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Resultaat en winstverdeling voor het boekjaar 2018 
 

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

vandaag, 27 maart 2019, de jaarrekening 2018 goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een 

oordeel zonder voorbehoud afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in 

het huidige communiqué overeenstemmen met de jaarrekening. 

De jaarrekening en het jaarverslag zijn beschikbaar via de website van de Bank (www.nbb.be). 

Resultaat 
 
De Bank realiseerde in 2018 een hogere nettowinst dan in het voorgaande boekjaar (€ +113 miljoen), hetzij 
€ 746 miljoen.  
 
De voornaamste verklarende factoren zijn hieronder beschreven: 

 

Algemene structuur van het resultaat (in € miljoen) 

 

 
 

De nettorentebaten zijn fors gestegen (€ +248 miljoen), gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de 

bijdrage van de Bank aan het monetair inkomen (€ -119 miljoen) en de daling van de nettobaten uit 

financiële transacties (€ -30 miljoen). 

  

https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2019/2018_annualaccounts_nl.pdf
www.nbb.be
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De nettorentebaten zijn fors gestegen, voornamelijk onder invloed van: 

- de toename van het volume van de monetairbeleidsprogramma’s voor aankoop van effecten (APP) 

(€ +209 miljoen) en de stijging van de interesten op die programma’s (€ +30 miljoen); 

- de stijging van de volumes op de rekeningen-courant en op de depositofaciliteit (€ +81 miljoen). 

Dat effect werd deels gecompenseerd door: 

- de daling van de volumes op de eigen portefeuilles in euro (€ -25 miljoen) en de daling van de 

interesten op die portefeuilles (€ -23 miljoen); 

- de vermindering van het volume van de monetairbeleidsportefeuilles waarvan de 

aankoopprogramma’s ten einde liepen (€ -28 miljoen). 

De stijging van de rente in dollar heeft zich in 2018 vertaald in gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

kapitaalverliezen op effecten voor een totaalbedrag van € 61 miljoen, tegenover € 10 miljoen in 2017 

(€ -51 miljoen). 

Terwijl de Bank in 2017 niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen van € 20 miljoen op CNY en KRW boekte, 

bleven de latente wisselkoersverliezen op de yuan in 2018 beperkt tot € 2 miljoen. 

De bijdrage van de Bank in de verdeling van het monetair inkomen is groter dan in het vorige boekjaar 

(€ -119 miljoen), voornamelijk als gevolg van haar specifieke rol in het CSPP programma. 

Voor de impairment tests op waardepapieren ten behoeve van het monetair beleid in het Eurosysteem werd 

een voorziening van € 6 miljoen aangelegd. 

Winstverdeling 

 

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

reserves van de Bank. Alle 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. 

De raming van de benedengrens van de risico’s per einde 2018 geeft een bedrag in de orde van grootte van 

€ 5,4 miljard. 

 

Dit bedrag omvat de financiële risico's op: 

− de eigen effectenportefeuilles van de Bank in euro en in deviezen; 

− de voor doeleinden van monetair beleid aangehouden effectenportefeuilles op de balans van de Bank, 

waarvoor ze alleen de risico’s draagt; 

− de krediettransacties en voor doeleinden van monetair beleid aangehouden effectenportefeuilles op de 

balans van alle NCB’s van het Eurosysteem, waarvan het risico over deze NCB’s wordt verdeeld (zie 

toelichtingen 5 en 7 van de toelichting bij de jaarrekeningen). 

Het risico bestaat dat de resultaten van de Bank onder druk zouden kunnen gezet worden omwille van het 

volume en de samenstelling van de balans, in het bijzonder door het Expanded Asset Purchase Programme. 

Bijgevolg houdt de Bank vast aan haar beleid om 50 % van de winst van het boekjaar te reserveren zolang 

de periode van onconventionele monetaire maatregelen aanhoudt. 

Zodoende wordt een bedrag van € 372,8 miljoen toegevoegd aan de beschikbare reserve. Ingevolge de 

winstverdeling bedragen de buffers van de Bank € 6,2 miljard. Overigens is het resultaat van het boekjaar de 

eerste buffer voor het opvangen van mogelijke verliezen.  

Het dividendbeleid blijft ongewijzigd. Dit resulteert in een brutodividend van € 138,47 per aandeel, hetzij een 

verhoging met 8,5 % ten opzichte van het boekjaar 2017.  
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Krachtens de organieke wet van de Bank wordt het saldo van de winst toegewezen aan de Staat. Voor 2018 

bedraagt dat € 317,4 miljoen. 

Het dividend zal betaalbaar zijn de vierde bankwerkdag na de algemene vergadering van aandeelhouders 

die plaats heeft op 20 mei 2019. Het zal op die dag automatisch worden gestort aan de houders van 

gedematerialiseerde aandelen en van aandelen op naam. 
 


