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Vragen KBC - dhr. Rogier Barberien
1) Hoeveel aandelen NBB bezit KBC
a) op 31/12/2020
b) Verschil tov 31/12/2019 (in vergelijking met 31/12/2020)
2) Sinds 1 april 2021 heeft KBC zijn tarieven voor een grote groep producten
verhoogd. Hoeveel extra inkomsten (in euro) genereert KBC met deze verhogingen?
3) Op 19 november 2020 werd een persbericht uitgestuurd dat KBC een
overeenkomst had gesloten omtrent de verkoop van de KBC-toren (boerentoren) aan
de Katoen Natie groep. Over de prijs werd er echter toen niet gecommuniceerd.
a) Hoeveel ontvangt KBC voor de verkoop van het gebouw?
b) Zijn de kosten voor de grondige sanering ten laste van de nieuwe eigenaar,
Katoen Natie groep of nog voor KBC?
4) In de oproeping voor de AV is er bij punt 10 een stemming voorzien voor de
verhoging van de vergoeding van de commissaris naar 254.709 EUR. Deze verhoging
is er gekomen op vraag van de commissaris zelf. Kan er meer toelichting gegeven
worden waarom deze verhoging werd gevraagd?
5) In 2020 heeft KBC Matti gelanceerd, de slimme beleggingsassistent die klanten
assisteert bij het samenstellen van een trackerportefeuille. Ik had hier volgende
vragen over:
a) Hoeveel klanten maken gebruik van Matti?
b) Hoeveel omzet genereert Matti voor KBC?
c) Voldoet Matti aan de verwachtingen van de directie?
6) Is het mogelijk om een verdeling te krijgen hoe de gegenereerde inkomsten
verdeeld zijn over particuliere klanten en bedrijfsklanten voor KBC België in 2020?
7) Hoeveel inkomsten genereert KBC België gemiddeld in 2020 per:
a) particuliere klant
b) bedrijfsklant
8) Aansluitend op de vorige vraag: is het mogelijk om meer informatie te geven over
de verdeling van de inkomsten over de klanten heen (zijn de inkomsten mooi
verdeeld over de klanten heen of is er eerder sprake van een scheve verdeling (bv.
10% van de klanten levert 30% van de inkomsten) voor:
a) particuliere klanten
b) bedrijfsklanten
9) Vorig jaar heeft KBC voor 783 miljoen euro collectieve waardeverminderingen
geboekt (jaarverslag p. 64) omwille van de verwachte impact van de covid-19
pandemie op de terugbetaling van kredieten. Ik had hierover volgende vragen:
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a) Is KBC verplicht om deze te boeken?
b) Waarom heeft KBC ze dit jaar al geboekt en niet pas op het moment dat de
verliezen zich daadwerkelijk stellen? De waardevermindering heeft een directe impact
op de nettowinst van KBC en gezien de dividendrestrictie van de ECB had een hogere
nettowinst zich ook kunnen vertalen in een hoger dividend. Is deze piste overwogen
door de directie? Zo niet, waarom niet?
10) In de oproeping van de AV van KBC bank (die heeft plaatsgevonden op 28 april)
blijkt dat er geen dividend zal uitbetaald worden aan de moedergroep. De ECB
aanbeveling laat wel toe dat max. 15% van de nettowinst mag uitgekeerd worden.
Waarom is er geen dividend uitbetaald aan de moedergroep?
11) Net zoals vorig jaar is het dividendbeleid afhankelijk van de aanbeveling van de
ECB. Hoewel de ECB zich iets soepeler heeft opgesteld kan KBC nog steeds maar een
fractie uitkeren. Omdat ik vorig jaar heb gemerkt dat het bestuur hier niet echt diep
op was ingegaan herneem ik een deel van mijn vragen
a) Welke sancties riskeert KBC indien zij de aanbeveling van de ECB omtrent het
uitkeren van dividenden naast zich neerlegt?
b) Indien er geen zijn: wat weerhoudt KBC ervan om zijn normaal dividendbeleid te
hervatten (dit is vooral essentieel voor KBC Ancora, de grootste aandeelhouder van
KBC group die voor zijn inkomsten volledig afhankelijk is van het dividend van KBC)
c) De directie heeft de intentie om een extra dividend uit te betalen in het najaar
indien de aanbevelingen van ECB omtrent het dividendbeleid dit toelaten. Wat gaat
KBC doen indien de ECB beslist deze aanbeveling nog jaren aan te houden?
12) Is het mogelijk om de antwoorden op deze vragen schriftelijk te ontvangen?

