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Nieuw reserverings- en dividendbeleid

De regels voor de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Bank werden gewijzigd door de wet van
3 april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van
het organiek statuut van de Nationale Bank van België.

De Bank heeft vandaag, 22 juli 2009, haar nieuwe reserverings- en dividendbeleid vastgesteld. Ze heeft er
daarbij zorg voor gedragen dat - zoals de Memorie van Toelichting bij de wet van 3 april 2009 het
uitdrukkelijk vereist - op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de onderscheiden belangen van
de centrale bank/vennootschap zelf, van haar aandeelhouders en van de soevereine Staat.

Met ingang van boekjaar 2009 zijn de regels voor de winstverdeling als volgt:

1. Een eerste dividend van € 1,5 per aandeel wordt toegekend. Dat dividend wordt
gegarandeerd met alle reserves.

2. 25% van de te verdelen winst wordt toegevoegd aan de beschikbare reserve.
De Bank bepaalt ieder jaar het minimumbedrag van de reserves waarover ze dient te
beschikken in het licht van de risico's die ze loopt. Voor het lopende boekjaar 2009 is het
minimumbedrag € 3,2 miljard. Als gevolg van die beoordeling kan de Bank beslissen tot
bijkomende winstreserveringen.

3. Het tweede dividend wordt vastgesteld op 50% van de netto-opbrengst van de portefeuille die
de Bank aanhoudt als tegenpost van haar totale reserves. De netto-opbrengst is de opbrengst
als vermeld in de resultatenrekening, na aftrek van de vennootschapsbelasting aan het
effectief verschuldigde tarief.
Het tweede dividend wordt gegarandeerd met de beschikbare reserve, tenzij de Bank oordeelt
dat het peil van haar reserves daardoor te laag zou worden.

4. Het saldo van de winstverdeling wordt toegekend aan de Staat.
Dat saldo omvat in geen enkel geval enige terugneming van reserves en mag evenmin interen
op het niet uitgekeerde deel van de netto-opbrengst van de portefeuille die de Bank aanhoudt
als tegenpost van haar reserves. Dat deel moet worden gereserveerd.

Voor het lopende boekjaar 2009 wijst de Bank erop dat ze op 8 mei 2009 (de dag van de
inwerkingtreding van de wet van 3 april 2009) de portefeuille die de tegenpost is van haar
reserves, heeft verhoogd met € 953,6 miljoen. Dat bedrag stemt overeen met de overdracht van
haar vroegere algemene voorzieningen naar de beschikbare reserve. De verhoging van de
portefeuille tot een totaalbedrag van € 3,7 miljard zal een positieve impact hebben op het dividend
voor het lopende boekjaar 2009.
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De gedetailleerde regels luiden als volgt:

1. Wegens de creatie van een beschikbare reserve hoeft de Bank geen algemene voorzieningen meer aan
te leggen. Zoals reeds aangekondigd op 25 maart 2009 worden de voorzieningen voor diverse risico's
en voor toekomstige wisselkoersverliezen (voor een totaalbedrag van € 953,6 miljoen) overgedragen
aan de beschikbare reserve. Daarnaast heeft de Bank momenteel een kapitaal van € 10 miljoen en een
reservefonds van € 2.697,7 miljoen.

2. Het lopende resultaat is de eerste buffer voor het opvangen van verliezen. Een negatief resultaat van het
boekjaar wordt eerst ten laste gelegd van de beschikbare reserve, die als dusdanig afzonderlijk zal
worden vermeld op het passief van de balans, en daarna - indien nodig - van het reservefonds dat nu
reeds is vermeld op het passief van de balans en dat bestaat uit de statutaire reserve, de buitengewone
reserve en de afschrijvingsrekeningen.

