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Dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname in de context van de COVID-19 pandemie

Toepassinasveld

Verzekerings-en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, die onderworpen zijn
aan de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen.
De entiteiten die verantwoordelijk zijn voor een verzekerings- of herverzekeringsgroep naar
Belgisch rechtin de zin van de artikelen 339, 2°, en 343 van de wet van 13 maart2016 of van

een financieel conglomeraat naar Belgisch recht in de zin van de artikelen 340, 1°, en 343
van de wet van 13 maart2016.
Samenvattina/Doelstellina

Deze circulaire geeft de verwachtingen van de Nationale Bank van België (de Bank) weer inzake

dividenduitkeringen,

variabele

beloning

en

winstdeelname

door

Belgische

(her-

)verzekeringsondernemingen en -groepen in de contextvan de COVID-19 pandemie. Circulaire
NBB_2020_012 van 7 april 2020 wordt ingetrokken en wordt vervangen door deze circulaire.
Structuur

1- Verklaringen van EIOPA betreffende dividenduitkeringen en variabele beloning
2- Aanbeveling van het ESRB betreffende de beperking van uitkeringen tijdens de pandemie van
COVID-19
3- Dividenduitkeringen in de context van de COVID-19 pandemie
4- Variabele beloning in de context van de COVID-19 pandemie
5- Winstdeelname en toekenning van restorno's in de context van de COVID-19 pandemie
6- Bijlage
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1. Verklarinaen van EIOPA betreffende dividenduitkerinaen en variabele belonina

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) streeft naar een gecoôrdineerde
Europese
aanpak
van
verzekeringstoezichthouders

de
initiatieven
en
maatregelen
genomen
door
de
nationale
teneinde de impact van de COVID-19 pandemie op de verzekeringssector op

te vangen. Deze gecoordineerde aanpak moet leiden tôt krachtdadige en doeltreffende maatregelen die de
continuïteit van de dienstveriening van de Europese (her)verzekeraars waarborgen. Deze continuïteit is
van cruciaal belang opdat de verzekeringssector kan blijven voorzien in een risico-overdracht ten aanzien
van particulieren en bedrijven alsook spaargeld kan blijven mobiliseren voor investeringen in de reële
économie.

Zo stelt EIOPA, in haar verklaring van 17 maart jongstleden1, dat allé (her)verzekeraars maatregelen
moeten nemen om hun kapitaalpositie in balans te houden met de bescherming van de verzekerden en dit
door het voeren van een prudent beleid met betrekking tôt de uitkering van dividenden en andere vormen
van uitkeringen, waaronder variabele beloning.

In het verlengde hiervan preciseert EIOPA, in haar verklaring van 2 april jongstleden (bijlage 1), het
volgende:

1. In uitvoering van dit prudent beleid moeten de (her)verzekeraars ervoor zorgen dat hun beoordeling
van de algehele solvabiliteitsbehoeften

toekomstgericht

is, rekening houdend met de huidige

onzekerheid over de intensitelt, omvang en duur van de effecten van de COVID-19 pandemie op
de financiële markten en de économie, en met de gevolgen van die onzekerheid voor hun
solvabiliteit en hun financiële positie.

2. In deze context van onzekerheid dringt EIOPA erop aan dat de (her)verzekeraars momenteel allé
discretionaire dividenduitkeringen en inkopen van eigen aandelen die bedoeld zijn als beloning
voor de aandeelhouders, tijdelijk opschorten. Deze opschorting moet worden herzien naarmate de

financiële en economische gevolgen van de COVID-19 pandemie duidelijkerworden.
3. Rekening houdend met de noodzaak om een efficiënte en prudente verdeling van het kapitaal
binnen een verzekeringsgroep te waarborgen en de goede werking van de interne mark! veilig te

stellen, dringt EIOPA erop aan dat deze prudente benadering wordt toegepast door allé
(her)verzekeringsgroepen op geconsolideerd niveau alsook voor significante dividenduitkeringen
binnen de groep of voor soortgelijke transacties, wanneer deze een materiële invloed kunnen
hebben op de solvabiliteits- of liquiditeitspositie van de groep of van één van de betrokken
ondernemingen. De materialiteit van dit effect moet door de groepstoezichthouder en de betrokken
toezichthouder gezamenlijk worden gemonitord.

4. Deze prudente benadering geldt ook voor het beleid inzake variabele beloning. Er wordt van de
(her)verzekeraars

verwacht dat zij hun huidige beleidslijnen, praktijken en uitkeringen inzake

variabele beloning herzien en ervoor zorgen dat deze gebaseerd zijn op een prudente
kapitaalplanning en in overeenstemming zijn met en een afspiegeling vormen van de huidige
economische situatie. In deze context moet het variabele deel van het beloningsbeleid op een

prudent niveau worden vastgelegd en moet uitstel overwogen worden.
5. (Her)verzekeraars die zich wettelijk verplicht achten om dividenden of grote bedragen aan
variabele beloning uit te keren, dienen de onderliggende redenen daarvoor aan hun nationale
toezichthouder toe te lichten.

