020 eventueel iets te kunnen uitkeren
een voorschot op het dividend van volgend jaar zou zijn?

De aanbeveling tot opschorting geldt in eerste instantie zeker tot 1 oktober 2020 waarna de
Bank haar positie zal herbekijken. Voor zover dat de financiële en economische gevolgen van
de COVID-19 pandemie duidelijk zijn geworden, zou de onderneming vanaf 1 oktober 2020
kunnen overwegen om een interim of een tussentijds dividend uit te keren.

10 Dividenden

We wensen uw mening te kennen over de reikwijdte van de NBB circulaire betreffende de
beperking van de dividenduitkeringen.
Een sectorale overeenkomst (ondertekend op 12/12/19 die zal worden bekrachtigd door een
KB) maakt het mogelijk om een sectorale premie (ten bedrage van 300 euro voor het jaar
2020) te betalen aan werknemers in de vorm van een "winstpremie”. Kortom, een
"winstpremie" is een premie die aan alle werknemers wordt toegekend en die kan worden
uitgekeerd in geval van winst na een beslissing van de AV. Dit type premie is ingevoerd door
de programmawet van 25 december 2017 (wijziging van de wet van 22/5/2001).

De circulaire NBB_2020_12 heeft geen betrekking op de uitkering van een winstpremie zoals
bepaald in de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van
de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers.
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