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Woord vooraf

Paul Matthys
Voorzitter raad van bestuur

2018 was voor vdk bank het jaar van de klant. Aan de hand van zeven wetten
voor een sterkere dienstverlening werkten verschillende teams aan evenveel
actieplannen om meer tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten.
Hierbij kreeg iedereen de kans om in een town hall meeting, in twee meer
diepgaande vormingssessies en tijdens maandelijkse teamvergaderingen
stil te staan bij de dienstverlening en na te gaan waar concrete verbetering
mogelijk is. In de eerste plaats denken we hierbij aan de service voor de klant
zelf, maar we vroegen ons ook af of we als collega’s onderling meer voor elkaar
kunnen betekenen of hoe we professioneel beter kunnen samenwerken met
externe partners.
vdk bank koppelt in haar dienstverlening oplossingen die alle aspecten van het
retailbankieren beslaan – betalingsverkeer, sparen en beleggen, kredietverlening,
en familiale, schade- en diefstalverzekeringen – aan een duurzaam tweesporenbeleid: streng zijn op vlak van herbeleggingen, en altijd klaar staan voor
onze klant door tijd te maken voor een goed gesprek met correct en fair advies.

Leen Van den Neste

Voorzitter directiecomité

Die aanpak loont. vdk bank realiseerde in het boekjaar 2018 mooie financiële
resultaten, met dank aan de aanhoudende commerciële inspanningen
van de afgelopen jaren. Langs de passiefzijde van de balans steeg het
binnenbalanssparen met 4,06% tot 3 miljard 641,59 miljoen euro, terwijl langs de
actiefzijde het totaal uitstaand saldo aan kredieten een nog sterkere stijging kende
met 12,90% tot 2 miljard 452,19 miljoen euro. Door de mooie kredietproductie kon
vdk bank langs de actiefzijde de effectenportefeuille met 158,78 miljoen euro laten
afnemen, of -9,57%. Deze knappe commerciële resultaten brachten een stijging
van het renteresultaat met zich mee met 4,57% tot 57,27 miljoen euro, wat zich
ultiem vertaalt in een nettoresultaat van 15,78 miljoen euro (+3,46%).
De stijging van het binnenbalanssparen liet zich het meest voelen in de
zichtdeposito’s en de inlage op spaarrekeningen, die met respectievelijk 14,91%
en 5,52% vooruitgingen. Door de hogere volatiliteit op de markten kende de
marktwaarde van de buitenbalansproducten een meer bescheiden groei
van 1,97% tot 606,92 miljoen euro. Ook in 2018 koppelde vdk bank een groei
in marktwaarde van buitenbalansproducten aan een diversificatie tussen
de verschillende productcategorieën. Na een eerste bescheiden groei van
0,39% in 2017, steeg het aandeel van tak21-levensverzekeringen in deze totale
marktwaarde dit jaar aanzienlijk met 6,40%.
De doorgedreven aandacht voor kredietverlening zorgde voor het derde jaar op
rij voor een hoge productie aan woonkredieten van 436,73 miljoen euro. Dit bracht
ook een stijging van het uitstaand saldo van woonkredieten met 13,62% met zich
mee. Met 7,08% kenden ook de ondernemingskredieten een mooie toename.
De loan-to-deposit-ratio is het afgelopen jaar hierdoor gestegen tot 67,34%.
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Kerncijfers
De toename van het renteresultaat met 4,57% ging ook gepaard met een stijging
van de ontvangen commissies tot 9,93 miljoen euro (+8,71%). Tezamen met
beleggingsopbrengsten uit de effectenportefeuille van 7,56 miljoen euro (-29,36%)
bedroeg het bankproduct in 2018 74,76 miljoen euro (+0,21%).
De totale bedrijfskosten namen slechts beperkt toe tot 48,13 miljoen euro (+2,14%).
Daarmee bedraagt de cost-income-ratio 64,38% of 1,22 procentpunten meer dan
in 2017. vdk bank boekte in 2018 waardeverminderingen en voorzieningen ten
belope van 5,51 miljoen euro, hoofdzakelijk dotaties aan het fonds voor algemene
bankrisico’s en aan interne zekerheidsfondsen. Het nettobedrijfsresultaat kwam
uit op 21,12 miljoen euro (+1,62%). Er werd voor 1,36 miljoen euro aan uitzonderlijke
resultaten geboekt.
Na verrekening van 6,70 miljoen euro aan vennootschapsbelasting, sloot vdk bank
het boekjaar 2018 af met een nettowinst van 15,78 miljoen euro, tegenover
15,25 miljoen euro in 2017 (+3,46%). Het (bruto)dividend blijft behouden op
140 euro. Het eigen vermogen (incl. fonds voor algemene bankrisico’s) is opgelopen
tot 311,76 miljoen euro. De risicogewogen solvabiliteitsratio na winstverdeling steeg
naar 15,19% en illustreert de stevige kapitaalstructuur van de bank.
Andermaal danken wij onze gemotiveerde medewerkers, bestuurders en
aandeelhouders voor hun trouw engagement.
De uitdagingen binnen de financiële sector blijven groot. Door kritisch onze
dienstverlening in vraag te stellen, nauwgezet het strategisch plan te volgen en trouw
te blijven aan onze missie, zijn we ervan overtuigd dat we ook de komende jaren
mooie resultaten kunnen neerzetten.