De Bank neemt akte van beide verklaringen van EIOPA en onderschrijft deze ten voile.

' EIOPA statement

on actions

to

mitigate

the

impact

of Coronavirus/COVID-19

on

the

EU

insurance

sector"

https://www. eiopa, europa. eu/sites/default/f[les/press/news/etopa-statement-actions-to-mitiaate-imDact-of-coronavirus-17-march. pdf
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2. Aanbeveling van het ESRB betreffende de beperkina van uitkeringen tiidens de pandemie van

COVID-19
Het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) stelt, in haar aanbeveling van 27 mei 2020 (bijlage 2),
dat de huidige crisis in verband met de coronavirusziekte (COVID-19) zich snel heeft onhwikkeld van een
dramatische medische noodsituatie tôt een emstige economische schok, die zich kan ontwikkelen tôt een
financiële systeemcrisis. Het is niet zeker hoe lang deze crisis zal duren, noch hoe zwaar ze zal zijn.
Duidelijk is dat financiële instellingen voldoende kapitaal moeten aanhouden om systeemrisico's te
beperken en bij te dragen aan economisch herstel. Het ESRB acht het dan ook noodzakelijk een
aanbeveling uit te vaardigen om ervoor te zorgen dat financiële instellingen in de gehele financiële sector,
die een risico kunnen vormen voor de financiële stabiliteit, hoge kapitaalniveaus in stand houden.
In de ESRB aanbeveling worctt het risico dat deze crisis met zich meebrengt voor de solvabiliteit van
verzekeraars en herverzekeraars erkend. Met is waarschijnlijk dat de kasstromen verbonden aan nieuwe
contracten zullen dalen, in combinatie met een hogere waarde van de verplichtingen als gevolg van een
langere période van zeer lage rentetarieven en lagere rendementen op activa in de toekomst, kan dit een
negatief effect hebben op zowel de winstgevendheid als de solvabiliteit van (her)verzekeraars. Aangezien
verzekeraars en herverzekeraars een cruciale roi in de financiële sector spelen, bestaat ook het risico van

een gemeenschappelijke risicobeperkingsstrategie,
zoals de verkoop
bedrijfsobligaties, die zou worden versterkt door grootschalige downgrades.

van

hoogrenderende

Concreet beveelt het ESRB aan dat de bevoegde autorifeiten de onder hun bevoegdheid vallende
financiële insfellingen verzoeken om zich ton minste tôt 1 januari 2021 te onthouden van het ondernemen
van een van de volgende acties:

a) het doen van een dividenduitkering of het doen van onherroepelijke toezegging tôt een
dividenduitkering;

b) het terugkopen van gewone aandelen;
e) hef creëren van een verplichfing om een variabele beloning te betalen aan een materiêle
risiconemer,

met een vermindering van de kwantiteit of de kwaliteit van het eigen vermogen op het niveau van de EUgroep (ofop individueel niveau wanneer de financiële instelling geen deel uitmaakf van een EU-groep) en,
in voorkomend geval, op gesubconsolideerde of individuele basis, tôt gevolg.
De Bank heeft, in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor het toezicht op de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen, beslist om deze aanbeveling op te volgen.

3.

Dividenduitkeringen in de context van de COVID-19 oandemie

Tôt op heden heerst er nog veel onzekerheid over de impact van de COVID-19 pandemie op de mondiale
en Belgische économie. De intensiteit, omvang en duur van een mogelijke groeivertraging of recessie zijn,
net als de tweede-orde effecten op bijvoorbeeld de financiële markten, nog niet in te schatten. De
verzekeringssector is blootgesteld aan al deze onzekerheden als dienstverlener en als belangrijke actor op
de financiële markten.

De bestrijding van de COVID-19 pandemie, de gevolgen van de quarantainemaatregelen en de heropstart
van de economische activiteit hebben een belangrijke impact op de overheidsfinanciën van de getroffen
landen. Dit zou aanleiding kunnen geven tôt een stijging van de spreads voor overheidsobligaties van
bepaalde landen. In de standaardformule worden deze bewegingen in spreads echter niet in rekening
genomen voor Europese overheidsobligaties wat noopt tôt bijkomende prudentie. Daarenboven wordt het
kapitaalvereiste voor renterisico mogelijks ernstig onderschat in de standaardformule wat zou kunnen
leiden tôt een overschatting van de huidige solvabiliteitspositie van de (her-)verzekeraars.
Verder geeft het lange termijn karakter van een belangrijk deel van de verzekeringsactiviteiten aanleiding
tôt bijkomende complexiteit en onzekerheid bij het inschatten van de impact van de COVID-19 pandemie
op de financiële positie van de onderneming. Zowel de waardering van verzekeringsverplichtingen als de
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berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste berusten op (lange termijn) projecties. Er bestaan echter
nog belangrijke onzekerheden rond de impact van de huidige crisis op de assumpties onderliggend aan
deze projecties. Ook is het vooralsnog onduidelijk wat de uiteindelijke impact van de COVID-19 pandemie
zal zijn op de premie-inkomsten en schadebetalingen voor de verschillende verzekeringstakken.
In deze context van belangrijke onzekerheid, en in overeenstemming met de aanbevelingen van het ESRB
en EIOPA, dringt de Bank er op aan dat allé Belgische (her-)verzekeringsondernemingen en -groepen allé

