Brussel 2 april 2020

“We zijn en staan meer dan ooit klaar om onze
maatschappelijke rol op te nemen”
Raad van bestuur van Belfius stelt voor om het gewone dividend van
161 miljoen euro niet uit te keren

Meer dan ooit is en staat Belfius als bank-verzekeraar klaar om zijn maatschappelijke
rol voor de Belgische samenleving en economie op te nemen. Ondernemingen en
ondernemers, zorg- en non-profit organisaties hebben nu nood aan extra kredieten
en liquiditeiten. Betalingsuitstel is nu noodzakelijk voor particuliere klanten die
getroffen zijn door de Covid-19 crisis en onvoldoende spaargelden kunnen
aanspreken om hun hypothecair krediet te betalen.
Samen met alle medewerkers wil Belfius dan ook zo snel mogelijk werk maken van
de ondersteunende maatregelen die de minister van financiën, Febelfin, Assuralia,
alle banken en verzekeringsondernemingen recent bekend maakten.
Belfius is meer dan ooit klaar om die verantwoordelijkheid op te nemen en bereid
daarvoor zijn solide kapitaalbuffers aan te spreken. In navolging van de aanbeveling
van 27 maart van de Europese Centrale Bank inzake dividenduitkeringen door
kredietinstellingen, heeft de raad van bestuur van Belfius Bank vandaag immers
beslist om aan de Algemene Vergadering van 29 april voor te stellen om het gewoon
dividend over de winst van 2019 vast te stellen op 100 miljoen EUR (namelijk gelijk
aan het interim dividend van 100 miljoen EUR dat reeds in augustus 2019 werd
uitgekeerd) en het in februari vooropgestelde, bijkomend gewoon dividend van 161
miljoen EUR opzij te zetten in de reserves van Belfius. In lijn met de aanbeveling van
de Europese Centrale Bank wordt daarnaast elk voorstel voor, en elke uitkering van
een dividend over 2020 tot minstens 1 oktober 2020 uitgesteld.
Belfius verhoogt zo zijn capaciteit om zijn maatschappelijke engagementen waar te
maken. Dankzij deze beperking van het gewoon dividend voor 2019 wordt de CET 1
ratio van Belfius immers verder versterkt tot 15,9% (einde 2019). Dat is 0,3% meer
dan werd meegedeeld op 21 februari, op basis van het toenmalig provisioneel
dividend. Ook de Tier 1 ratio en de total capital ratio zullen toenemen tot
respectievelijk 16,7% (tegen 16,4%) en 19,2% (tegen 18,9%).

Ook wat zijn liquiditeit betreft, beschikt Belfius overigens over stevige reserves, zoals
blijkt uit de reglementaire liquiditeitsratio’s van eind 2019, met een LCR ratio van
130% en een NSFR ratio van 116%.
Marc Raisière (CEO Belfius): “Financiële instellingen zijn de stuwende kracht van de
Belgische economie, en moeten meer dan ooit en solidair hun maatschappelijke rol
opnemen. Als Belgische bank-verzekeraar bij uitstek willen we onze klanten die het
extra moeilijk hebben door de Covid-19 crisis, een hart onder de riem steken. Onze
medewerkers zullen zich meer dan ooit voluit inzetten voor klanten – particulieren,
ondernemers, ondernemingen, zorg- en non-profit organisaties – die nood hebben
aan financiële ademruimte om deze crisis door te komen. Zeker in moeilijke tijden
zijn we er voor onze klanten en engageren we ons om de Belgische economie te
steunen.”
Jos Clijsters (voorzitter van de raad van bestuur Belfius): “In naam van de raad van
bestuur wens ik het directiecomité, alle medewerkers en agenten van Belfius
uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet en de professionele manier waarop zij
Belfius en onze klanten doorheen deze ongeziene crisis loodsen.”

Perscontact
Ulrike Pommée
Ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be
02 222 02 57
www.belfius.be