Balans
Vorderingen op cliënten
Effecten en waardepapier
Financieel vaste activa
Materieel vaste activa
Cliëntendeposito's en schuldbewijzen
Eigen vermogen in enge zin
Fonds voor algemene bankrisico's
Eigen vermogen in ruime zin
Balanstotaal

2018

2017

%

2.459.029.766,31
1.540.314.671,14
1.818.646,06
14.767.591,03
3.641.585.653,54
297.764.682,87
14.000.000,00
311.764.682,87
4.110.565.983,99

2.177.161.069,99
1.697.490.516,30
1.900.149,66
16.117.211,24
3.499.410.878,21
285.997.792,48
12.000.000,00
297.997.792,48
4.004.142.261,63

+ 12,95
- 9,26
- 4,29
- 8,37
+ 4,06
+ 4,11
+ 16,67
+ 4,62
+ 2,66

57.272.732,00
7.556.120,13
64.828.852,13
9.931.601,70
74.760.453,83
-48.131.938,24
26.628.515,59
-5.506.647,86
21.121.867,73
1.364.778,82
-6.708.308,16
15.778.338,39
55.947,58
15.834.285,97

54.769.685,86
10.696.310,57
65.465.996,43
9.136.283,98
74.602.280,41
-47.122.389,32
27.479.891,09
-6.694.547,31
20.785.343,78
1.933.549,73
-7.468.580,80
15.250.312,71
28.150,70
15.278.463,41

+ 4,57
- 29,36
- 0,97
+ 8,71
+ 0,21
+ 2,14
- 3,10
- 17,74
+ 1,62
- 29,42
- 10,18
+ 3,46
+ 98,74
+ 3,64

5,42%
6,73%
14,78%
15,19%
64,38%
0,38%
7,09%
7,30%

5,42%
7,61%
14,47%
14,88%
63,16%
0,38%
6,98%
7,18%

Resultatenrekening
Renteresultaat
Niet-renteresultaat uit kapitalen
Totaal resultaat uit kapitalen
Provisies en andere bedrijfsopbrengsten
Bankproduct
Bedrijfskosten
Brutobedrijfsresultaat
Waardecorrecties
Nettobedrijfsresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Resultaat van het boekjaar
Belastingvrije reserves
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

Ratio's
Rendement eigen vermogen (enge zin)
Rendement eigen vermogen voor dotatie fondsen (enge zin)
Risicogewogen solvabiliteitsratio voor winstverdeling
Risicogewogen solvabiliteitsratio na winstverdeling
Cost-income-ratio
Rendement op activa
Leverage-ratio voor winstverdeling
Leverage-ratio na winstverdeling
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Markante
gebeurtenissen
in 2018
Dit overzicht wil even stilstaan bij enkele opvallende
gebeurtenissen voor vdk bank in 2018.

23 april 2018
Streekmotor23
Streekmotor23, partner van de duurzame spaar
rekening van vdk bank, mobiliseert burgers,
bedrijven en besturen van 23 Zuid-Oost-Vlaamse
gemeenten voor sociale en groene projecten. Op
23 april werden de nieuwe projecten voorgesteld.

25 april 2018
Roadshow woonkrediet

27 april 2018
Algemene vergadering

10 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
Op 10 januari vond voor alle medewerkers van
vdk bank de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats.
In een terugblik op het jaar 2017 werd een eerste
zicht gegeven op de commerciële resultaten, maar
er werd ook vooruitgekeken naar wat het jaar 2018
zou bieden.

Op de algemene vergadering van 27 april 2018
werd het jaarverslag van de activiteiten van de
bank in 2017 voorgesteld. Uitstekende resultaten
en een sterke kredietproductie leidden tot een
nettowinst van meer dan 15 miljoen euro.
Het strategisch plan dat vdk bank lanceerde voor
de periode 2016-2020 blijft vruchten afwerpen.

vdk bank neemt graag de tijd voor een goed
gesprek, zeker bij de belangrijke momenten in
het leven. In navolging van de succesvolle beleggingsavonden werd ook voor het vdk-woonkrediet
een infoavond opgezet. Wie de avond bijwoonde,
kreeg onmiddellijk ook energiebesparende tips
van Eneco Belgium.

13 mei 2018
30 jaar partnerschap met KAA Gent

15 januari 2018
Uitbreiding productaanbod met brand-,
diefstal- en familiale verzekeringen
Op 15 januari 2018 sneed vdk bank een nieuw
hoofdstuk aan met de start van de commer
cialisatie van brand-, diefstal- en familiale
verzekeringen in samenwerking met Allianz
Benelux: Home Plan en Family Plan. Op die
manier kan vdk bank haar rol als adviseur ten
volle waarmaken.

16 mei 2018
Bedrijvenloop

21 maart 2018
Green Deal
Op 21 maart 2018 tekende vdk bank de Green Deal
Gedeelde Mobiliteit. Een initiatief van de Vlaamse
overheid die bedrijven en sectoren wil bijstaan in
hun vergroeningsproces. vdk bank wil gedeelde
mobiliteit in versnelling brengen, door autodelen,
carpoolen en fietsdelen te promoten, zowel bij
haar klanten als bij haar medewerkers.
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vdk bank wil een duurzame relatie op de lange
termijn uitbouwen met haar klanten. Die benadering weerspiegelt zich evenzeer in andere partnerships. In 2018 mocht vdk bank haar 30ste jaar als
hoofdsponsor van voetbalclub KAA Gent vieren.
Een unicum in de voetbalwereld.

Bij veel collega’s van vdk bank is de middagloop
een wekelijkse afspraak. De bedrijvenloop maakt
veel kans om een jaarlijkse afspraak te worden.
Net zoals honderden andere Gentse sportievelingen, nam ook vdk bank deel aan de traditionele
bedrijvenloop rond de Watersportbaan.

22 mei 2018
Beleggingsavonden
Net als in 2017 werden samen met Pascal Paepen
beleggingsavonden georganiseerd waarin werd
aangegeven waarom beleggen een onderdeel
kan zijn van het nieuwe sparen alsook hoe er
duurzaam en ethisch beleggingsadvies bij vdk
bank wordt gegeven.
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1 september 2018

22 oktober 2018

Foto ‘Voor het leven’

UGent Leerstoel Frans Verheeke

Op elk belangrijk moment van het leven, zijn onze
klanten welkom voor persoonlijk advies. En wat
belangrijk is voor het leven, leggen we graag vast
op foto. Onze photobooth was present op verschillende evenementen doorheen 2018, waaronder
ook op het Bombelbas Festival in Zottegem.