3. Aan de hand van een raming van de becijferbare risico's die ze loopt, bepaalt de Bank het
minimumbedrag van haar reserves. Ze maakt daarbij gebruik van methodologieën die ook door andere
leden van het Eurosysteem worden toegepast, en gaat uit van haar specifieke doelstellingen inzake o.m.
portefeuillebeheer en deviezenpositie.  Voor het lopende boekjaar 2009  is het minimumbedrag
€ 3,2 miljard. Voor ieder boekjaar zal de raming van de risico's worden bijgewerkt. Bij de toetsing van de
reserves aan het minimumbedrag wordt geen rekening gehouden met de afschrijvingsrekeningen, die
niet kunnen worden aangewend tot herstel van verliezen of aanvulling van winsten.

4. Ieder jaar wordt 25% van de winst van het boekjaar aan de reserves toegevoegd. Een winstreservering
van 25% is hoger dan het Eurosysteem-gemiddelde, maar verantwoord aangezien de financiële buffers
van de Bank zich onder het gemiddelde van het Eurosysteem bevinden, in verhouding zowel tot het
balanstotaal als tot de bankbiljettenomloop.
Gelet op het quasi onbeschikbaar karakter van het reservefonds en de verhouding van dit fonds tot het
kapitaal, worden voortaan nog te reserveren winsten toegevoegd aan de beschikbare reserve.
Op grond van de raming vermeld in paragraaf 3 kan de Bank beslissen tot bijkomende
winstreserveringen.

5. Het eerste dividend van € 1,5 per aandeel (6 % van het kapitaal) wordt gegarandeerd door zowel de
beschikbare reserve als het reservefonds.

 Het tweede dividend wordt vastgesteld op 50% van de netto-opbrengst van de geoormerkte portefeuille
die de tegenpost vormt van de reserves van de Bank. Onder netto-opbrengst dient verstaan het bedrag
vermeld in post V van de resultatenrekening ("Opbrengsten van de statutaire beleggingen"), na correctie
voor de tegenpost van het kapitaal1 en na aftrek van de vennootschapsbelasting aan het voor het
boekjaar in kwestie effectief verschuldigde tarief.

1 De statutaire beleggingen (opgenomen in subpost 9.3 "Overige financiële activa" van het actief) zijn de tegenpost van de totale
reserves (reservefonds + beschikbare reserve) van de Bank, en haar kapitaal. Om het tweede dividend te berekenen dienen uit de
post V van de resultatenrekening bijgevolg, via een eenvoudige regel van 3, de opbrengsten te worden gehaald die door het
kapitaal zijn gegenereerd. Het eerste dividend garandeert immers een vergoeding op het kapitaal van 6 %.
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6. Indien de winst van het boekjaar niet volstaat om het tweede dividend uit te betalen, wordt het
resterende bedrag geput uit de beschikbare reserve. Daardoor mag evenwel nooit het peil van de
reserves dalen onder het minimum vermeld in paragraaf 3.

 Als het echter extra winstreserveringen, zoals beschreven in de laatste alinea van paragraaf 4, zijn die
maken dat het overblijvende saldo van de winst niet volstaat om het tweede dividend uit te keren, wordt
dat tweede dividend niet aangevuld via de beschikbare reserve. De financiële draagkracht en
onafhankelijkheid van de Bank primeren.

7. Wanneer de winst gering is en, bij toepassing van de regel vermeld in de eerste alinea van paragraaf 4
(25% winstreservering), een geringer bedrag wordt gereserveerd dan de helft van de netto-opbrengst
van de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves van de Bank, wordt de dotatie aan de
reserves aangevuld tot ze 50% van die netto-opbrengst beloopt, voor zover het saldo van de winst na
aftrek van een tweede dividend conform paragraaf 5 dat toelaat.

8. Indien de Bank zou afwijken van de regel vermeld in paragraaf 4 en geen dotaties meer zou verrichten
aan haar reserves, maakt zij de motieven daarvoor onmiddellijk bekend. In dergelijk geval wordt het
tweede dividend, bij voldoende winst, verhoogd tot de volledige netto-opbrengst van de portefeuille die
de tegenpost vormt van de reserves van de Bank.

