
APPENDIX II:  DE HUURVERPLICHTINGEN 
 
 
Inhoudsopgave: 
 

(1)    

(2) Bank Labouchere   Jaarverslag 1994   Huurverplichtingen 

(3) Bank Labouchere   Jaarverslag 1995   Huurverplichtingen 

(4) Bank Labouchere   Jaarverslag 1997   Huurverplichtingen 

(5) Bank Labouchere   Jaarverslag 1998   Huurverplichtingen 

(6) Bank Labouchere   Jaarverslag 1999   Huurverplichtingen 

(7) Bank Labouchere   Jaarverslag 2000   Huurverplichtingen 

(8) Dexia Jaarverslag 2001 Huurverplichtingen 

 
 
Huurverplichtingen: uitgaven per jaar 
 

Jaar Uitgaven  huur-
verplichtingen 

Uitgaven huur-
verplichtingen 

in guldens 

Geschatte 
uitgaven voor 

alle jaren 

Locatie 

1994 ??? ??? 900.000  

1995 Dfl.       900.00 900.000 900.000 Jaarverslag 1994, p. 34 

1996 Dfl.  2.600.000 2.600.000 2.600.000 Jaarverslag 1995, p. 56/57 

1997 ??? ??? 2.600.000 Jaarverslag 1996 niet 
beschikbaar bij KvK 

1998 Dfl.  1.800.000 1.800.000 1.800.000 Jaarverslag 1997, p. 46 

1999 Dfl . 2.900.000 2.900.000 2.900.000 Jaarverslag 1998, p. 32 

2000 Dfl.  2.300.000 2.300.000 2.300.000 Jaarverslag 1999, p. 18 

2001 € 1.800.000 3.960.000 3.960.000 Jaarverslag 2000, p. 61 

     

TOTAAL:  Dfl. 14.460.000 Dfl. 17.960.000  

 
 
Vanaf het jaarverslag 1994 tot en met het jaarverslag van 2002, betreffende de huurverplichtingen 
van de jaren 1994 tot en met 2001, wordt over de huurverplichtingen geschreven: 
 

Uit langlopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten bedrage van Dfl/€ x 
miljoen betrekking hebbende op de periode tot en met xxxx (waarvan Dfl/€  miljoen in xxxx). 
 

Deze langlopende huuroverkomsten werden direct of nagenoeg direct geplaatst na het stukje over 
ingeleende en uitgeleende waardepapieren. 
 
In het jaarverslagen van 2002 tot en met 2005 is de context veranderd:  
 

Garanties zijn verleend voor een aantal groepsmaatschappijen op basis van artikel 403, Boek 
2, Burgerlijk   Wetboek. Huurverplichtingen voor de periode tot 2012 bedragen € 46,1 
miljoen (€ 8,3 miljoen 2002).  

 
Ik heb de huurverplichtingen van de jaren na 2001 niet opgenomen, omdat de relatie met de 
ingeleende waardepapieren onduidelijk is geworden. 
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8edragen x f 1.000 1995 1994 

m 

De per balansdatum logeleende en uitgeleende waardepapieren zijn 

als volgt te specificeren 

In btvlkleen of verbruikleen ontvangen 

w.ardepapleren 

ln bruikleen of verbruikleen geg~ 

waardepapieren 

Hu~ 

1.314.039 1.099.980 

1.314.039 1.099.945 

Uit langlopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten 

bedrage van f7 4 miljoen betrekking hebbend op de periode tot en met 

2002 (waarvan f 2,6 miljoen in 1996) 

CoiiCCttft!ltleJ van ltndf«tfssco ·s 

Het totaal van de posten bankiers en verstrekte kredieten kan als volgt 
naar concentraties van bedrijfstakken van de tegenpartijen worden 
gespecificeerd 

Flnandile lnsteiRngen 

Overige zakelijke kredieten 

<Mmeid 

Overige 

Volutor&lco's/~ 

1.651.021 

34.900 

219.106 

375.739 

2.280.766 

1.486.734 

51.022 

58.135 

33.163 

1.629.054 

De som van de tegenwaarde in guldens van de activa In vreemde valuta 

bedraagt f 6o3 miljoen en van de passiva in vreemde valuta f 551 miljoen. 