15 september 2018
vdk bank scoort uitstekend in een
onderzoek van de Belgische Coalitie
tegen Kernwapens
In september 2018 bracht de Belgische Coalitie
tegen Kernwapens in samenwerking met FairFin
een onderzoek uit naar de investeringen in kernwapens door de Belgische financiële instellingen.
vdk bank heeft een streng beleid en sluit de hele
wapenindustrie uit van haar beleggingsuniversum,
inclusief alle producten van kernwapens.

14 november 2018

De Universiteit Gent heeft met de steun van diverse partners, waaronder vdk bank, een leerstoel
opgericht die zich zal bezighouden met de toekomst van de sport. Het vak werd ondergebracht
in de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
De leerstoel kreeg de naam ‘Frans Verheeke’, naar
de gewezen voorzitter van het directiecomité en
de raad van bestuur, een man met passie voor de
sport en het beleid errond.

Lunch4Life
Lekker eten en een leuk streepje muziek. Een
enthousiaste groep medewerkers van vdk bank
organiseerden voor de Warmste Week een
middaglunch waarop alle vdk-medewerkers
en sympathisanten werden uitgenodigd. De
opbrengst werd geschonken aan twee goede
doelen: Boven De Wolken en Make-A-Wish.

23 november 2018
Contactloos betalen met vdk- en
Jovo-kaarten
Na contactloos mobiel betalen via de Bancontactapp in 2017, introduceerde vdk bank op
23 november 2018 ook contactloos betalen
met haar betaalkaarten.

6 oktober 2018
BIS-beurs
In de hallen van Flanders Expo in Gent hadden
goed 80.000 bezoekers van de bouw- en renovatiebeurs de mogelijkheid om de vdk-beursstand
te bezoeken. We geloven er sterk in dat de
persoonlijke vdk-aanpak het verschil maakt, en
hiervoor konden we rekenen op een actieve aanwezigheid vanuit onze kantoren.
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29 november 2018

9 oktober 2018

Netwerkmeeting voor sociale
ondernemers

Opening vdk-kantoor Gentbrugge
Arsenaal
Met de opening van de nieuwe vdk-vestiging,
krijgen de inwoners van Gentbrugge Arsenaal
een vertrouwd gezicht in de buurt en dit in een
modern gebouw.

17 oktober 2018

22 oktober 2018

Opening vdk-kantoor Leuven

BIZZCLUB ethisch beleggen

Beleggen, sparen, lenen … Wie ethisch en
duurzaam wil bankieren in hartje Leuven hoeft
het niet langer ver te zoeken. vdk bank opende
er haar vestiging, voor wie advies zoekt
van mens tot mens.

Op 22 oktober organiseerde ecoTips magazine
een infoavond rond ethisch beleggen met auteur
Siem de Ruijter van het boek ‘Ethisch beleggen is
voor iedereen’. vdk bank was ook aanwezig om
haar ethische beleggingsaanpak toe te lichten.

13 december 2018

Op 29 november 2018 organiseerde de cel
Bedrijven en Organisaties een netwerkmeeting
voor sociale ondernemers. Op deze avond kon in
Roeselare kennis gemaakt worden met mensen
en organisaties die zich actief inzetten voor een
betere samenleving dankzij sociale innovatie en
ondernemerschap.

Incentive BOAR-verzekeringen
In 2018 ging vdk bank van start met het aanbieden
van brand-, diefstal- en familiale verzekeringen.
De laureaten van de BOAR-incentive werden
ondergedompeld in de geheimen van de microbrouwerij in Dok Noord, en kregen er de prijs voor
topadvies.
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We stellen de vennootschappelijke (of enkelvoudige) jaarrekening van vdk bank nv hier voor in een verkorte versie. De volledige vennootschappelijke
jaarrekening werd aan de algemene vergadering van 26 april 2019 voorgelegd ter goedkeuring. Conform de wettelijke voorschriften worden de
vennootschappelijke jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris neergelegd bij de Nationale Bank van België.
U kunt die documenten kosteloos opvragen bij vdk bank nv, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Na neerlegging worden ze ook beschikbaar gesteld op de
website www.vdk.be. De commissaris heeft over de vennootschappelijke jaarrekening van vdk bank nv een verklaring zonder voorbehoud afgegeven.
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Algemeen
financieeleconomisch
kader

In 2018 werd de wereldeconomie gedomineerd door een
opflakkerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten
en China. Centraal hierin staat de Amerikaanse vraag tot
een vermindering van het handelstekort van de VS met
China, en een ruimere toegang tot de Chinese markt met
een betere behandeling van Amerikaanse bedrijven in
China. Pas eind 2018 werden maatregelen genomen om
een verdere escalatie van het conflict te vermijden. Beide
partijen spraken af om gedurende drie maanden geen
tariefverhogingen door te voeren, gedreven door zowel
de groeivertraging in China als de toegenomen volatiliteit
op de financiële markten in de VS.

In de eurozone bleef de inflatie zwak. De totale inflatie ligt
dicht bij de ECB-doelstelling van net onder de 2%, maar
de kerninflatie blijft voorlopig gematigd. De relatief hoge
inflatie is dus vooral een gevolg van de stijging van de
olieprijzen tot eind september, maar die prijzen zijn de
laatste maanden van 2018 sterk teruggevallen. De ECB
zette in december 2018 haar aankoopprogramma van
financiële activa stop, maar een verdere normalisering
van het beleid van de ECB na deze eerste belangrijke stap
werd vooralsnog vooruitgeschoven tot 2019. De ECB kocht
in totaal voor 2.600 miljard euro aan schuldpapier om de
langetermijnrente te drukken, en de inflatie op te krikken.