discretionaire dividenduitkeringen2 en inkopen van eigen aandelen, tijdelijk opschorten. Deze opschorting
heeft eveneens betrekking op het aangaan van onherroepelijke verbintenissen tôt het uitkeren van
dividenden of het inkopen van eigen aandelen.

Deze aanbeveling tôt opschorting zal worden herzien naarmate de financiële en economische gevolgen
van de COVID-19 pandemie duidelijker worden maar geldt zeker tôt 1 januari 2021.
Verder dringt de Bank erop aan dat de bovenvermelde opschorting eveneens geldt voor Belgische (her-)
verzekeringsondememingen die deel uitmaken van een verzekerings- of herverzekeringsgroep of van een
financieel conglomeraat in de zin van artikel 339, 2° of artikel 340, 1 " van de wet van 13 maart 2016.

4.

Variabele beloning in de context van de COVID-19 oandemie

De Bank dringt aan op een prudente en conservatieve houding van allé Belgische (her-)
verzekeringsondernemingen en -groepen voor hun beleid inzake variabele beloning. Er wordt van de
(her)verzekeraars verwacht dat zij hun huidige beleidslijnen, praktijken en uitkeringen inzake variabele
beloning herzien en ervoor zorgen dat deze gebaseerd zijn op een prudente kapitaalplanning en in
overeenstemming zijn met en een afspiegeling vormen van de huidige economische situatie. In dit verband
moet het variabele deel van het beloningsbeleid op een prudent niveau worden vastgesteld en moet uitstel
overwogen worden zolang de financiële en economische gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de
onderneming niet duidelijk zijn.

5. Wlnstdeelname en toekenning van restorng'sin de context van de COVID-19pandemie

Gelet op de huidige economische situatie, vraagt de Bank een prudente en conservatieve houding van allé
Belgische (her-)verzekeringsondernemingen en -groepen voor hun beleid inzake verdeling van winstdeling
en toekenning van restorno's. Winstdeelname en restorno's moeten op een prudent niveau worden
vastgesteld, rekening houdend met de sociale en economische consequenties voor de verzekerden, en
een uitstel moet overwogen worden zolang de financiële en economische gevolgen van de COVID-19
pandemie voor de onderneming niet duidelijk zijn.

2 (Her-)verzekeringsondememingen kunnen verschillende rechtsvormen hebben. 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.
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Deze circulaire treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Een kopie van deze circulaire wordt naar de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en), van uw instelling
verstuurd.

Hoogachtend
l

Pierre WUNSCH

Gouvemedr

Biilaaen

Biilaae 1 : EIOPA statement on dividends distribution and variable rémunération policies in the context of
COVID-19
Biilaae 2: Aanbeveling van het Europees Comité voor Systeemrisico's van 27 mei 2020 betreffende de
beperking van uitkeringen tijdens de pandemie van COVID-19 (ESRB/2020/7)
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Bijlage 1

Europesn tnsurance and
Occupational Pensions Authority

2 April 2020
EIOPA statement on dividends distribution and variable rémunération

policies in the context of COVID-19
EIOPA considers that it is essential to ensure the access to and continuity of

insurance services, safeguarding the ability of the insurance sector to continue to

perform its rôle as risk transfer mechanism from citizens and businesses and its
capacity to mobilize savings and invest them in the real economy. This objective
requires that (re)insurers take all necessary steps to continue to ensure a robust
level ofown funds to be able to protect policyholders and absorb potential losses.
As mentioned in EIOPA's statement of 17 March, in the context of the current crisis

all (re)insurers should take measures to préserve their capital position in balance
with the protection of the insured, following prudent dividend and other
distribution policies, including variable rémunération.
In exercising this prudence, (re)insurers should ensure that their assessment of
the overall solvency needs is forward-looking, taking due account of the current
level of uncertainty on the depth, magnitude and duration of the impacts of
COVID-19 in financial markets and on the economy and the répercussions ofthat
uncertainty in their solvency and financial position.
Against this background of uncertainty, EIOPA urges that at the current juncture

(re)insurers temporarily suspend all discretionary dividend distributions and share
buy backs aimed at remunerating shareholders. This suspension should be
reviewed as the financial and économie impact of the COVID-19 starts to become
clearer.

