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Maatregelen in het kader van het coronavirus – Verwachtingen betreffende het dividendbeleid en
remuneratiebeleid met ingang van 2 januari 2021

Toepassingsveld

Belgische (gemengde) financiële holdings en kredietinstellingen die niet onder het rechtstreeks toezicht
van de Europese Centrale Bank staan1.

Samenvatting/Doelstelling

In het licht van de coronacrisis (COVID-19) vaardigde de Bank reeds twee mededelingen uit omtrent haar
verwachtingen inzake het dividendbeleid en remuneratiebeleid ten aanzien van kredietinstellingen en
(gemende) financiële holdings die onder haar toezicht staan. In navolging van de recente verklaringen en
aanbevelingen van de EBA, de ECB en de ESRB formuleert de Bank, met ingang van 2 januari 2021,
opnieuw haar verwachtingen inzake voornoemde twee punten.

1 De lijst met instellingen onder rechtstreeks toezicht van de ECB kan geconsulteerd worden via volgende link:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.en.html
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Geachte mevrouw
Geachte heer

In het kader van de coronacrisis (COVID-19) vaardigde de Bank reeds twee mededelingen2 uit met
aanbevelingen betreffende het dividendbeleid en het remuneratiebeleid, welke gericht zijn aan de
kredietinstellingen en (gemende) financiële holdings die onder haar toezicht staan. Voornoemde
mededelingen situeerden zich beide in het verlengde van de eerder geformuleerde verklaringen en
aanbevelingen van de Europese Banken Autoriteit (“EBA”), de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de
European Systemic Risk Board (“ERSB”) over hetzelfde onderwerp.

Gelet op het feit dat de corona-crisis op dit ogenblik nog steeds niet geluwd is, volgen de verschillende
Europese toezichthoudende autoriteiten de impact van deze crisis op de financiële sector nauw op. Zoals
in de eerdere mededelingen aangegeven, dienen de financiële instellingen immers blijvend voldoende
kapitaal aan te houden om de systeemrisico’s te kunnen beheersen en wordt van hen verwacht dat ze
bijdragen tot het herstel van de economie. Grote voorzichtigheid blijft derhalve geboden.

Bijgevolg heeft de EBA in haar mededeling van 15 december 2020 de kredietinstellingen opnieuw
opgeroepen om blijvend een voorzichtig beleid te voeren met betrekking tot de betaling van dividenden en
andere uitkeringen, waaronder variabele beloningen (zie bijlage). Verder hebben zowel de ECB als de
ESRB op 15 december 2020 een nieuwe aanbeveling uitgevaardigd inzake het dividendbeleid van
kredietinstellingen voor de periode die loopt van 2 januari 2021 tot en met 30 september 2021 (zie bijlage).

In dit verband wensen wij in het bijzonder de aandacht te vestigen op de tweede overweging bij de
aanbeveling van de ECB, waarin het volgende wordt gesteld:

“Zelfs met de verbetering van de macro-economische omstandigheden en de vermindering van het niveau
van economische onzekerheid als gevolg van de COVID-19-pandemie sinds 27 maart 2020, blijft het
niveau van onzekerheid hoog, met aanhoudende gevolgen voor het vermogen van banken om hun
kapitaalbehoeften op middellange termijn te voorspellen. Gezien de lopende publieke steunmaatregelen
en de aanzienlijke vertraging van de impact van de economische fallout op de balansen van
kredietinstellingen, is het volledige effect van de aan COVID-19-gerelateerde economische schok op de
bancaire sector nog niet volledig gematerialiseerd. Deze aanhoudende onzekerheid vereist extreme
voorzichtigheid in het beleid en de praktijken van kredietinstellingen met betrekking tot dividenduitkeringen.
De ECB acht het daarom noodzakelijk kredietinstellingen aan te moedigen om af te blijven zien van
dividenduitkeringen en het terugkopen van aandelen. In elk geval is het uiterst belangrijk dat
kredietinstellingen zich in hun beraadslagingen over dividenduitkeringen laten leiden door hun interne
capaciteit voor het genereren van kapitaal vanuit prospectief opzicht en de komende impact van de
economische fallout op de kwaliteit van hun posities en kapitaal. Daarnaast is de ECB in het algemeen van
oordeel dat het niet prudent zou zijn dat die kredietinstellingen in hun beraadslagingen overwegen
uitkeringen te verrichten of aandelen terug te kopen ten belope van meer dan 15 % van hun
geaccumuleerde winst over de boekjaren 2019 en 2020, of, indien deze lager is, meer dan 20 basispunten
in termen van de tier 1-kernkapitaalratio.”