De groei in Europa bleef in 2018 gezond, maar in
vergelijking met de piek van eind 2017 is er een duidelijke
vertraging. De handelsoorlog die president Trump startte,
weegt ook op de Europese economie. Sinds 1 juni 2018 zijn
Amerikaanse invoertarieven van kracht op ingevoerd staal
en aluminium. De lijst met Europese represailles sloeg
vooral op iconische Amerikaanse producten zoals
Harley-Davidson-motoren, Bourbon whiskey en jeans.
Jean-Claude Juncker wist een stand-still te bereiken.
De kans op escalatie bleef echter sluimeren, met de
voortdurende dreiging met invoertaksen op auto’s en
onderdelen ervan die de EU hard zou treffen.

In België zorgde vooral het verslechterende internationale
conjunctuurklimaat voor een dalende trend van de groei
in het BBP. Het is de binnenlandse vraag die de Belgische
groei ondersteunt met een groeiende werkgelegenheid
en een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt die ook
voor een versnelde loonstijging zorgt. De werkloosheids
graad ligt met 5,6% eind 2018 tot 3 procentpunten lager
dan de piek van december 2015.

Binnen de Europese Unie werd in 2018 getracht
onzekerheid omtrent de brexit weg te nemen,
wat uitmondde in een ontwerpakkoord tussen het
Verenigd Koninkrijk en de EU. Eind 2018 was het echter niet
duidelijk of het VK de keuze zou maken voor een zachte
en geleidelijke brexit, of per einde maart de EU in chaos
zou verlaten zonder akkoord. In Frankrijk sloeg tegen het
jaareinde dan weer de sociale onrust aan met het protest
van de ‘gele hesjes’. In België leidde op dat moment de
verdeeldheid binnen de regering over het VN-akkoord
rond migratie tot de val van de regering Michel.

14

De Belgische langetermijnrente klom begin 2018 tot net
boven 1%, maar zakte sindsdien naar een dieptepunt
van 0,63% in juli 2018. Ze sloot het jaar af op 0,82%.
De euribor 3-maandrente sloot af op -0,31%, nauwelijks
0,02 procentpunten hoger dan bij het jaarbegin.
De Bel20-index bereikte eind januari nog haar hoogste
punt sinds de financiële crisis, maar sloot het jaar af met
een verlies van 18,5% over heel 2018.
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Aangetrokken
spaarmiddelen
De ingezamelde spaarfondsen kenden een stijging van 142,17 miljoen euro of +4,06%.
Het totaal uitstaand volume op balansdatum bedraagt 3,642 miljard euro. Dit resultaat
overschrijdt de strategische doelstelling van de bank om in 2018 het uitstaand saldo aan
spaarfondsen te doen toenemen met 3%.

Evolutie binnenbalanssparen

De globale stijging is het resultaat van een afname binnen de producten op termijn
(inclusief kortetermijnrekeningen) met 40,43 miljoen euro - of -4,71% - die ruimschoots werd
gecompenseerd door een stijging van de overige productcategorieën: de spaarrekeningen
groeiden met 124,24 miljoen euro (+5,52%) en de giro- en zichtrekeningen stegen met
58,37 miljoen euro (+14,91%).

Op het vlak van de buitenbalansproducten steeg de totale (markt)waarde van de uitstaande
beleggingen met 11,70 miljoen euro (+1,97%) tot 606,92 miljoen euro. Zowel de middelen
opgehaald onder Tak 21-levensverzekeringen als de fondsen kenden een aangroei met
respectievelijk 14,66 miljoen euro (+6,40%) en 5,12 miljoen euro (+5,80%). In 2018 heeft vdk
bank geen nieuwe uitgifte van gestructureerde producten gedaan, waardoor de middelen
in structuren enkel een natuurlijke afvloei kenden met 1,63 miljoen euro of -1,21%. Daarnaast
kende het fiscaal sparen door de hogere volatiliteit van de markten een daling van het
uitstaand saldo in marktwaarde met 2,90 miljoen euro (-2,51%).

Evolutie categorieën

Marktwaarde buitenbalans

Spaarrekeningen

18

Producten op termijn

Giro en zicht

Tak 21

Fiscaal sparen

Structuren

Fondsen

Andere
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Herbeleggingen
Kredietverlening
De kredietverlening kende in 2018 opnieuw een indrukwekkende groei, met een stijging
van de globale kredietportefeuille met 12,90%. De prominente aandacht voor kredietverlening
in het Strategisch Plan 2016-2020 resulteerde voor het derde jaar op rij in een uitzonderlijk
hoge kredietproductie.

Evolutie globale kredietverlening

De ondernemingskredieten betreffen voornamelijk investeringskredieten en overbruggings
kredieten aan zelfstandigen, aan vrije beroepen, aan kleine en middelgrote ondernemingen,
aan lokale overheden en aan de non-profitsector. Het totaal uitstaand volume
ondernemingskredieten bedroeg per einde boekjaar 431,04 miljoen euro, dit is een stijging
van 7,08%.

Woonkredieten

Consumentenkredieten

Ondernemingskredieten

MFI / gesyndiceerde kredieten

De portefeuille consumentenkredieten, geen kernproduct van vdk bank, bleef min of
meer stabiel op 17,10 miljoen euro. Ten slotte vermelden wij de portefeuilles kredieten aan
microfinancieringsinstellingen en gesyndiceerde kredieten, voor een gezamenlijk bedrag van
110,75 miljoen euro.

De productie van 436,73 miljoen euro woonkredieten toont aan dat de kredietverlening op
het hoge niveau van de voorbije jaren bleef. Dat vertaalt zich ook in een stijging van het
uitstaand saldo aan woonkredieten van 13,62% tot 1,893 miljard euro.