Taking into account the need to préserve an efficient and prudent allocation of
capital within insurance groups and the proper functioning of the Single Market,
EIOPA urges that this prudent approach is applied by all (re)insurance groups at
the consolidated level and also regarding significant intra-group dividend
distributions or similar transactions, whenever thèse may materially influence the
solvency or liquidity position of the group or of one of the undertakings involved.
The materiality of this impact should be monitored jointly by the group and solo
supervisors.

This prudent approach should also be applicable to the variable rémunération

policies. It is expected that (re)insurers review their current rémunération policies,
practices and rewards and ensure that they reflect prudent capital planning and
are consistent with, and reflective of, the current économie situation. In such
context, the variable part of rémunération policies should be set at a conservative
level and should be considered for postponement.

(Re)insurers that consider themselves legally required to pay-out dividends or
large amounts of variable rémunération should explain the underlying reasons to
their National Compétent Authority.
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Publicatieblad van de Europese Unie

C 212/1

(Resolïities, aanbevelingen en adviezen)

AANBEVELINGEN

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S

AANBEVELINGVAN HET EUROPEESCOMITÉVOORSYSTEEMRISICO'S
van 27 mei 2020

betreffende de beperkingvan uitkeringen tijdens de pandemie van COVID-19
(ESRB/2020/7)
(2020/C212/OI)

DEALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEESCOMITÉVOOR SYSTEEMRISICO'S.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende

macropmdentieel toezicht van de Europese Unie op het financiëlestelsel en tôt oprichting van een Europees Comitévoor
systeemrisico's ('), en met name artikel 3, lid 2, onder b), d) en f), en de artikelen 16 tôt en met 18,
Gezien Besluit ESRB/2011/1 van het Europees Comité voor systeemrisico's van 20 Januari 2011 houdende goedkeuring

van het règlementvan orde van het Europees Comitévoor systeemrisico's (z), en met name artikel 15, lid 3, onder e), en de
artikelen 18 tôt en met 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(I)

De huidige crisis in verband met de coronavirusziekte (COVID-19) heeft zich snel ontwikkeld van een dramatische
medische noodsituatie tôt een ernstige economische schok, die zich kan ontwikkelen tôt een fînandëîe

systeemcrisis. Het i$ niet zeker hoe lang deze crisis zal duren, noch hoe zwaar ze zal zijn. Duidelijk is daî financiële
instellingen voldoende kapitaal moeten aanhouden om systeemrisico's te beperken en bij te dragen aan economisch
herstel.

(2)

Een aantat instellingen dat Hd is van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESR.B), namelijk de Europese
Bankautoriteit ('} (EBA), de Europcse Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (4} (Eiopa), de Europese
Centrale Bank (î) (ECB) en vele nationale autoriteiten, hebben de banken, verzekeraars en herverzekeraars in de Unie

aangemoedigd om zich te onthouden van vrijwillige uitbetalingen (bijvoorbeeld dividenden, bonussen en het
temgkopen van aandelen ter vergoeding van aandeelhouders). Deze maatregelen kunnen de veerkracht van de
fmanciële sector vergroten, de capaciteit van de fînanciële sector om leningen te verstrekken aan de reële économie
versterken en het risico van faillissemenîen van finandële instellingen als gevolg van aan COVID-19 gerelateerde
risico's verminderen.
(') PB L 331 vanl5. 12. 2010. bb. !.
(') PB C 58 van 24. 2. 2011, blz. 4.

(') https://Èba.europa.eu/eba-provides-a<lditional-clarity-on-measures-mitigate-impacî-covid-19-eu-banking-sector
(4) https://www.eiopa.europa.eu/contenE/eiopa-statement-dividends-(listribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en
0 Aanbeveling ECB/2020/19 van de Europese Centrale Bank van 27 maart 2020 betreffende de uitkering van dividenden tijdens de
COVID-19-pandemicen tôt intrekkingvan aanbevclingECB/2020;! (PB C 102 l van 30. 3. 2020,blz. l).

C 212/2

(3)

Publicatieblad van de Europese Unie

26. 6. 2020

Het ESRB is verantwoordelijk voor het macroprudcnticcl oversight op het financiëlestelsel in de Unie en dicnt bij te
dragen tôt de goede werking van de interne markt en aldus te zorgen voor een duurzame bijdrage van de financiële
sector aan de economische groci. Hocwel het ESRB de initiatieven van haar lidsinstellingen verwelkomt en volledig
ondcr5tcunt, acht het ESRB het ook noodzakelijk cen aanbeveling uit te vaardigen om ervoor te zorgen dat
financiële instellingen in de gehele financiële sector die een risico kunnen vormen voor de fmanciële stabiliteit hoge
kapitaalniveaus in stand houden.