9. De bovenstaande regels garanderen aldus dat de netto-opbrengst van de portefeuille die de tegenpost
vormt van de reserves van de Bank bij voldoende winst ofwel wordt gereserveerd, waardoor de
rendementsbasis van het tweede dividend aangroeit, ofwel als tweede dividend rechtstreeks wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het saldo dat aan de Staat wordt toegekend bevat nooit enig deel
van de netto-opbrengst van die portefeuille.

10. Netto-opbrengsten van de verkoop van immobiliën worden voor het reserverings- en dividendbeleid
volledig gelijkgesteld aan opbrengsten van de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves van
de Bank. Onder netto-opbrengsten wordt verstaan de opbrengsten na aftrek van alle kosten (inclusief
belastingen) en van eventuele vervangingsinvesteringen in immobiliën.

11. Terugnemingen van reserves als het peil ervan als te hoog wordt beschouwd, kunnen gebeuren op de
beschikbare reserve. Ze dienen uitzonderlijk te zijn, beperkt in bedrag, en terdege gemotiveerd.
Dergelijke terugnemingen kunnen enkel worden uitgekeerd als dividend.

12. Billijkheid, transparantie en stabiliteit zijn kernelementen voor het reserverings- en dividendbeleid van
onze centrale bank. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de Bank het hierboven uiteengezette beleid
duurzaam toe te passen. Daarnaast toont het verleden, en zeker het recente, aan dat de financiële
context waarbinnen de Bank ageert, sterk kan evolueren. Iedere aanpassing van het beleid zal terdege
worden gemotiveerd en onmiddellijk bekendgemaakt.

Als overgangsmaatregel werd valuta 8 mei 2009 (de dag van de inwerkingtreding van de wet van
3 april 2009) de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves verhoogd met bovenvermeld bedrag
van € 953,6 miljoen dat overeenstemt met de overdracht van de algemene voorzieningen naar de
beschikbare reserve. Dat zal reeds een positieve impact hebben op het dividend voor het lopende
boekjaar 2009.

De Bank zal dit reserverings- en dividendbeleid toelichten in de herfst, door middel van informatiesessies
waarbij ze ook eventuele vragen zal beantwoorden.

22 juli 2009, 17.40 u.

---**---
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Gereglementeerde informatie verstrekt door de Nationale Bank van België


Nieuw reserverings- en dividendbeleid

De regels voor de verdeling van de opbrengsten van de Nationale Bank werden gewijzigd door de wet van 3 april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België.

De Bank heeft vandaag, 22 juli 2009, haar nieuwe reserverings- en dividendbeleid vastgesteld. Ze heeft er daarbij zorg voor gedragen dat - zoals de Memorie van Toelichting bij de wet van 3 april 2009 het uitdrukkelijk vereist - op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de onderscheiden belangen van de centrale bank/vennootschap zelf, van haar aandeelhouders en van de soevereine Staat.


		Met ingang van boekjaar 2009 zijn de regels voor de winstverdeling als volgt:


1. Een eerste dividend van € 1,5 per aandeel wordt toegekend. Dat dividend wordt gegarandeerd met alle reserves.


2. 25% van de te verdelen winst wordt toegevoegd aan de beschikbare reserve.
De Bank bepaalt ieder jaar het minimumbedrag van de reserves waarover ze dient te beschikken in het licht van de risico's die ze loopt. Voor het lopende boekjaar 2009 is het minimumbedrag € 3,2 miljard. Als gevolg van die beoordeling kan de Bank beslissen tot bijkomende winstreserveringen.


3. Het tweede dividend wordt vastgesteld op 50% van de netto-opbrengst van de portefeuille die de Bank aanhoudt als tegenpost van haar totale reserves. De netto-opbrengst is de opbrengst als vermeld in de resultatenrekening, na aftrek van de vennootschapsbelasting aan het effectief verschuldigde tarief.
Het tweede dividend wordt gegarandeerd met de beschikbare reserve, tenzij de Bank oordeelt dat het peil van haar reserves daardoor te laag zou worden.


