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NBB-bankentoezicht versoepelt tijdelijk de kapitaalvereisten en het operationeel toezicht in reactie op
het coronavirus
Geachte mevrouw
Geachte heer
De Europese Centrale Bank
banken die onder haar direct
effecten van het coronavirus
deze volledig toe te passen
toezicht.

(ECB) heeft een aantal maatregelen aangekondigd om ervoor te zorgen dat de
toezicht staan, de reële economie kunnen blijven financieren nu de economische
(COVID-19) zichtbaar worden. De NBB verwelkomt deze maatregelen en wenst
voor de lokale en gespecialiseerde kredietinstellingen onder haar rechtstreeks

Het coronavirus betekent een schok voor onze economie. In geval van tijdelijke moeilijkheden moeten de
banken de huishoudens en bedrijven kunnen blijven financieren.
De hieronder vermelde maatregelen zijn er dan ook op gericht de banken te ondersteunen, ten dienste van de
economie en om operationele problemen, zoals de druk op hun personeel, aan te pakken.

1

·

Kredietinstellingen mogen gebruik maken van sommige kapitaalbuffers en de liquiditeitsbuffer, met
inbegrip van het op grond van eventuele Pijler 2-aanbevelingen (P2G) aangehouden kapitaal.

·

Vanaf vandaag kunnen kredietinstellingen gebruik maken van een andere samenstelling van
kapitaalcomponenten voor hun Pijler 2-vereisten (P2R). De samenstelling van de Pijler 2-vereisten
dient aldus niet langer te bestaan uit uitsluitend Tier1-kernkapitaalbestanddelen (CET1) maar wordt
een weerspiegeling van de minimale kapitaalbestanddelen onder de Pijler 1 vereisten, zijnde minimaal
56.25% Tier1-kernkapitaalbestanddelen (CET1); 18.75% aanvullend-tier 1-bestanddelen (AT1) en
25% Tier2- bestanddelen1.

De inwerkingtreding van deze maatregel was aanvankelijk later gepland, in het kader van de nieuwe herziening van de Richtlijn Kapitaalvereisten
(Capital Requirements Directive - CRD V)
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·

Om de operationele druk op banken te beperken, is de NBB ook bereid met hen in dialoog te gaan
over de organisatorische impact van het prudentieel werk (vergaderingen, inspecties, responstijden),
rekening houdend met instelling-specifieke omstandigheden.

Op basis van de hervorming van de financiële regelgeving voor banken, na de bankencrisis van 2008, werden
bijkomende kapitaal- en liquiditeitsvereisten ingevoerd. De Belgische banken hebben aanzienlijke buffers
opgebouwd. Voldoende kapitaal- en liquiditeitsbuffers zijn net bedoeld om banken in staat te stellen het hoofd
te bieden aan stresssituaties zoals de huidige.
De NBB staat toe dat de banken tijdelijk minder kapitaal- en liquiditeitsbuffers aanhouden dan vereist door de
Pijler 2-aanbevelingen (P2G), de kapitaalconserveringsbuffer (capital conservation buffer - CCB) en de
liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR).
De NBB wijst op het feit dat deze tijdelijke maatregelen tevens worden aangevuld met een versoepeling van
de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB)2.
De bovengenoemde maatregelen houden voor de kredietinstellingen een versoepeling van de
kapitaalvereisten in om de economie te ondersteunen. Er wordt van de kredietinstellingen verwacht dat ze de
positieve effecten van deze maatregelen daartoe zullen benutten en niet om de dividenduitkeringen of
variabele vergoedingen te verhogen.
De NBB vereist wel dat instellingen deugdelijke acceptatienormen en adequate beleidslijnen met betrekking tot
de opname en dekking van niet-renderende blootstellingen blijven toepassen. Daarnaast moeten banken een
degelijke kapitaals- en liquiditeitsplanning en een solide risicobeheer handhaven.
Deze acties volgen op een brief die op 5 maart 2020 aan de lokale en gespecialiseerde banken onder
rechtstreeks toezicht van de NBB werd gestuurd om hen eraan te herinneren dat ze het risico van een
pandemie dringend in aanmerking moeten nemen en moeten opnemen in hun noodstrategieën. De banken
werd gevraagd hun bedrijfscontinuïteitsplannen te herzien, en te onderzoeken welke maatregelen ze kunnen
nemen om beter voorbereid te zijn om de mogelijke nadelige gevolgen van de verspreiding van COVID-19 tot
een minimum te beperken.
Hoogachtend

Koen Algoet,
Adjunct-Directeur, Chef van de dienst Bankentoezicht
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