(4)

In dezeaanbevelingwordt rekeninggehouden met het procyclische gedragvan bankenen het feit dat zij eenkritieke
functie in de économie vervullen, Het doel van deze aanbeveling is om de winst en de kapitaalverdeling van de
banken te beperken om hun veerkracht tijdens de crisis te vergroten en de noodzakelijke kredietverlening aan de
reële économie te bevorderen. Deze aanbeveling beoogt ook om het risico te beperken dat, in situaties waarin
overheden banken tijdens de crisis ondersteunen, de aandeelhouders en het hoger management de
kapitaaltoewijzing voor eigen gewin verschuiven. Bovendien zouden dergelijke maatregelcn, indien banken
dividendbetalingen als een signaal voor marktsterkte gebruiken, de relalieve positie kunnen ondermijnen van meer
voorzichtige financiëlc instellingen. Met dat laatste argument wordt geplcit voor een brede, gecoôrdineerde en
verplichte actie. Beleggingsondernemingcn worden opgenomen in de lijst van financiele instellingen in het kader
van deze aanbeveling, aangezien zij een belangrijke roi spelen in het functioneren van de markt en vergelijkbare
risico's voor banken kunnen inhouden.

(5)

In deze aanbeveling wordt het risico dat deze crisis met zich meebrengt voor de solvabiliteit van verzekeraars en
herverzekeraars erkend. Het is waarschijnlijk dat de kasstromen van nieuwe bedrijven zullen dalen, in combinatie
met hogere verplichtingen als gevolg van een langere période van zcer lagc rentetarieven en lagere rendementen op
activa in de toekomst. Aangezien verzekcraars en herverzekeraars een cruciale roi in de financiële sector spelen,
bestaat ook het risico van een gemeenschappelijke risicobeperkingsstrategie, zoals de verkoop van hoogrenderende
bedrijfsobligaties, die zou worden versterkt door grootschalige verlagingen. Daarnaast geldt hetzelfde argument dat
voor banken naar voren is gebracht dat dividenduitkeringen een signaal marklsterkte zijn en het bijbehorende
stigma van beperkingen ook voor verzekeraars en herverzekeraars.

(6)

Dczc aanbeveling heeft betrekking op centrale tegenpartijcn (CTP's), gezien hun systeemrelevante roi bij de dearing
van fînanciële markttransacties. Door het aanhouden van extra eigen middelen zoudcn CTP's in staat zijn om aan
verliezen ingeval van wanbetaling te voldoen, hetgeen van bijzonder belang is met betrekking tôt het operationele
risico, die CTP's dekkcn met hun eigen middelen in plaats van met bijdragen van clearingleden. Deze aanbeveling
beoogt te zorgen voor onsistentie tussen de financiële instellingen in een tijd waarin de opbrengsten van de CTP's
kunnen profiteren van hogere markttransactievolumes, en zai, gezicn de ovcr het algemeen verhoogde risico's als
gevolg van degrotere volatiliteit van de markten, de CTP's in voorkomend geval in staat stellen hun eigen middelen
("skin-in-the-game") op vrijwillige basis te verhogen bij de trapsgcwijze dekking van verliezen bij wanbetaling. Ten
slotte is het de bedoeling dat het aanhoudenvan eigenvermogen in CTP's de kans verkleint dat bij verliezen (al dan
niet in verband met wanbetaling) een beroep wordt gedaan op heî geld van de belastingbetaler in een tijd waarin de
begrotingsuitgaven nu al onder druk staan. In het algemeen is het van belang dat CTP's in aanvulling op de initiële
margesen dewanbetalingsfondsentoereikende eigen middelen aanhouden.

(7)

Deze aanbeveling heeft betrekking op de maatregelen van financiële instellingen die resulteren in een vermindering
van het bedrag en de kwaliteit van hun eigen vermogen ofeen vermindering van hun verliesabsorbiecapaciteit voor
de duur van de aan COVID-19 gerelateerde crisis. Hieronder valt ook de betaling van dividenden, de terugkoop van
gewone aandelen en de betaling van variabele beloning. Indien een iïnanciële instelling gewone aandelen wil
vervangen, zou dit in ovcreenstemming zijn met dezeaanbevcling.

(8)

In deze aanbeveling worden de beginselcn voor de interne markt en de groeibevorderende roi van vrij vcrkecr van
kapitaal en risicodeling in de Unie erkend. De aanbeveling bcoogt rckcning Te houden met de risico's van potentiele
negatieveextemaliteiten alsgevolg van grensoverschrijdende besluiten van financiëleinstellingen in tijden van crisis.
Ecn vlucht naar veiligheid of nationale vooringenomcnheid ("home bias"), zoals vaak gerealiseerd in tijden van
financiële onrust, kan negarieve gevolgen hebben voor de lokale économie. Deze aanbeveling pleit ervoor dat de
bctrokken autoriteiten een dialoog aangaan wannecr zij overwegen betalingsbeperkingen op te leggcn aan
dochîeronderncmingcn van financiëleinstellingen van de Unie.