De ultimo 1995 openstaande termijntransacties In vreemde valuta Zijn 
aangegaan ter indekicing van valutaposities. 

De overige openstaande off-balance sheet instrumenten zijn aangegaan 

ter indekking van rente- en prijsrisico's van in de balans en buiten de 

balans opgenomen renteposities en posities in waardepapieren. 

56157 lAARREKENING 1995 
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. -
roelichting op de geconsolideerde balans per J! december 1997 

Bedragen x f J.OOO 1997 1996 

lngeleende en uitgrlundr waardrpapierl!n 

De per balansdatum ingeleendeen uitgeleende waardepapieren zijn 

als volgt te specificeren 

In bruikleen of verbruikleen ontvangen 

waardepapieren 

In bruikleen of verbruikleen gegeven 

waardepapleren 

C4rontstelling 

5.398.596 5.220.092 

5.325.493 5.237.269 

Ten behoeve van derivaten contracten van cliënten staat laboochere 

garanttegenover de E.O. CC .. Uit hoofde van deze garantie zijn door 

laboochere effecten als zekerheid verstrekt aan de E.O.C.C.. 

Huurverplichtingen 

Uit langlopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten 

bedrage van f 8,8 miljoen betrekking hebbend op de periode tot en 

met 2004 (waarvan f1,8 miljoen in 1998). 

Trustbedrijf 

De bank beheert, gescheiden van de eigen activa en passiva, vermogen , 

hoofdzakelijk bestaande uit effecten, in eigen naam, voor rekening van 

derden voor een totaalbedrag van circa f 47 miljard (1996: f 35 miljard). 

Concentraties van kredif'trisico's 

Het totaal van de posten bankiers en verstrekte kredieten kan als volgt 

naar concentraties van bedrijfstakken van de tegenpartijen worden 

gespecificeerd 

Financiële instellingen 

Overige zakelijk~ kredieten 

Overheid 

ParticulierPn 

/lonk L<Jbnucher~ 

2.156.441 

102.050 

456.64 1 

2.188.824 

4.903.9.56 

2:742 .314 

168.461 

442.648 

922.000 

.J.J 75 . .1.!3 



Sank Labcuehere Jaarrekening 1998 

van optietransacties, is voor een bedrag van 

f 1.861 miljoen (1997: f 578,0 miljoen) aan zakelijke 
zekerheden verstrekt, inclusief ingeleende 
waardepapieren. Deze staan niet ter vrije 
beschikking van de bank. 

Huurverplichtingen 
Uil langlopende huurovereenkomsten vloeien 
verplichtingen voort ten bedrage van f 9,2 miljoen 
betrekkin hebbend op de periode tot en 

met 2003 (waarvan f 2,9 miljoen in 1999). 

PM verplichtingen 
Bij het ontvangen van de uitkeringen van de 
Vereniging voor de Effectenhandel in liquidatie is 
door de vereffenaars de verplichting opgelegd om, 
in het geval dat bij voltooiing van de vereffening 
van het verenigingsvermogen een eventueel 
liquidatietekort aanwezig zou zijn, voor een 
bedrag van maximaalf 15,6 miljoen bij te dragen 
in dit tekort. 