De doorgedreven aandacht van vdk bank op kredietverlening heeft geleid tot een stijging
van de verhouding van onze leningen ten opzichte van onze deposito’s. De zogenaamde
‘loan-to-deposit-ratio’ nam in 2018 met 5,27 procentpunten toe tot 67,34%.

Evolutie woonkredieten

Loan-to-deposit: gestegen tot 67,34%

Woonkredieten
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Productie woonkredieten

21

Beheersverslag 2018

Beheersverslag 2018

Effectenportefeuille
Door de sterke stijging in de kredietportefeuille kon de bank haar obligatieportefeuille verder
laten afnemen tot 1,500 miljard euro (-158,78 miljoen euro of -9,57%). De overheidsobligaties
daalden beperkt met 10,88 miljoen euro (-3,26%). De portefeuille aan obligaties van private
emittenten viel terug met 11,16%. De duration van onze obligatieportefeuille bedroeg
per 31 december 2018 3,75 jaar.

De kredietkwaliteit van de portefeuille blijft zeer goed: 86,07% van onze portfolio
geniet een externe rating die door de erkende rating agencies wordt beoordeeld als
ten minste investment grade. vdk bank houdt geen posities met een rating van BB+
of minder aan in de portefeuille. Ten slotte bleef het belang van obligaties zonder
externe rating met 13,93% (+0,52%) nagenoeg stabiel. Dit betreft obligaties van
goede kwaliteit, veelal in de publieke of openbare nutssectoren, intern beoordeeld
als gelijkwaardig aan investment grade.

Evolutie obligatieportefeuille
Obligatieportefeuille: samenstelling volgens rating

AAA 4,88%

AA+ 0,51%

NR 13,93%
Sub-investment 0,00%
BBB- 0,50%
BBB 4,23%
Commercial paper

Private emittenten

Overheidsobligaties

BBB+ 9,15%

AA 13,92%

AA- 7,85%

A+ 10,27%

A- 18,62%

A 16,14%

De aandelenportefeuille steeg in 2018 naar 40,40 miljoen euro. Per einde boekjaar
was 78,80% of 31,83 miljoen euro hiervan op de beurs genoteerd. De beurswaarde
bedroeg op dat ogenblik 39,73 miljoen euro. De participaties in financiële vaste
activa bedroegen 1,82 miljoen euro.
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In 2018 stegen zowel het renteresultaat als de ontvangen commissies uit bankdiensten.
Het renteresultaat sloot af op 57,27 miljoen euro, een stijging van 2,50 miljoen euro (+4,57%),
een opmerkelijke toename in de huidige renteomgeving. De ontvangen commissies uit
bankdiensten stegen met 0,80 miljoen euro tot 9,93 miljoen euro (+8,71%). Door de vertraging
in de afbouw van de effectenportefeuille viel in vergelijking met 2017 ook de meerwaarde
op de verkoop van effecten terug. Tezamen met een beperkte afname van de uitzonderlijke
dividenden brengt dit het niet-renteresultaat tot 7,56 miljoen euro (-29,36%).
Het bankproduct bleef hierdoor nagenoeg stabiel, met een stijging van 0,16 miljoen euro
tot 74,76 miljoen euro (+0,21%).

Na de voorgestelde winstverdeling stijgt het eigen vermogen, zoals uitgedrukt in de balans
en inclusief het fonds voor algemene bankrisico’s, van 298,00 miljoen euro naar 311,76 miljoen
euro. De solvabiliteitsratio bedraagt 14,78% voor winstverdeling en 15,19% na winstverdeling.
Het rendement op activa bedraagt 0,38%. Het rendement op eigen vermogen in de enge zin
steeg tot 5,42%; het rendement op eigen vermogen vóór dotatie aan het fonds voor algemene
bankrisico’s en interne zekerheidsfondsen in enge zin bedroeg 6,73%.

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) stegen met 1,01 miljoen euro tot 48,13 miljoen
euro (+2,14%). De administratieve kosten en bedrijfskosten kenden een stijging van
0,68 miljoen euro (+2,79%) tot 24,92 miljoen euro, en de personeelskosten namen toe met
0,38 miljoen euro of 1,86% tot 21,05 miljoen euro. De afschrijvingen namen dan weer af met
0,05 miljoen euro tot 2,16 miljoen euro.

Evolutie eigen vermogen

De cost-income-ratio steeg hierdoor van 63,16% naar 64,38%.
Het brutobedrijfsresultaat daalde met 0,85 miljoen euro, of 3,10%, tot 26,63 miljoen euro. Het
resultaat van het boekjaar werd negatief beïnvloed door geboekte waardeverminderingen
en voorzieningen die per saldo 5,51 miljoen euro bedroegen. Dit bedrag omvat dotaties
aan het fonds voor algemene bankrisico’s en aan onze interne zekerheidsfondsen voor
respectievelijk 2 miljoen euro en 1,86 miljoen euro. De uitzonderlijke opbrengsten bedroegen
1,36 miljoen euro. Na voornoemde waardeverminderingen, voorzieningen en uitzonderlijke
resultaten is het resultaat vóór belastingen 22,48 miljoen euro, hetzij een daling met
0,23 miljoen euro (-1,02%).
De belastingbijdrage van de bank onder de vorm van vennootschapsbelasting bedroeg
6,71 miljoen euro (na verrekening van uitgestelde belastingen), zodat het boekjaar werd
afgesloten met een nettoresultaat van 15,78 miljoen euro, tegenover 15,25 miljoen euro
in 2017 (+3,46%).

