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KBC bereikt nu reeds 9% Core Tier-1 limiet
in de EBA kapitaalbuffertoetsing
KBC Bank neemt nota van de aankondigingen die vandaag door de EBA (Europese
Bankenautoriteit) en de Nationale Bank van België zijn gedaan en die aantonen dat KBC
Bank (op geconsolideerd niveau) reeds vandaag de Core-Tier-1 ratio (kernkapitaalratio)
van 9% bereikt.
De door de EBA voorgestelde en door de Raad op 26 oktober 2011 goedgekeurde kapitaalbuffertoetsing
verplicht de banken hun kapitaalposities te versterken door een tijdelijke kapitaalbuffer aan te leggen tegen
overheidsschuldposities om de actuele marktprijzen te weerspiegelen. Daarenboven worden de banken
tevens verplicht een zulkdanige kapitaalbuffer op te bouwen dat de Core Tier 1-kapitaalratio een niveau
van 9% bereikt tegen eind juni 2012. Het bedrag van een eventueel vastgesteld kapitaalbuffertekort is
gebaseerd op de cijfers van september 2011. Het bedrag van de soevereine kapitaalbuffer zal niet worden
herzien.
71 banken uit heel Europa, waaronder KBC Bank, werden onderworpen aan de kapitaalbuffertoetsing, die
beoogt een uitzonderlijke en tijdelijke kapitaalbuffer aan te leggen om tegemoet te komen aan de huidige
bezorgdheid van de markten ten aanzien van het soevereine risico en enig ander overblijvend kredietrisico
dat verband houdt met het huidige moeizame klimaat op de markten. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat
deze buffer niet dient om de verliezen op overheden te dekken, maar om de markten gerust te stellen over
het vermogen van de banken om een reeks schokken op te vangen en toch voldoende kapitaal te
behouden.
Na voltooiing van de kapitaalbuffertoetsing die door de Europese Bankautoriteit werd uitgevoerd in nauwe
samenwerking met de Nationale Bank van België, heeft de toetsing uitgewezen dat KBC Bank vandaag
al voldoet aan de 9% Core Tier 1-ratio (kernkapitaalratio) na opheffing van de prudentiële filters op
overheidsactiva in de Available-for-Sale-portefeuille en de conservatieve waardering van de
overheidsschuld in de Held-to-Maturity en Loans and Receivables-portefeuilles, waardoor ze de
marktprijzen einde september weerspiegelen. KBC Bank zal er blijven voor zorgen dat het kapitaal
op een passend niveau wordt gehandhaafd.
Jan Vanhevel, CEO van KBC Groep verwelkomde het resultaat als volgt: ‘KBC is tevreden dat het
resultaat van de kapitaaltoetsing aantoont dat KBC vandaag al voldoet aan deze tijdelijke
kapitaalvereisten. Dit moet ook comfort bieden aan al onze stakeholders die hun vertrouwen stellen
in onze instelling.
KBC is een fundamenteel gezonde groep met sterke fundamenten: een gezond klantengedreven
bank-verzekeringsbedrijfsmodel, een robuste liquiditeitspositie ondersteund door een zeer solide
en trouwe klantendepositobasis in onze kernmarkten in België en Centraal-Europa en een
comfortabele kapitaalpositie die ons toelaat om kredieten te blijven verstrekken aan onze klanten
en actief de gemeenschappen en economieën te ondersteunen waarin we actief zijn, zelfs in de
huidige moeilijke marktomstandigheden van vandaag”.

Toelichting voor de redacteuren:
De uitgebreide resultaten van de kapitaaltoetsing werd samen met de informatie over de
kredietportefeuilles van KBC Bank en haar blootstelling ten aanzien van centrale en lokale overheden
opgenomen in de bijgevoegde tabellen die zijn opgemaakt in het gebruikelijke EBA-formaat:
1/2

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCOM/PDF/COM_RVK_pdf_tabel_stress_test_dec_2
011.pdf
De onderliggende methodologie van de kapitaaltoetsing, die door de EBA werd toegelicht vóór haar
aankondiging, is bedoeld om de coherentie te verzekeren tussen alle banken van het EU-bankstelsel die
bij de toetsing betrokken waren. Voor meer details wordt verwezen naar de EBA website:
http://www.eba.europa.eu.
De kapitaaltoetsing werd door de EBA uitgevoerd op basis van de gangbare EBA-methodologie en de
belangrijkste algemene hypothesen (v.b. sovereign/overheidsbuffer gebaseerd op de balans en
marktprijzen van het eind van het derde kwartaal) zoals die in de methodologische nota van de EBA
gepubliceerd zijn.
De informatie wordt derhalve enkel ter vergelijking verstrekt en mag op geen enkele wijze rechtstreeks
worden vergeleken met andere door de bank gepubliceerde informatie.
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KBC (www.kbc.com) is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en
Centraal- en Oost-Europa. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van
Europa. De groep stelt ongeveer 50 000 voltijdse medewerkers tewerk en bedient circa 12 miljoen
cliënten. KBC Groep NV is genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).
De persberichten van KBC zijn beschikbaar op http://www.kbc.com.
Volg KBC op www.twitter.com/kbc_groep.

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht:
directeur
Communicatie Groep en
Persdienst /woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Fax 02 429 81 60
E-mail:pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving
voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
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