Trustbedrijf 
De bank beheert, afgescheiden van de eigen 
activa en passiva, vermogen, hoofdzakelijk 

bestaande uit effecten, in eigen naam, voor 
rekening van derden voor een totaalbedrag van 

circa f 63 miljard (1997: f 47 miljard) 

Concentraties van kredietrisico's 
Het totaal van de posten bankiers en verstrekte 
kredieten kan als volgt naar concentraties van 
bedrijfstakken van de tegenpartijen worden 
gespecificeerd: 

(;c { 1.000) 

Financi~le instellingen 

Overige zakelijke kredieten 

Overheid 

Particulieren 

Ten behoeve van de kredietverlening aan 
particulieren alsmede voor overige zakelijke 
kredieten worden, in nagenoeg alle gevallen, 
zekerheden bedongen in de vorm van 
effectendekking. 

1998 1997 

2.224.595 2.156.441 

177.012 102.050 

535.571 456.641 

2.700.057 2.188.824 

5·637-235 4·903·956 

ill li~----------------~---



Looptijden 
In het algemeen staan tegenover op korte termijn opeisbare schulden liquide middelen of in vErgelijkbare 
termijnen in liquide middelen om te zetten activa. Oe balans is gerubriceerd naar afnemende liquiditeit. 
Voor een aantal balanshoofden met verschillende resterende looptijden wordt hierna een aanvullend 
overz icht gegeven. Dit overzicht omvat geen liquide middelen zoals kasmiddelen, kortlopend over· 
heldspapier en de effecten, welke direct in liquide middelen zijn om te zetten. Aangezien dit overzicht 
inzicht beoogd te geven in de liquiditeitenpositie is het effect uit hoofde van off·balance posities niet 
opgenomen. 

Looptijdenoverzicht per 31 december 1999 

Bankiers Kredieten Bankiers Overige 

uitgezet opgenomen toevertrouwde 

mlddelen 

Onmiddellijk opeisbaar 104.0]4 618.080 170-719 1.09:Z.6:zo 
Korter dan 3 jaar 90.:ill54 24o.o6:z 633·908 72.4-83:2 
3 maanden tot 1 jaar tn 162.599 25-701 80.597 
1 tot 5 jaar 178 1.157·935 3-176 2-743 
Meer dan 5 jaar 37·058 8.638 
Totaal 194-683 2.215·734 83).504 1.909·430 . 

lngeleende en uit aleende waarde apiaren 
De per ba lansdatum ingeleendeen uitgeleende waardepapieren zijn als volgt !e specificeren 

In bruikleen of verbruikleen ontvangen waardepapleren 995·558 
In bruikleen of verbruikleen gepven waardepapleren 2.806.900 

Garantlestelling en zakelijke zekerheden 
Ten behoeve van derivaten contracten van cli ënten staat Labcuehere garant tegenover de AEX optie· 
clearing. Uit hoofde van deze garantie zi jn door Labcuehere effecten als zekerheid verstrekt. 
Uit hoofde van betalingsverkeer, bovenstaande garantstellingen en andere transacties op geld· en 
kapitaalmarkten alsmede verplichtingen uit hoofde van optietransacties, is vooreen bedrag van € 392 
miljoen (1998: € 383 miljoen) aan zakelijke zekerheden verstrekt, inclusiefingeleende wamdepap ie· 
ren. Deze staan niet ter vrije beschikking van de bank. 

Huurverplichtingen 
Uit langlopende huurovereenkomsten vloeien verp lichtingen voort ten bedrage van € 6,4 miljoen 
betrekking hebbend op de periode tot en met 2003 (waarvan € 2,3 mHjoen in zooo). 

18 Labcuehere 
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looptijdenoverzicht per 31 december :zooo 

Bankiers Kredieten 

uitgezet 

Onmidde!Ufk opeisbaar 

Meer dan 5 Jaar 

Totaal 

Bftlrage11 ~ of :r;,ooo 

lngeleende en uitgeleende waardepapieren 

Oe per balansdatum inge!eende en uitgeleende waardepapieren zijn als volgt te specificeren: 

In bruikleen ofverbruikleen ontvangen waardepapleren 736.271 

In bruikleen of verbruikleen gegeven waardepapleren 732.808 
--~----------------------~--

Garantlestelling en zalceiiJke zekerheden 

Ten behoeve van derivaten contracten van cliënten staat Labouchere garant tegenover de AEX 

optieclearing. Uit hoofde van deze garantie ziJn door Labcuehere effecten als zekerheid verstrekt. 