Evolutie resultaat van het boekjaar

26

Eigen vermogen

Solvabiliteitsratio

Keuzedividend en kapitaalverhoging
Naar aanleiding van de winstverdeling van de resultaten over het boekjaar 2017 werd aan
de aandeelhouders de mogelijkheid geboden om hun schuldvordering, die ontstaan was uit
de dividenduitkering, in natura in te brengen in het kapitaal van de vennootschap,
tegen de uitgifte van nieuwe aandelen. In het kader van dit keuzedividend konden middelen
binnen de vennootschap behouden blijven, wat de vermogenspositie van de vennootschap
uiteindelijk met 2.992.332 euro versterkte om haar verdere groei te financieren.
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Personeel
4
28
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De krapte op de arbeidsmarkt liet zich in 2018 bij vdk bank voelen door het moeilijker kunnen
invullen van openstaande vacatures. Het aantal medewerkers bij vdk bank viel terug
van 271 naar 262. Uitgedrukt in effectieve prestatietijd, waarbij deeltijdse prestaties naar
evenredigheid worden meegerekend, gaf dit eind 2018 een voltijds equivalent van
236,95 eenheden (FTE) tegenover 248,9 eind 2017.

Evolutie personeel

Beheersverslag 2018

Het directiecomité is belast met de effectieve leiding van de onderneming en met de
operationele uitvoering van de door de raad van bestuur vastgestelde waarden, strategieën
en beleidslijnen. Het is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en
regelgeving, inclusief het toezichthoudend kader dat op vdk bank van toepassing is. Het is
samengesteld uit vier leden:
-

Leen Van den Neste is voorzitter van het directiecomité en verantwoordelijk voor het
frontofficebeleid en beheer beleggen, human resources, ICT en financieel beheer/reporting.

-

Bart Romanus is verantwoordelijk voor het commercieel beleid en beheer, de cel
bedrijven & organisaties en marketing.

-

Frank Vereecken is verantwoordelijk voor de cel risk met inbegrip van ALM-reporting,
compliance, juridische zaken, dienst gebouwen en het algemeen secretariaat.

-

Michael Voordeckers is verantwoordelijk voor het backofficebeleid en beheer kredieten,
de afdeling dagelijks bankieren, backofficebeleid en beheer beleggen, backoffice
BOAR-verzekeringen, en de dienst organisatie en project management.

310
290
270
250
230
210
190
170
150

De voortdurende aandacht voor de verdere automatisering en verbetering van
bedrijfsprocessen resulteerde, nog versterkt door de terugval in medewerkers, ook in 2018
in een toename van de productiviteit. Dit blijkt uit onderstaande grafiek, die de evolutie
weergeeft van het totale beheerde volume (binnenbalans spaarfondsen + kredieten +
buitenbalans beleggingen) per medewerker in effectieve prestatietijd.

vdk bank hecht groot belang aan een goede man-vrouwverhouding. In 2018 stelde de
bank 111 vrouwen en 151 mannen tewerk. In het managementcomité zijn 38% van de leden
vrouwen. De gemiddelde leeftijd van het personeel bedroeg in 2018 44 jaar.

Spaarfondsen + kredieten + buitenbalans / FTE

vdk bank investeert in haar medewerkers door interne en externe vormingsprogramma’s
aan te bieden. In 2018 werden opleidingssessies aangeboden over o.a. de volgende thema’s:
klantgerichtheid, betaalrekeningen en digitaal bankieren, brand-, diefstal- en familiale
verzekeringen, beleggingsadvies, de nieuwe privacywetgeving, antiwitwassen …
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v.l.n.r. Bart Romanus, Michael Voordeckers, Leen Van den Neste en Frank Vereecken
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Duurzaamheid
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VDK BANK & STREEKMOTOR23 | WERELDSOLIDARITEIT |
BROEDERLIJK DELEN | WELZIJNSZORG | FAIRFIN

