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Gereglementeerde informatie verstrekt door de Nationale Bank van België

Behandeling van de voorziening voor diverse risico's en van de voorziening voor toekomstige
wisselkoersverliezen in het toekomstig reserverings- en dividendbeleid

De Nationale Bank van België heeft, als centrale bank van het land, een organiek statuut dat onder meer
wordt gekenmerkt door specifieke regels voor de verdeling van de opbrengsten van haar activiteiten.

Het Parlement heeft een ingrijpende hervorming van de financiële bepalingen van het organiek statuut van
de Nationale Bank aangenomen.  Vooreerst wordt de zogenaamde 3%-regel afgeschaft. Krachtens deze
regel behoudt de Nationale Bank de netto financiële opbrengsten van haar activiteiten ten belope van 3%
van het jaargemiddelde van haar netto rentegevende activa; het overschot gaat naar de Staat.  Deze 3%
van de Nationale Bank dienen om haar werkingskosten te dekken en het saldo wordt volgens strikte regels
verdeeld tussen de aandeelhouders, het personeel en de reserves, met toekenning van een prioritair deel
aan de Staat. Vanaf boekjaar 2009, zal de verdeling van de inkomsten gebeuren op basis van het netto
resultaat van het boekjaar, waarbij de Bank beslist over het deel van de winsten dat wordt gereserveerd en
over het dividend, waarna het surplus naar de Staat gaat.  Het nieuwe regime zal het ook mogelijk maken
om beschikbare reserves aan te leggen.

Zoals reeds bekendgemaakt zal de Nationale Bank haar reserverings- en dividendbeleid aanpassen aan de
nieuwe financiële bepalingen van haar organiek statuut nadat de wet zal zijn gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.  Van zodra het is vastgesteld, zal het toekomstig reserverings- en dividendbeleid worden
bekendgemaakt.

In het kader van haar nieuwe financiële statuut zijn vragen gerezen over de behandeling van de voorziening
voor diverse risico's van de Nationale Bank.  Gelet op de onzekerheid die daarover bestaat, heeft de
Nationale Bank beslist dat, in het kader van het door de Regentenraad nog verder uit te werken nieuwe
reserveringsbeleid, de bedragen van de voorzieningen voor diverse risico's en voor toekomstige
wisselkoersverliezen integraal zullen worden toegevoegd aan de beschikbare reserves. Dergelijke
beschikbare reserves kunnen in de toekomst immers worden aangewend voor de doelstellingen waarvoor de
algemene voorzieningen werden ingesteld. De voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen bedraagt
einde 2008 EUR 150 miljoen. De voorziening voor diverse risico's is bedoeld voor het opvangen van de
schommelingen waaraan de resultaten van de Bank onderhevig zijn, en van de (krediet- en andere) risico's
verbonden aan de activiteiten van de Bank.  Zij bedraagt nu EUR 804 miljoen.

Het aangenomen wetsontwerp voorziet bij voldoende winst in een minimaal tweede dividend ten bedrage
van de helft van de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van het reservefonds en de
beschikbare reserves.  De integrale overdracht van de twee algemene voorzieningen naar de beschikbare
reserves zal dus een belangrijke positieve impact hebben op het bedrag van dat minimumdividend.
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