
 

Communicatie 

Nationale Bank van België n.v. 

de Berlaimontlaan 14 

1000 Brussel 

tel. + 32 2 221 46 28 

www.nbb.be 

Ondernemingsnummer: 

0203.201.340 – RPR Brussel 

 

 

 

    

  2015-03-25 

 
 
Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 25 maart 2015 om 17u45 

CET. 

Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2014 
 

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

vandaag, 25 maart 2015, de jaarrekening 2014 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 14 april 2015. 

Resultaat 
 

De Bank realiseerde in 2014 een nettowinst van € 680 miljoen, dat is € 267 miljoen minder of een daling met 

28,2 % ten opzichte van het vorige boekjaar. De voornaamste verklarende factoren voor die daling zijn 

hieronder beschreven: 

 (in € miljoen) 

 
 

 Die daling van de winst na belasting is voornamelijk toe te schrijven aan de op de verschillende 

effectenportefeuilles in euro geboekte rentebaten (€ -134 miljoen). 

De outright portefeuille en de HTM-portefeuille werden beïnvloed door de rentedaling, terwijl het 

uitstaande bedrag van de monetairbeleidsportefeuilles terugliep. 

De daling van de kortetermijnrente in euro had ook een neerwaartse invloed op de resultaten voor 

de monetaire activa en passiva, in het bijzonder de monetairbeleidstransacties, de nettovorderingen 

http://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2015/report_nl.pdf
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uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten, de monetaire reserves en de overdrachten van 

betalingen via TARGET2 (€ -57 miljoen). 

 De ontspanning van de langetermijnrente maakte het mogelijk veel grotere winsten op de 

effectenportefeuilles te boeken dan in 2013 (€ +29 miljoen). Evenzo zijn de potentiële verliezen op 

die effecten aanzienlijk gedaald (€ +28 miljoen). 

 De vermindering van de inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen resulteert uit de daling 

van het op de deelnemingen van de Bank in het kapitaal van de ECB en de BIB ontvangen dividend 

(€ -19 miljoen). Bovendien was het door de ECB voor 2014 uitgekeerde interimdividend eveneens 

€ 18 miljoen lager. 

 De toename van de beheerskosten hangt samen met die van de overige baten. De 

consultancykosten met betrekking tot de alomvattende beoordeling (comprehensive assessment) 

van de banken werden immers volledig teruggevorderd. 

 Ondanks de daling van het bruto resultaat, stijgt de vennootschapsbelasting met € 60 miljoen 

ingevolge de vermindering van het aandeel van de Staat in de winst van het boekjaar dat vrijgesteld 

is van vennootschapsbelasting. 

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, waarvoor de Bank zeer voorzichtige parameters gebruikt op het gebied van 

probabiliteit en tijdshorizon. 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 de raming van de risico’s per einde 2014 geeft een bedrag in de orde van grootte van 

€ 4,9 miljard, hetzij € 0,6 miljard minder dan een jaar geleden, ingevolge de vermindering van de 

monetairebeleidsportefeuilles, maar vooral ingevolge de daling van het kredietrisico op de waarborgen 

ontvangen in het kader van het monetair beleid. 

Niettemin zouden de gevolgen van het Expanded Asset Purchase Programme, dat in maart 2015 van start 

ging, op middellange termijn een toename van de risico’s kunnen veroorzaken, zeker in een omgeving van 

stijgende rente en aldus de resultaten van de Bank onder druk kunnen zetten. 

 

Daarom is de Bank van mening dat een grotere voorzichtigheid is aangewezen en dientengevolge heeft ze 

beslist tot een bijkomende winstreservering. Aldus zal dit jaar 50 % (in plaats van 25 %) van de winst van het 

boekjaar, hetzij een bedrag van € 340 miljoen, toegewezen worden aan de beschikbare reserve. Dit 

reserveringsbeleid zal elk jaar opnieuw geëvalueerd worden. 

 

Na deze winstverdeling bedragen de buffers van de Bank € 4,9 miljard. Daarenboven is de winst van het 

boekjaar de eerste buffer om de verliezen op te vangen. In de huidige omstandigheden zijn de resultaten 

van het verleden niettemin geen indicator voor toekomstige resultaten. 

Het dividendbeleid bleef ongewijzigd en resulteert in een bruto dividend van € 144,92 per aandeel. Dat is 

een daling met 12,5 % tegenover het boekjaar 2013 die haar oorsprong vindt in : 

 de vermindering van de opbrengsten op de vastrentende effecten van de statutaire portefeuille 

(€ -12,4 miljoen); 

 de vermindering van het dividend op de aandelen BIB (€ -6 miljoen); 

 de stijging van de netto opbrengst bij de verkoop van gebouwen (€ 2,7 miljoen) 
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(in € miljoen) 2014 2013 Verschil 

Vastrentende effecten 146,9 159,3 -12,4 

Aandelen BIB 12,2 18,2 -6 

Verkoop van gebouwen 6,6 3,9 +2,7 

 165,7 181,4 -15,7 

 

 de stijging van het gemiddeld belastingtarief van 27,5 % tot 30,6 %. 

 

Het dividend is betaalbaar vanaf de vierde bankwerkdag na de algemene vergadering van aandeelhouders 

die plaats heeft op 18 mei 2015. Het zal op 22 mei 2015 automatisch worden gestort aan de houders van 

nominatieve of gedematerialiseerde aandelen.  

De organieke wet van de Bank wijst het saldo van de winst toe aan de Staat; voor 2014 bedraagt dit 

€ 282 miljoen. 

 
___________________________________ 

 