Algemene benadering
De ontstaansgeschiedenis van vdk bank situeert zich
in 1926, vanuit de wil om Gentse arbeidersgezinnen
toegang te geven tot het financieel systeem.
Dat nastreven van financiële inclusiviteit zette
zich nadien door in pionierswerk in België rond
het aanbieden van woonkredieten aan diezelfde
doelgroep. Met microkredieten pionierde vdk
bank in 1992 vervolgens verder met een toen
nog weinig bekende vorm van ontwikkelingshulp.
Microfinancieringen geven kleine ondernemers
– waarvan meer dan 70% vrouwen – extra
geldmiddelen om hun groeikrachtige activiteit uit te
bouwen.
Inmiddels is vdk bank in heel Vlaanderen actief.
Trouw aan haar oorsprong blijft vdk bank vandaag
duurzaamheid aan sociale bewogenheid koppelen.
vdk bank zet als enige Belgische, allround retailbank
in op een duurzaam tweesporenbeleid: streng zijn
op vlak van ethische herbeleggingen, en er vooral
zijn voor haar klanten.
vdk bank staat ten dienste van haar klanten voor
alle bancaire vragen en zorgen. Dat vertaalt zich in
het bieden van een degelijke uitleg op elk belangrijk
moment voor haar klanten. De vdk-bankier is een
bekend gezicht in zijn of haar buurt. Bestaande
klanten stellen dit op prijs, maar ook potentiële
nieuwe klanten waarderen de menselijke uitleg met
name rond bijvoorbeeld het vdk-woonkrediet of de
beleggingsproducten die vdk bank aanbiedt.
Duurzaamheid betekent kansen geven aan wie
kansen verdient: zorginstellingen, scholen, sociale
woningbouw. vdk bank participeert al decennia in
projecten voor kansarmen met een geestelijke en/
of materiële nood, in tewerkstellingsprojecten en
in initiatieven in de sociale economie. Veel van die
initiatieven komen aan het woord in een nieuwsbrief
die eenmaal per kwartaal verspreid wordt.
Bij al haar herbeleggingen hanteert vdk bank de
vdk-code voor duurzaam ethisch bankieren. Via deze
code sluit vdk bank schadelijke investeringen via de
bankportefeuille of via kredietverlening uit. Ook in
2018 kreeg de uitsluitingslijst tweemaal een update.
vdk bank doet hiervoor een beroep op Oekom, één
van de grootste ratingbureaus ter wereld op vlak
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van ethische screening. Een uitgebreid ‘Vraag en
antwoord’-document gaat dieper in op het beleid,
en wordt tezamen met de code gepubliceerd op
de website. Deze documenten worden regelmatig
geactualiseerd.
Forum Ethibel, de vzw die zich bezighoudt met
onafhankelijke screenings op ethiek en duurzaamheid,
heeft de SpaarPlus Rekening van vdk bank in 2018
opnieuw gecertificeerd. De spaargelden van deze
rekening worden transparant herbelegd op een
sociaal-ethische manier: in het verlenen van
microfinancieringen, in de sociale economie,
in de gezondheidszorg, het onderwijs of
de sociale woningbouw.
In het ruime aanbod van beleggingsproducten dat
niet onder beheer van vdk bank valt, heeft de bank
eveneens aandacht voor duurzaamheidscriteria.
De vdk-code is eveneens van toepassing op het
VDK Sustainable Flex Fund. Bij de selectie voor het
VDK Pension Fund worden enkel vennootschappen
opgenomen die het Global Compact van de
Verenigde Naties naleven, en geen vennootschappen
die mogelijk het voorwerp zijn van ernstige
aantijgingen op verschillende vlakken zoals
bedrijfsethiek, incidenten met klanten, het beheer van
de onderaannemingsketen of corporate governance.
Voor de overige beleggingsproducten uit het aanbod
worden de beheerders ervan aangeschreven
indien blijkt dat zij in hun beleggingsuniversum
investeringen aanhouden die niet in lijn liggen
met de vdk-code.
Tot slot wenst vdk bank ook operationeel duurzaam
te werken. Er werd een gedetailleerd aankoopbeleid
geschreven, dat duurzaamheidsaspecten verwerkt
in het beslissingsproces. Het aankoopbeleid staat
eveneens op de website, en leveranciers en partners
worden hier ook actief over aangeschreven. vdk
bank verwacht van al haar medewerkers dat zij de
wet en de deontologische codes strikt volgen, en
bijkomend in alle gevallen ethisch handelen. In 2018
werd deelgenomen aan het Green Deal initiatief
van de Vlaamse overheid om gedeelde mobiliteit in
versnelling te brengen d.m.v. het introduceren
van deelfietsen.

SpaarPlus Rekening
CERTIFICERINGSVERKLARING OVER 2018
Aan alle betrokkenen bij de SpaarPlus Rekening,
Aan het publiek,

Kaderend in haar sociaal-maatschappelijk engagement biedt vdk bank
nv (“vdk”) als gezinsbank een (gereglementeerde) “ethische” of
“duurzame” spaarrekening aan onder de naam “SpaarPlus Rekening”.
Deze spaarrekening werd op 1 juli 2013 gelanceerd als opvolger van de
Wereldspaarrekening en de Solidariteitsspaarrekening.
vdk wil via deze duurzame spaarrekening een structureel partnership
aangaan met een aantal organisaties die elk op hun specifieke manier
actief zijn in één van volgende domeinen: ontwikkelingssamenwerking,
sociale
beweging,
microfinanciering,
sociale
economie,
armoedebestrijding en duurzaam omgaan met geld.
In dit kader heeft vdk met Forum ETHIBEL1 een overeenkomst afgesloten
met als doel het certificeren van de sociaal-ethische wederbelegging van
de volledige portefeuille, ingezameld binnen de “Partnership
Overeenkomst Spaarplus Rekening” tussen vdk en Streekmotor23, Trias
vzw, Wereldsolidariteit vzw, Broederlijk Delen vzw, Welzijnszorg vzw
en Fairfin vzw. In onderling overleg met vdk is Trias vzw sinds 30 juni
2018 niet langer opgenomen als partnerorganisatie. Daarentegen werd
Streekmotor23 met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe
partnerorganisatie binnen de “Partnership Overeenkomst Spaarplus
Rekening”.
Deze overeenkomst voorziet in de herbelegging, op een transparante en
sociaal-ethische manier, van de gemiddelde integrale spaarinlage
(berekend op basis van de spaarvolumes op het einde van elke
kalendermaand) door middel van kredieten aan of investeringen
(obligaties of kapitaalparticipaties) in volgende luiken:
1) Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) of organisaties die actief zijn in
microfinanciering.
2) Bedrijven of organisaties die actief zijn op vlak van sociale economie
(o.a. kringloopcentra, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven,
bedrijvencentra voor sociale economie, eerlijke wereldhandel,
duurzaam
toerisme,
alternatieve
financieringsorganisaties,
werknemerscoöperatieven).
3) Bedrijven of organisaties die in hoofdzaak actief zijn op vlak van
duurzame energie, milieuvriendelijke technologie, biologische
voeding, natuurbehoud.
4) Vredesbewegingen, mensenrechten- en welzijnsorganisaties.
5) Sociale woningbouw, onderwijs (vrij of gemeenschapsonderwijs en
alternatieve onderwijsinstellingen), gezondheidszorg (ziekenhuizen,
bejaarden- of gehandicaptenzorg).
Indien nodig en voor maximaal 50% van de gemiddelde inlage kan
geïnvesteerd worden in:
6) Bedrijven, opgenomen in het Ethibel Excellence investeringsregister.
7) Specifieke ethische beleggingsfondsen.
Los van deze (positieve) herbeleggingscriteria hanteert vdk bij al haar
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herbeleggingen uitsluitingscriteria, zoals omschreven in de Algemene
Policy m.b.t. financiering van controversiële activiteiten2.
Ons nazicht is volledig uitgevoerd volgens de bepalingen van de
overeenkomst. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden
hebben wij kunnen steunen op de administratieve diensten van vdk. Wij
hebben alle bijkomende inlichtingen verkregen die wij gevraagd hebben.
Deze certificeringsverklaring slaat op het volledige boekjaar 2018.
Wij hebben kunnen vaststellen dat er eind 2018 in totaal 32.639
SpaarPlus Rekeningen waren, goed voor in totaal € 402.167.233. De
gemiddelde inlage over het jaar bedraagt € 383.978.529.
Op basis van onze controles bevestigen wij dat de wederbeleggingen als
volgt gespreid waren:
Luik
Luik
Luik
Luik
Luik
Luik
Luik

