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CET. 

Aanpassing van het reserverings- en dividendbeleid van de Nationale Bank van België 

 

De regels voor de verdeling van de winsten van de Nationale Bank zijn vastgelegd in artikel 32 van de wet 

van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. In uitvoering 

daarvan heeft de Nationale Bank op 22 juli 2009 haar reserverings- en dividendbeleid vastgesteld en 

bekendgemaakt.  

Rekening houdend met sindsdien gewijzigde omstandigheden, met name op het vlak van de financiële 

risico’s, heeft de Regentenraad van de Nationale Bank beslist om dit beleid aan te passen door 50 % van de 

jaarlijks te verdelen winst toe te voegen aan de reserves zolang de periode van onconventionele monetaire 

maatregelen aanhoudt. Deze verhoging komt tegemoet aan de toename van de financiële risico’s die de 

Nationale Bank loopt, met name ingevolge het Expanded Asset Purchase Programme.  

Voortaan zijn de regels voor de winstverdeling als volgt: 

1. Een eerste dividend van € 1,5 per aandeel wordt toegekend aan de aandeelhouders.  

2. Zolang de periode van onconventionele monetaire maatregelen aanhoudt, wordt 50 % van de 

winst toegevoegd aan de beschikbare reserve. 

3. Het tweede dividend bedraagt 50 % van de netto-opbrengst van de statutaire portefeuille.  

4. Het saldo van de winst wordt toegekend aan de Staat. 

 

De gedetailleerde regels van het reserverings- en dividendbeleid luiden als volgt: 

1. Het resultaat van het boekjaar is de eerste buffer voor het opvangen van verliezen. Een negatief resultaat 

van het boekjaar wordt eerst ten laste gelegd van de beschikbare reserve. Vervolgens wordt het, indien 

nodig, gedekt door het reservefonds. 

Een raming van de becijferbare risico’s is het uitgangspunt voor de bepaling van het minimumbedrag van 

de reserves. De financiële risico’s van de Bank worden berekend volgens de value at risk / expected 

shortfall-methodologie, waarvoor de Bank zeer voorzichtige parameters hanteert op het gebied van 

probabiliteit en tijdshorizon. Deze methodologieën worden ook door andere leden van het Eurosysteem 

toegepast.  

Zolang de periode van onconventionele monetaire maatregelen aanhoudt, wordt ieder jaar 50 % van de 

winst van het boekjaar aan de reserves toegevoegd.  

Voor ieder boekjaar zal de raming van de risico's worden bijgewerkt. Op grond van deze raming kan de 

Regentenraad beslissen tot een ander winstreserveringspercentage. 
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Bij de toetsing van de bestaande reserves aan het minimumbedrag wordt geen rekening gehouden met 

de afschrijvingsrekeningen, aangezien die niet kunnen worden aangewend tot herstel van verliezen of 

aanvulling van winsten. 

Gelet op het quasi onbeschikbaar karakter van het reservefonds en de verhouding van dit fonds tot het 

kapitaal, worden te reserveren winsten toegevoegd aan de beschikbare reserve. 

Indien het peil van de reserves als te hoog wordt beschouwd, kunnen terugnemingen gebeuren op de 

beschikbare reserve. Ze dienen uitzonderlijk te zijn en terdege gemotiveerd. Dergelijke terugnemingen 

kunnen enkel worden uitgekeerd als dividend. 

2. Het aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend bestaat uit een eerste dividend van 6 % van het 

kapitaal en een tweede dividend dat door de Regentenraad wordt vastgesteld conform artikel 32, 3°, van 

de organieke wet. 

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 is door de Regentenraad vastgesteld op 50 % van de netto-opbrengst van de activa 

die de tegenpost vormen van de reserves (“de statutaire portefeuille”).  

Onder netto-opbrengst dient verstaan het bedrag vermeld in 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. 

Het tweede dividend wordt gegarandeerd door de beschikbare reserve, tenzij een terugneming op de 

beschikbare reserve zou leiden tot een peil van de reserves dat ontoereikend is om de geschatte risico’s 

te dekken. De financiële soliditeit en onafhankelijkheid van de Bank primeren. 

3. Indien minder dan de helft van de netto-opbrengst van de statutaire portefeuille aan de reserves wordt 

toegevoegd, wordt de dotatie aan de reserves aangevuld tot ze 50 % van die netto-opbrengst bedraagt, 

voor zover het saldo van de winst na aftrek van een tweede dividend dat toelaat. 

Indien de Bank geen dotaties meer zou verrichten aan haar reserves, wordt, bij voldoende winst, het 

tweede dividend verhoogd tot de volledige netto-opbrengst (100 %) van de statutaire portefeuille. 

Het reserverings- en dividendbeleid garandeert aldus dat de netto-opbrengst van de statutaire portefeuille 

bij voldoende winst ofwel wordt gereserveerd, waardoor de berekeningsbasis 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. 

4. Netto-opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen worden, voor de toepassing van het 

reserverings- en dividendbeleid, volledig gelijkgesteld met opbrengsten van de statutaire portefeuille. 

Onder netto-opbrengsten wordt verstaan de opbrengsten na aftrek van alle kosten (inclusief belastingen) 

en van eventuele vervangingsinvesteringen in onroerende goederen. 

5. Billijkheid, transparantie en stabiliteit zijn kernelementen voor het reserverings- en dividendbeleid. Het is 

de uitdrukkelijke bedoeling om het hierboven uiteengezette beleid duurzaam toe te passen. Iedere 

aanpassing van het beleid zal terdege worden gemotiveerd en onmiddellijk worden bekendgemaakt. 

_________ 

 