(9)

De regelgevingskaders verschillen van sector tôt sector en de lidstaten en de betrokken autoriteiten moeten

overwegen om gebruik te maken van allé hun ter beschikkingstaande toezichtinstrumenten onder het Unierecht en
het nationale rccht, zoafs aanbevelingen of rkhtsnoeren, om de doclstellingen van deze aanbeveling te
verwezenlijken, voor zover dit bi) wet is toegestaan.
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(10) Deze aanbeveling bevat een lijst van fînanciële instellingen tlie in elk geval aan de beperkingen moeten worden
onderworpen. Het staat de autoriteiten vrij beperkingen op te leggen aan andere financiëleinstellingen die leningen
verstrekkcn aan de reële économie, zoals financiële leasingmaatschappijen.
(11)

Deze aanbeveling is bedoeld om de eerdere initiatieven van de ECB, EBA, Eiopa en de nationale autoriteiten te

ondersteunen en het pleidooi voor een uniforme aanpakin degehele Unie en tussen verschillende segmenten van de
financiële sector te versterken, daarbij rekening houdend met de cruciale roi van deze segmenten voor de reëîe
économie in tijden van crisis. Het uiteindelijke doel is om toereikende niveau's van kapitaal- en verliesabsorptiecapaciteit in de financiëleinstellingen te verzekeren om de gevolgen van de huidige crisis te beperken en aldus bij te
dragen tôt een soepeler herstel van degehele pan-Europeseéconomie.
(l 2) Dezeaanbeveling laat demonetairbeleidmandaten van decentrale banken in de Unie onverlet.
(l 3) De aanbevelingen van het ESRB worden gepubliceerd nadat de geadresseerden in kennis zijn gesteld en nadat de
Algemene Raad de Raad van de Europese Unie in kennis heeft gesteld van zijn voornemen deze te publiceren en de

Raadvan de Europese Uniedegelegenheid heeft gegeven te reageren,
HEEFTDE VOLGENDEAANBEVELINGVASTGESTELD:
AFDELING l
AANBEVEUNG

AanbevelingA - Beperking van uitkeringen
Aanbevolen wordt dat de bevoegde autoriteiten de onder hun bevoegdheid vallende financiële instellingen (') verzoeken om
zich ten minste tôt l januari 2021 te onthouden van het ondernemen van een van de volgende acties:

a) het doen van een dividenduitkering ofhet doenvan onherroepelijke toezegging tôt een dividenduitkering;
b) het Cemgkopen van gewone aandelen;
e) het creërenvan eenverplichting om een variabelebeloning te betalen aan een materiële risiconemer,
met een vermindering van de kwantiteit of de kwaliîeit van het eigen vermogen op het niveau van de EU-groep (of op
individueel niveau wanneer de financiële instelling geen deel uitmaakt van ecn EU-groep) en, in voorkomend geval, op
gesubconsoiideerde of individuele basis, tôt gevolg.
AFDELING 2

IMPLEMENTAT
l. Defïnities

l. Voorde toepassing van deze aanbevelinggelden de volgende definities:
a) "betrokken autoriteit":
i) een bevoegde autoriteit;
ii) een autoriteit die belast is met de vaststetling en/of activering van macroprudentiële beleidsmaatregelen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tôt:

l. cen aangewezenautoriteit overeenkomstig titel VII, hoofdstuk 4, van Richtlijn 2013/36/EUvan het Europees
Parlement en de Raad (7) ofartikel 458, lid l, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement
en de Raad (s);
2. een macroprudentiële autoriteit met de doelstellingen, regelingen, bevoegdheden, instrumenten, verantwoor-

dingsvereisten en andere kenmerken zoals uiteengezet in Aanbcveling ESRB/2011/3 Q;
(') Dit omvat niet de bijkantoren van financiële instellingen.

(7) Richtlijn 201 3/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 201 3 betreffende toegang tôt het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen,tôt wijzigjngvan Richîlijn 2002/87/EGen
tôt intrekking van de Richtlijncn 2006/48/EG m 2006/49fEG (PB L 176 van 27. 6. 2013, bh. 338).
(') Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 Juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor
kredietinstellingenenbeieggingsondernemingenen tôtwijzigingvanVerordening(EU}nr. 648/2012(PBL 176van 27.6. 2013,blz. l).
(9) Aanbeveling ESRB/2011/3 van het Europees Comité voor systeemrisico's van 22 december 2011 inzake het macroprudentieel
mandaatvan nationale autoriteiten (PB C 4l van 14. 2. 2012, blz. l).
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b) "bevoegde autoriteit": de bevoegde autoriteit ofde toezichthoudende autoriteit als gedefinieerd m artikel 4, lid l,
punt 40, van Verordening (EU) nr. 575/2013, artikel 13, lid 10, van Richtlijn 2009/158/EG van hct Europees
Parlement en de Raad (10), of als bedoeld in artikel 22 van Verordening (EU) nr, 648/2012 van het Europees
Parlement en de Raad (n), naargelang het geval;
e} "financiële instclling": een van de volgende ondernemingen die hun hoofdkantoor of statutaire zetel in de Unie
hebben:

