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Nieuwsbericht 

 Utrecht, 22 oktober 2021 

 

De Volksbank keert € 249 miljoen dividend over  

2019 en 2020 uit aan aandeelhouder NLFI 

De Volksbank N.V. (de Volksbank) heeft op 22 oktober 2021 het resterende dividend over 2019 en 

het dividend over 2020 uitgekeerd aan haar aandeelhouder, de Stichting administratiekantoor 

beheer financiële instellingen (NLFI). Dit is in lijn met de aankondiging in het halfjaarbericht 2021 

van de Volksbank op 13 augustus 2021.  

 

Het dividend wordt nu pas uitgekeerd omdat de Europese Centrale Bank (ECB) eerder had 

aanbevolen uiterste voorzichtigheid te betrachten ten tijde van de Covid-19 pandemie. Op 23 juli 

2021 heeft de ECB besloten die aanbeveling niet te verlengen na september 2021.  

 

Het gereserveerde resterende dividend over 2019 bedraagt € 145 miljoen, na een gedeeltelijke 

uitbetaling van € 20 miljoen in april 2021. Het gereserveerde dividend over 2020 bedraagt 

€ 104 miljoen. Aangezien het gereserveerde dividend reeds als schuld op de balans stond, heeft 

de dividenduitkering geen invloed op de kapitaalpositie van de Volksbank. De kapitaalpositie blijft 

onveranderd sterk. 

 

De dividenduitkering past in de positieve impact die de Volksbank met haar strategie ‘beter voor 

elkaar – van belofte naar impact’ wil realiseren voor zowel klant, maatschappij, medewerkers als 

de aandeelhouder. Vanuit de gedeelde waarde aanpak is het streven doorlopend balans aan te 

brengen tussen deze belanghebbenden. 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie Investor Relations 

Harmen van der Schoor 

harmen.vanderschoor@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 10 11 73 63 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

Daphne Andriesse 

daphne.andriesse@devolksbank.nl 

Mobiel: 06 - 30 21 49 52 

Davey Hak 

davey.hak@devolksbank.nl 

Telefoon: 030 - 291 48 07 
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OVER DE VOLKSBANK N.V. 

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende 

kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en 

systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een 

financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, 

BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor 

leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. 

De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl 

 

 

DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een 

opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven 

door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking 

tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V. 

wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar pers@devolksbank.nl. 
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