Uit hoofde van betalingsverkeer, bovenstaande garantstellingen en andere transacties op geld· en 

kapitaalmarkten .afsmede verplichtingen uit hoofde van optietransacties. Is voor een bedrag van 

€ 1.087 milioen (1999: € 392 miljoen) aan zakelijke zekerheden verstrekt. inclusief lngeleende 

waardepapieren. Deze staan niet ter vrije beschikking van de bank. 

HuurverpUchtlnaen 

·Uit lafiglopende huurovereenkomsten vloeien verplichtingen voort ten bedrage van € 6,0 miljoen 

betrekking hebbend·ap de periode tot en met 200 (waarvan € 1,8 miljoen in 2001}. 

PM verplichtinren 

Bij het ontvangen van de uitkeringen van de Vereniging voor de Effectenhandel in liquidatie is 

door de verelfenaars de verplichting opgelegd om, fn het geval dat bij voltooiing van de vereffening 

van het verenlgingsvermogen een eventueelliquidatietekort aanwezig zou zijn, een bedrag van 

maximaal € 7,1 miljoen, vermeerderd met rente vanaf 1997, bil te dragen in dit tekort. 

Risico exposure 

Een Indicatorvan de risico exposure van Labcuehere Is de vermogenseis van de afzonderlijke risico's. 

De vermogenseis kan onder andere aan de volgende risico's worden toegekend: 

• Kredietrisico op de on balance Items: 

- Kredietrisico op de off balante items; 

·Valutarisico's; 

· Marktrisico handelsportefeuille. 
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In duizenden euro's, tenzij <Jndel'1> aangegeven 2001 2000 

Reële Waarde 

Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde 

ullimo :ZOOl ultimo 2001 ultimo :ZOOD ultimo 2000 

Activa 
Kredieten 3 520 930 4128 440 2 971 034 3 640185 

Rentedragende waardepapieren en 
aandelen 1 751 808 1 754 890 1 963 537 1 964 857 

Overige en overlopende activa 1 059 363 755 650 770 442 513 385 

Passiva 
Overige en overlopende activa 816 659 1 046 444 693 447 926 732 

Voorzieningen 86400 19 099 59 530 2 327 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Voorwaardelijke schulden 61 048 33 623 

Hieronder zijn opgenomen alle transacties waarbij de bank zich garant heeft gesteld voor de verplichtingen 
van een derde. Het betreffen voornamelijk op verzoek van cliënten afgegeven bankgaranties, verstrekt op 
voldoende onderpand. Tevens zijn hieronder opgenomen verplichtingen van de bank op termijn aan derden. 

Garanties zijn verleend voor een aantal groepsmaatschappijen op basis van artikel 403, Boek 2, Burgerlijk 
Wetboek. Huurverplichtingen voor de periode tot 2012 bedragen € 46,1 miljoen (€ 8,3 mil joen 2002). 

Aandelenoptieplan personeel Aan de medewerkers zijn optierechten toegekend voor de verwerving van 
gewone aandelen. Per optierecht kan één aandeel Dexia Bank Nederland N.V. worden verkregen. Van het 

totaal aantal uitstaande optierechten behoren in totaal 6 000 (met een gemiddelde uitoefenprijs van € 56,75) 
toe aan de Raad van Bestuur. Met ingang van 2000 is het aandelenoptieplan grotendeels vervangen door een 

aandelenplan. 

Per balansdatum zijn de volgende optierechten uitstaande: 

Aantal uitstaande optiere<hten Uitoefenprijs in E Looptijd tot 

75135 56,75 13 januari 2004 
5 000 44,08 1 mei 2005 

61 Jaarrekening Toelichting geconsolideerde balans 