i} een instelling: een instelling als gedcfinieerd in artikel 4, lidl, punt 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013;
ii} eenverzekeringsonderneming als gedefinieerd in artikel 13, punt l, van Richtlijn 2009/138/EG;
iii} een herverzekeringsonderneming als gedefinieerd in artikel 13, punt 4, van R.ichtlijn 2009/138/EG;
iv) een centrale tegenpartij als gedefinieerd in artikel 2, punt l, van Verordening (EU) nr. 648/2012;
d) "materiëlc riskonemer"; een lid van een catégorie van medewerkers wier beroepswerkzaamheden het risicoprofîel
van de fînandële instelling materieel beïnvloeden, met inbegrip van een lid van een catégorie werknemers als
bedoeldinartikel 92, lid 2, van Richtlijn 2013/36/EU ofartikel 275, lid l, onderc), van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015/35 van de Commissic (u) ofde directievan een centrale tegenpartij als omschreven in artikel 2, punt 29,
van Verordening (EU) nr. 648/2012, naargelangbetgeval;
e} "afwikkelingsautoriteit": een ahvikkelingsautoriteit als gedcfinieerd in artikel 2, lid l, punt 18, van Richtlijn
2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad (n).

2. Ontheffingen
De betrokken autoriteiten kunnen een financiele instelling ontheffen van de beperking tôt het uitvocren van een van
maatregelen van aanbevcling A, onder a) tôt en met e), indien die fmandële instelling wettelijk verplicht is die maatregelen
te treffen.

3. Implementatiecriteria

l. De volgende criteria zijn van toepassing op de implementatie van dezc aanbeveling door de bevoegde autoriteiten:
a) er dient terdege rekening te worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel, met name rekening houdcnd met de
aard van de finandële instellingen en hun vermogen om bij te dragcn aan de beperking van systecmrisico's voor de
fmanciele stabilitejt dat voortvloeit uit de COVID-19-crisis en aan het economisch herstel;

b) regelgevingsarbitragemoet vermeden worden;
e) de betrokken autoriteiten moeten regelmatig de gevolgen beoordelen van de beperkingen op uitkeringen die zij
hebben opgelegd in het licht van de doelstellingen van deze aanbeveling.
2. Voor de uitvoering van aanbeveling A, onder a} en b), gclden de volgende specifîeke criteria: Bij de beoordeling of het
passend is om de beperkingen op gesubconsolideerde of individuele basis toe te passen, wordt de betrokken
autoriteiten aanbevolen de volgende beginselen in acht te ncmcn;

a) Beginsel l: Rekening houdend met de noodzaakom systeemrisico's voor de finandële stabiliteit in hun lidstaat en in
de Unie te voorkomcn of te beperken, moeten de betrokken autoriteiten de soepele werking van de interne markt
ondersteunen en erkennen dat de financicle sector een duurzame bijdragc moet leveren aan de economische groei
in de lidstaten en in de Unie alsgeheel.
b) Beginsel 2: De betrokken autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de beperkingen geen onevenredigc negatieve
gevolgen hebben voor het gchcel ofdelen van het financiële stclsel in andere lidstaten ofin de Unie als geheel.
e} Beginsel 3: De betrokken autoriteiten dienen nauw samen te werken met elkaar en met de de betrokken

afwikkelingsautoriteiten, waaronderin voorkomend gcval in collèges.
C'} Richtlijn 2009/1 3S/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 bctrcffende de toegang tôt en uitoefcning van
het verzekerings- en het herverzekeringsbcdrijffSolvabiliteit II) (PB L 335 van 17. 12. 2009, blz. l).
("} Verordening (EU) nr, 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 Juli 20U betreffende otc-clerivaten, centrale
tegenpartijcn en transactieregisters (PB L 201 van 27. 7. 2012, blz.. l).

(1;) GedelegeerdeVerordenmg (EU) 2015/35 van deCommissievan 10 oklober 2014 tôt aanvullingvan Richtlijn 2009/138/EGvan het
Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de tocgang tôt en uitoefening van het vcrzckcrings- en het

herverzekeringsbedryf(Solvabiliteitîl) (PB L 12 van 17. 1. 2015,blz. l).
(n) Richtlijn 2014/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 becreffende de totstandbrenging van een kader voor
het herstel en de afwikkeiing van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tôt wijziging van Richtlijn 82/89I/EEG van de

Raad en de Richtlijnen 2001;24;EG, 2002/47fEC, 2004(25/EG. 200S;S6(EG, 2007/36fEG, 2011/35/EU, 2012(50fEU
en 2013/36/EU en de Verordmingm (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van hct Europees Parlement en de Raad (PB L 173
van 12. 6. 2014, blz. 190).