4. Het saldo van de winstverdeling wordt toegekend aan de Staat.
Dat saldo omvat in geen enkel geval enige terugneming van reserves en mag evenmin interen op het niet uitgekeerde deel van de netto-opbrengst van de portefeuille die de Bank aanhoudt als tegenpost van haar reserves. Dat deel moet worden gereserveerd.


Voor het lopende boekjaar 2009 wijst de Bank erop dat ze op 8 mei 2009 (de dag van de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2009) de portefeuille die de tegenpost is van haar reserves, heeft verhoogd met € 953,6 miljoen. Dat bedrag stemt overeen met de overdracht van haar vroegere algemene voorzieningen naar de beschikbare reserve. De verhoging van de portefeuille tot een totaalbedrag van € 3,7 miljard zal een positieve impact hebben op het dividend voor het lopende boekjaar 2009.








De gedetailleerde regels luiden als volgt: 

1.
Wegens de creatie van een beschikbare reserve hoeft de Bank geen algemene voorzieningen meer aan te leggen. Zoals reeds aangekondigd op 25 maart 2009 worden de voorzieningen voor diverse risico's en voor toekomstige wisselkoersverliezen (voor een totaalbedrag van € 953,6 miljoen) overgedragen aan de beschikbare reserve. Daarnaast heeft de Bank momenteel een kapitaal van € 10 miljoen en een reservefonds van € 2.697,7 miljoen.

2.
Het lopende resultaat is de eerste buffer voor het opvangen van verliezen. Een negatief resultaat van het boekjaar wordt eerst ten laste gelegd van de beschikbare reserve, die als dusdanig afzonderlijk zal worden vermeld op het passief van de balans, en daarna - indien nodig - van het reservefonds dat nu reeds is vermeld op het passief van de balans en dat bestaat uit de statutaire reserve, de buitengewone reserve en de afschrijvingsrekeningen.


3.
Aan de hand van een raming van de becijferbare risico's die ze loopt, bepaalt de Bank het minimumbedrag van haar reserves. Ze maakt daarbij gebruik van methodologieën die ook door andere leden van het Eurosysteem worden toegepast, en gaat uit van haar specifieke doelstellingen inzake o.m. portefeuillebeheer en deviezenpositie.  Voor het lopende boekjaar 2009  is het minimumbedrag € 3,2 miljard. Voor ieder boekjaar zal de raming van de risico's worden bijgewerkt. Bij de toetsing van de reserves aan het minimumbedrag wordt geen rekening gehouden met de afschrijvingsrekeningen, die niet kunnen worden aangewend tot herstel van verliezen of aanvulling van winsten.


4.
Ieder jaar wordt 25% van de winst van het boekjaar aan de reserves toegevoegd. Een winstreservering van 25% is hoger dan het Eurosysteem-gemiddelde, maar verantwoord aangezien de financiële buffers van de Bank zich onder het gemiddelde van het Eurosysteem bevinden, in verhouding zowel tot het balanstotaal als tot de bankbiljettenomloop.


Gelet op het quasi onbeschikbaar karakter van het reservefonds en de verhouding van dit fonds tot het kapitaal, worden voortaan nog te reserveren winsten toegevoegd aan de beschikbare reserve.


Op grond van de raming vermeld in paragraaf 3 kan de Bank beslissen tot bijkomende winstreserveringen. 

5.
Het eerste dividend van € 1,5 per aandeel (6 % van het kapitaal) wordt gegarandeerd door zowel de beschikbare reserve als het reservefonds.



Het tweede dividend wordt vastgesteld op 50% van de netto-opbrengst van de geoormerkte portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves van de Bank. Onder netto-opbrengst dient verstaan het bedrag vermeld in post V van de resultatenrekening ("Opbrengsten van de statutaire beleggingen"), na correctie voor de tegenpost van het kapitaal
 en na aftrek van de vennootschapsbelasting aan het voor het boekjaar in kwestie effectief verschuldigde tarief.

