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Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2013 
 

Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad van de Nationale Bank van België 

vandaag, 26 maart 2014, de jaarrekening 2013 goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een 

oordeel 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 11 april 2014. 

Resultaat 
 

De Bank realiseerde in 2013 een winst na belasting van € 947 miljoen tegenover een uitzonderlijk resultaat 

van € 1 337 miljoen in 2012. Aldus komt de winst terug op het niveau van de vorige jaren. De voornaamste 

verklarende factoren voor die daling zijn hieronder beschreven: 
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1. Nettorentebaten
2. Nettobaten uit financiële transacties, afwaarderingen en voorzieningen
3. Nettobaten / -lasten uit provisies en commissies
4. Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen
5. Nettoresultaat van pooling  van monetaire inkomsten
6. Overige baten
7. Personeelskosten
8. Beheerskosten
9. Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
12. Vennootschapsbelasting

 
 De op de verschillende effectenportefeuilles in euro geboekte resultaten hebben de rentebaten gedrukt 

(€ -124 miljoen). Het uitstaande bedrag van de Held-To-Maturity-portefeuille en de 

monetairbeleidsportefeuille – waarvan de aankoopprogramma’s (Covered Bonds Purchase Programmes 

en Securities Markets Programme) verstreken zijn – liep immers terug, terwijl de outright portefeuille 

werd beïnvloed door de daling van de rentetarieven. 

http://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2014/report_NL.pdf
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 De inkomsten uit Emergency Liquidity Assistance (ELA) zijn nagenoeg verdwenen (€ -164 miljoen). 

 De door de Bank in omloop gebrachte bankbiljetten namen sneller toe dan die van het Eurosysteem. 

Daardoor is het bedrag van de Eurosysteem-vorderingen uit hoofde van de bankbiljetten gedaald, 

evenals de daarop geldende rentevergoeding, waardoor de rentebaten verminderden (€ -65 miljoen). 

 De aan de Bank toegedeelde monetaire inkomsten nemen sterk af (€ -88 miljoen) als gevolg van de 

daling van de kortetermijnrente en de afname van de kredietverstrekking aan de kredietinstellingen 

ingevolge de vermindering van de liquiditeitsbehoefte binnen het Eurosysteem. 

 De in 2008 in het Eurosysteem aangelegde voorziening voor tegenpartijrisico's die voortvloeien uit 

monetairbeleidstransacties, werd in de daaropvolgende boekjaren teruggenomen en het saldo van 

€ 11 miljoen werd in 2013 aangezuiverd. 

Winstverdeling 

Een raming van de becijferbare risico's vormt het uitgangspunt voor de bepaling van het minimumbedrag 

van de reserves. De risico’s op de activa die de Bank voor eigen rekening beheert worden berekend volgens 

de value at risk methodologie. Voor de raming van het risico op haar aandeel in de 

monetairbeleidstransacties en –portefeuilles, baseert de Bank zich op berekeningen van de ECB. De 

uitkomst van die ramingen geeft voor de risico's einde 2013 een bedrag in de orde van grootte van 

€ 5,5 miljard, of € 0,1 miljard hoger dan het jaar voordien. 

Dergelijke kwantitatieve oefening dient daarna te worden beoordeeld aan de hand van meer kwalitatieve 

overwegingen. De Bank heeft daarbij onder meer rekening gehouden met de impact van een hypothetische 

volledige verkoop van al haar portefeuilles in eigen beheer op einde boekjaar, hetgeen € 1 113,1 miljoen 

opgeleverd zou hebben. Daarnaast dient eraan herinnerd dat de Bank zeer voorzichtige risicoramingen 

hanteert, en dat het lopende resultaat de eerste buffer vormt om verliezen op te vangen. Over de laatste vijf 

jaar ligt dat resultaat tussen € 863 en € 1 370 miljoen. 

De Bank oordeelde dat ze haar reserveringsbeleid, vastgelegd in 2009, onverkort verder dient toe te passen. 

Bijgevolg werd een bedrag van € 236,7 miljoen, hetzij 25 % van de winst van het boekjaar, toegewezen aan 

de beschikbare reserve.  

Ook het dividendbeleid bleef ongewijzigd en resulteert in een bruto dividend van € 165,60 per aandeel. Dat 

is een stijging met 7,5 % tegenover boekjaar 2012. Dit dividend houdt rekening met de opbrengst van de 

verkoop van een onroerend goed. 

De organieke wet van de Bank wijst het saldo van de winst toe aan de Staat; voor 2013 bedraagt dit 

€ 643,9 miljoen.  

Na deze winstverdeling, en rekening houdend met de bovenvermelde vork voor het lopende resultaat, liggen 

de veiligheidsbuffers van de Bank tussen € 5,4 miljard en € 5,9 miljard. 

Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf de vijfde bankwerkdag na de algemene vergadering van 

aandeelhouders. Het zal op die dag automatisch worden gestort 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.  
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