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Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2012 
 
Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad van de Nationale Bank van België 
vandaag, 27 maart 2013, de jaarrekening 2012 goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een 
verklaring zonder voorbehoud afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen 
in huidig bericht overeenstemmen met de jaarrekening. 

De jaarrekening en het jaarverslag zijn beschikbaar via de website van de Bank (www.nbb.be). Zij zullen in 
papieren vorm beschikbaar worden gesteld vanaf 22 april 2013. 

 
Resultaat 
 
Algemene structuur van het resultaat (in € miljoen) 
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3. Netto baten / lasten uit provisies en commissies
4. Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen
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9. Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
12. Vennootschapsbelasting

http://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2013/report_NL.pdf
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De Bank heeft in 2012 een winst na belasting van € 1,3 miljard gerealiseerd. 

Het balanstotaal op 31/12/2012 verminderde met € 18 miljard tot € 110 miljard door het wegvallen van twee 
specifieke vormen van kredietverlening: de kredietverlening in US dollar en de dringende liquiditeitsbijstand 
(Emergency Liquidity Assistance - ELA). Over het hele jaar is het gemiddelde uitstaande bedrag van de 
rentedragende activa evenwel toegenomen, van € 74 tot € 103 miljard.  Die toename volgt uit de gemiddeld 
hogere kredietverlening in het kader van het monetaire beleid, in het bijzonder via de 
herfinancieringstransacties op drie jaar.  De aangroei van de volumes werd wel gedeeltelijk gecompenseerd 
door een daling van de interestvoeten in euro. 

Een tweede belangrijke specifieke factor is de toename van het gemiddelde bedrag van de portefeuille van 
het programma voor de effectenmarkten (Securities Markets Programme - SMP).  Die laatste werd sterk 
uitgebouwd in de loop van het boekjaar 2011, en de uitstaande bedragen bleven in 2012 - aangezien het 
gaat om effecten die tot de vervaldag worden aangehouden - op een hoog peil. 

De tegenposten op het passief werden daarnaast relatief minder vergoed, door de verlaging begin 2012 van 
het bedrag van de monetaire-reserveverplichting, en de stijging van de gemiddelde uitstaande bedragen van 
de depositofaciliteit en van de overtollige reserves. 

De bovenvermelde specifieke posten zijn alle rechtstreeks gelieerd aan het monetaire beleid.  De 
opbrengsten en kosten ervan worden dan ook gepoold binnen het Eurosysteem, en daarna verdeeld volgens 
de verdeelsleutel van het kapitaal van de ECB.  Omdat de beschreven evoluties zich op het vlak van het 
Eurosysteem relatief nog sterker hebben doorgezet dan in de eigen rekeningen van de Bank, is het netto 
positieve resultaat van die pooling substantieel toegenomen. 

 
Winstverdeling 
 
Een raming van de becijferbare risico's vormt het uitgangspunt voor de bepaling van het minimumbedrag 
van de reserves. De algemene methodologie voor de inschatting van de risico's op de activa in eigen beheer 
werd niet aangepast voor boekjaar 2012.  

De uitkomst van die ramingen geeft voor de risico's einde 2012 een bedrag in de orde van grootte van 
€ 5,4 miljard, of € 0,2 miljard hoger dan het jaar voordien. 

Dergelijke kwantitatieve oefening dient daarna te worden beoordeeld aan de hand van meer inhoudelijke, 
kwalitatieve overwegingen. De Bank heeft daarbij onder meer rekening gehouden met een omslag in het 
resultaat van een hypothetische volledige verkoop van al haar portefeuilles in eigen beheer op einde 
boekjaar. Terwijl dergelijke operatie einde 2011 nog een verlies van € 77,4 miljoen met zich zou hebben 
gebracht, zou einde 2012 een winst van € 1 380,7 miljoen zijn gemaakt. Daarnaast dient eraan herinnerd dat 
de Bank zeer voorzichtige risicoramingen hanteert, en dat het lopende resultaat - dat de eerste buffer vormt 
om verliezen op te vangen - stijgt. Over de laatste vijf jaar ligt dat resultaat tussen € 863 en € 1 370 miljoen. 

De Bank oordeelde daarom dat ze haar reserveringsbeleid, vastgelegd in 2009, onverkort verder dient toe te 
passen. Met 25 % van de te verdelen winst, of € 334,3 miljoen, is de dotatie aan de beschikbare reserve 
nominaal de hoogste winstreservering van de afgelopen 10 jaar. 

Ook het dividendbeleid bleef ongewijzigd en resulteert in een brutodividend van € 154,04 per aandeel (€ 
115,53 netto). Dat is een stijging met 8,7 % tegenover boekjaar 2011. 

De organieke wet van de Bank wijst het saldo van de winst toe aan de Staat; dat bedraagt € 941,3 miljoen. 
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Na deze winstverdeling, en rekening houdend met de bovenvermelde vork voor het lopende resultaat, 
belopen de financiële buffers van de Bank tussen € 5,2 en € 5,7 miljard. 

Het aandeel van de Bank zal ex coupon noteren vanaf 29 mei 2013. Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 
3 juni 2013 en het zal op die dag automatisch worden uitbetaald aan de houders van gedematerialiseerde 
aandelen en van aandelen die op naam zijn ingeschreven bij de Bank of die bij haar in open bewaargeving 
zijn neergelegd. Voor de houders van aandelen aan toonder zal het dividend vanaf die dag betaalbaar zijn 
tegen afgifte van coupon nr. 211 in de zetel van de Bank te Brussel en in haar vestigingen. 

___________________________________ 
 