Publicatieblad van de Europese Unie

26. 6. 2020

C 212/5

4. Tijdschema voor het opvolgen van de aanbevelingen

Overeenkomstig anikel 17, lid l, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 doen geaddresseerden aanhet Europecs Parlement
deRaad,deCommissie enhetESRBmededelingvandeactieswelkeîij in respons op dezeaanbevelinghebbengenomen, of

verstrekkeneengenoegzamemotiveringbij nagelatenactie.Demededelingenwordenuiterlijkop 31juli 2020ingediend
door middel van het formulier in de bijlage.

5. Wijzigingvandezeaanbeveling

DeAlgemeneRaadzalbesluitenofenwanneerdezeaanbevelingmoetwordengewijzigd.Eventuelewijzigingenkunnen
onder meerbetrekking hebbenop deverlengingvandepériodewaarvooraanbevelingA geldt.
6. Monitoring enbeoordeling

l. DeAlgemeneRaadzaldedoordegeadresseerdcnmeegedeeldeactiesenrechtvaardigingenbeoordclenenkanzonodig
besluiten dat deze aanbeveling met is opgevolgd en dat een geadresseerde er niet in is geslaagd nagelaten actie
genoegzaam te rechtvaardigen.

2. Deméthodologie van het Handboek inzake debeoordeling van de naleving van de aanbevelingen van het ESRB,waarin

deprocédurevoordebeoordelingvandenalevingvan deaanbevelingenvanhet ESRBwordtbeschrcven,is nietvan
toepassmg.

Gedaan te Frankfurt am Main, 27 mei 2020.

Met hoofàvan het ESRB-secretariaat,

namens deAïgemene RaadvanhetESRB,
Francesco MAZZAFERRO
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B1JLAGE

Mededelingvandemaatregelen dienaaraanleidingvandezeaanbevelingzijn ondernomen
l. Gegevens van degeadresseerde

Aanbeveling:

Landvan degeadresseerde
Instelling
Hoedanigheid
Naam en contactgegevens van de respondent

Datum van de mededeling
(*} Gclieveaante geven inwclkehoedanigheidu antwoordt,d.w.z.àebevoegdeoftoezichthoudendeautoriteit afsbcdoeldinartikel 4,
-CLl'Pynt4<)'van. veI^en"18^. nr- 575/2013 artikel 13. lid 10, van Richtlijn 2009/138/EG, de in artikel 22 van Vcrordening
(EU)nr. 648/2012 bedoeldebevoegdeautoriteitof de macroprudentiëleautoriteit,

2. Mededelmg van activiteiten

Aanbeveling:

Voldoet u aan de
voorwaardcn?

Beschrijfdemaatregelendiezijn
getroffen ter nalcvingvan de

(ja/neen/niet van
toepassing)

aanbevelingen

Als u niet voldoet of

Gelieve de

gedeeltelijk voldoet aan
de eisen, geîieve ecn

bijzonderheden te
vermelden (bv. Staatsblad,
publicaticnummer) van de

genoegzame motivenng
te verstrekken

maatregeldiein rcspons
op deze aanbeveling is
genomen.

Aanbeveling A,
onder a)
Aanbeveling A,
onder b)

Aanbevcling A,
onder e)

3. Opmerkîngen

l. Ditformulierwordtgebruiktvoordeinartikel 17, Iidl, vanVerordcmng(EU)nr.1092/2010bedoeldemededeling.
2. Elkegeadresseerde dient het ingevulde formulier elektronisch bij het ESRBin door uploading in despecifieke map in
DARWIN ofverzending per e-mait aan notifications@esrb. europa. eu. (Het secretariaat van het ESRB zorgt voor de
toezending van demededelingen aan het Europees Parlement, de Raaden de Commissie, op geaggrcgeerde basis.)
3. Geadressecrden worden gcacht allé reievante informatie en documentatie te verstrekken met betrekking tôt de
uitvoering van deze aanbeveling en de criteria voor de uitvoering, waaronder informatie over de inhoud (zoals over

dejuridische vorm van de maatregel en over het soort gedekte financiële instellingen} en de timing van de gcnomen
maatregelen.

4. Indien een geadresseerde sfechts gedeelteli)k voldoet, moet hij een vollcdige verklaring van de omvang van de nietnaleving verstrekken, alsmede andere gegevcns over gedeettelijkc naleving. In de toclichting moet duidelijk worden
aangegeven welke delen van de aanbeveling door de geadresseerden niet worden nageleefd.