Aansluitend hierop formuleert de ECB volgende aanbeveling:

1. De ECB beveelt aan dat belangrijke kredietinstellingen tot 30 september 2021 uiterst behoedzaam
zijn bij het nemen van beslissingen over of het uitkeren van dividenden of het terugkopen van
aandelen ter beloning van aandeelhouders.

2. Kredietinstellingen die voornemens zijn dividend uit te keren of aandelen terug te kopen ter
beloning van aandeelhouders, dienen in het kader van hun toezichtdialoog contact op te nemen

2 Mededeling NBB_2020_011 d.d. 1 april 2020 - Verwachtingen met betrekking tot het dividenduitkeringsbeleid in het kader van
het beheer van het coronavirus (COVID-19) en Mededeling NBB_2020_ 33 d.d. 30 juli 2020 - Maatregelen in het kader van het
coronavirus – Verlenging van de aanbevelingen in Mededeling NBB_2020_011 en verwachtingen inzake het remuneratiebeleid.
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met hun gezamenlijke toezichthoudende teams om te bespreken of het niveau van de beoogde
uitkering prudent is.

3. Deze aanbeveling is van toepassing op geconsolideerd niveau van een belangrijke onder toezicht
staande groep als gedefinieerd in artikel 2, punt 22, van Verordening (EU) nr. 468/2014 van de
Europese Centrale Bank (ECB/2014/17) en op individueel niveau van een belangrijke onder
toezicht staande entiteit als gedefinieerd in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) nr. 468/2014
(ECB/2014/17), indien een dergelijke belangrijke onder toezicht staande entiteit geen deel uitmaakt
van een belangrijke onder toezicht staande groep.

Conform punt III van voornoemde ECB-aanbeveling heeft de Bank eveneens beslist om deze aanbeveling
mutatis mutandis toe te passen op de kredietinstellingen onder haar toezicht, en dit met ingang van
2 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Voor de Bank is daarenboven de beschikbare eigen vermogensmarge ten aanzien van de eigen
vermogensvereisten, rekening houdend met het specifieke risicoprofiel van elke instelling en rekening
houdend met het niveau van onzekerheid, een belangrijke beoordelingsfactor.

De Bank verzoekt de instellingen om hun intenties inzake dividenden te notificeren aan de toezichthouder
tegen 15 januari 2021.

Tenslotte, specifiek wat het remuneratiebeleid betreft, wenst de Bank in deze mededeling tevens haar
eerder geformuleerde aanbeveling tot matiging van de variabele vergoedingen, in het bijzonder voor
personen wier beroepsactiviteiten een significante invloed hebben op het risicoprofiel van de instelling3,
zoals toegelicht in Mededeling NBB_2020_ 33 d.d. 30 juli 2020, te herhalen.

De Bank volgt het verdere verloop van de maatregelen getroffen in het kader van de beheersing van het
coronavirus COVID-19 nauw op, en zal eventuele wijzigingen met betrekking tot de in deze mededeling
geformuleerde verwachtingen communiceren aan de geviseerde instellingen.

Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw
instelling.

Hoogachtend

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Bijlagen - enkel beschikbaar via www.nbb.be:

1. Recommendation of the ESRB of 15 December 2020 amending Recommendation ESRB/2020/7 on
restriction of distributions during the COVID-19 pandemic (ESRB/2020/15)

2. Recommendation (ECB/2020/62) on dividend distributions during the COVID-19 pandemic and
repealing Recommendation ECB/2020/35

3. EBA’s communication of 15 December 2020: The EBA continues to call on banks to apply a
conservative approach on dividends and other distributions in light of the COVID-19 pandemic

3 Dit is de zogenaamde “Identified Staff”.
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