6.
Indien de winst van het boekjaar niet volstaat om het tweede dividend uit te betalen, wordt het resterende bedrag geput uit de beschikbare reserve. Daardoor mag evenwel nooit het peil van de reserves dalen onder het minimum vermeld in paragraaf 3. 


Als het echter extra winstreserveringen, zoals beschreven in de laatste alinea van paragraaf 4, zijn die maken dat het overblijvende saldo van de winst niet volstaat om het tweede dividend uit te keren, wordt dat tweede dividend niet aangevuld via de beschikbare reserve. De financiële draagkracht en onafhankelijkheid van de Bank primeren. 


7.
Wanneer de winst gering is en, bij toepassing van de regel vermeld in de eerste alinea van paragraaf 4 (25% winstreservering), een geringer bedrag wordt gereserveerd dan de helft van de netto-opbrengst van de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves van de Bank, wordt de dotatie aan de reserves aangevuld tot ze 50% van die netto-opbrengst beloopt, voor zover het saldo van de winst na aftrek van een tweede dividend conform paragraaf 5 dat toelaat.


8.
Indien de Bank zou afwijken van de regel vermeld in paragraaf 4 en geen dotaties meer zou verrichten aan haar reserves, maakt zij de motieven daarvoor onmiddellijk bekend. In dergelijk geval wordt het tweede dividend, bij voldoende winst, verhoogd tot de volledige netto-opbrengst van de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves van de Bank. 

9.
De bovenstaande regels garanderen aldus dat de netto-opbrengst van de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves van de Bank bij voldoende winst ofwel wordt gereserveerd, waardoor de rendementsbasis van het tweede dividend aangroeit, ofwel als tweede dividend rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het saldo dat aan de Staat wordt toegekend bevat nooit enig deel van de netto-opbrengst van die portefeuille.


10.
Netto-opbrengsten van de verkoop van immobiliën worden voor het reserverings- en dividendbeleid volledig gelijkgesteld aan opbrengsten van de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves van de Bank. Onder netto-opbrengsten wordt verstaan de opbrengsten na aftrek van alle kosten (inclusief belastingen) en van eventuele vervangingsinvesteringen in immobiliën.


11.
Terugnemingen van reserves als het peil ervan als te hoog wordt beschouwd, kunnen gebeuren op de beschikbare reserve. Ze dienen uitzonderlijk te zijn, beperkt in bedrag, en terdege gemotiveerd. Dergelijke terugnemingen kunnen enkel worden uitgekeerd als dividend.


12.
Billijkheid, transparantie en stabiliteit zijn kernelementen voor het reserverings- en dividendbeleid van onze centrale bank. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de Bank het hierboven uiteengezette beleid duurzaam toe te passen. Daarnaast toont het verleden, en zeker het recente, aan dat de financiële context waarbinnen de Bank ageert, sterk kan evolueren. Iedere aanpassing van het beleid zal terdege worden gemotiveerd en onmiddellijk bekendgemaakt.


Als overgangsmaatregel werd valuta 8 mei 2009 (de dag van de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2009) de portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves verhoogd met bovenvermeld bedrag van € 953,6 miljoen dat overeenstemt met de overdracht van de algemene voorzieningen naar de beschikbare reserve. Dat zal reeds een positieve impact hebben op het dividend voor het lopende boekjaar 2009.


De Bank zal dit reserverings- en dividendbeleid toelichten in de herfst, door middel van informatiesessies waarbij ze ook eventuele vragen zal beantwoorden.


22 juli 2009, 17.40 u.

---**---

� 	De statutaire beleggingen (opgenomen in subpost 9.3 "Overige financiële activa" van het actief) zijn de tegenpost van de totale reserves (reservefonds + beschikbare reserve) van de Bank, en haar kapitaal. Om het tweede dividend te berekenen dienen uit de post V van de resultatenrekening bijgevolg, via een eenvoudige regel van 3, de opbrengsten te worden gehaald die door het kapitaal zijn gegenereerd. Het eerste dividend garandeert immers een vergoeding op het kapitaal van 6 %.
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