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

microfinanciering
sociale economie
duurzame energie, milieu, biologische voeding
vredesbeweging, mensenrechten- en welzijnsorganisaties
sociale woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg
bedrijven, opgenomen in het Ethibel Excellence register
Specifieke ethische beleggingsfondsen

2,6%
5,5%
19,6%
0,0%
49,9%
21,6%
0,8%

In 2018 heeft vdk haar blootstelling aan directe microkredieten en
leningen aan microkredietverschaffers strategisch verder afgebouwd.
Daarnaast zijn kredieten gericht op duurzame energie en milieu
afgenomen. Het luik met kredieten aan sociale woningbouw, onderwijs
en gezondheidszorg is gegroeid en blijft het grootste. Ten slotte is in
2018 de wederbelegging in luiken 6 en 7 verder toegenomen. Deze twee
luiken vormen samen 22,4% van de totale wederbeleggingen tegenover
0% in 2016. Dit blijft ruimschoots onder het afgesproken maximum van
50%. Het bedrag in luik 7 is volledig belegd in het “ShelteR Invest - VDK
Sustainable Flex Fund”.
Er werd over gewaakt dat er geen dubbeltellingen gebeurden met
projectfinancieringen, toegekend door vdk, die verband houden met de
volkslening.
Tot besluit verklaren wij dat voor het boekjaar 2018, de ethische
wederbelegging volledig conform de overeenkomst tussen vdk en
Streekmotor23, Wereldsolidariteit, Broederlijk Delen, Welzijnszorg
en FairFin gerealiseerd werd.
Brussel, 11 maart 2019
Forum ETHIBEL vzw

Kenny Frederickx,
Algemeen Directeur

Ro Van den broeck,
Research Officer

Zelfverklaring
De afgelopen jaren ondernam vdk bank inspanningen om duurzaamheid te integreren in de volledige
werking van de bank. Hiervoor werd als leidraad de ISO 26000 richtlijn rond maatschappelijk
verantwoord ondernemen gevolgd. In 2016 mondde dit uit in onderstaande zelfverklaring, die dit jaar
hernomen kan worden. De resultaten van het onderzoek blijven onverminderd gelden.
De ISO 26000 richtlijn rond maatschappelijk verantwoord ondernemen betekende voor vdk bank
een kader waarbinnen haar duurzaamheidsinitiatieven aangepakt werden - gericht en maximaal
rekening houdend met haar impact via haar waardeketen. Het wordt echter alsmaar meer duidelijk
dat dit kader in een brede maatschappelijke context inmiddels ingevuld wordt via de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.
Daarom zal vdk bank vanaf het volgende jaar haar duurzaamheidsinitiatieven onderbrengen binnen
een nieuw kader: 17 SDG's, die gekoppeld worden aan 169 targets, zullen ook door vdk bank naar
een actieplan vertaald worden voor haar MVO-activiteiten voor 2019. De doelen reflecteren de drie
dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties
Ondergetekende, mevrouw Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité bij vdk bank,
Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te
passen bij de organisatie vdk bank en dit te hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand van het
proces beschreven in NPR 9026+C1:2012.
De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en te
borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn.
De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte
keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op volgende gebieden:
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
3. De zeven MVO-kernthema's en 37 MVO-onderwerpen.
4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.
De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.vdk.be.

1

2
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Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het vlak van rating,
onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële producten en diensten die beantwoorden
aan precieze ethische en sociale criteria en aan standaarden op het vlak van milieu en deugdelijk bestuur.
Meer informatie is beschikbaar op: https://www.vdk.be/over-vdk/duurzaam-bankieren/policy

Naam organisatie:
Locatie:
Straat en huisnummer:
Postcode en Woonplaats:

vdk bank
Gent
Sint-Michielsplein 16
9000 Gent

Handtekening:
Leen Van den Neste

Datum en plaats:
April 2019, te Gent
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Opvolging
6 Strategisch
Plan
2016 - 2020
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Algemene
benadering
Door de implementatie van het Strategisch Plan 2016-2020 moet vdk bank erin slagen haar
missie te realiseren. De bank wil geld consequent goed doen werken voor het welzijn van de
samenleving en haar klanten: personen, gezinnen, ondernemers en organisaties.
Met deskundig advies van mens tot mens streeft de bank naar het meest faire evenwicht
tussen rendement en gemoedsrust. Door de realisatie van 6 kerndoelstellingen wil vdk bank
als ethische en duurzame retailbank in Vlaanderen een voldoende rendabiliteit en een
gezonde balans realiseren.
De effectieve uitvoering van het strategisch plan wordt nauwgezet opgevolgd zodat alle
geledingen van de organisatie periodiek ingelicht worden over de geboekte vooruitgang.
Dit maakt onze strategie voor iedereen helder en bespreekbaar, en verhoogt de
betrokkenheid van elke medewerker bij veranderingstrajecten binnen de bank. Dit proces
heeft er ook toe geleid dat in 2018 twee nieuwe kerndoelstellingen aan de 6 bestaande van
het strategisch plan werden toegevoegd: veiligheid, met een focus op IT-veiligheid, en de
verdere versterking van de solvabiliteit in functie van de commerciële groei.

Overzicht doelstellingen
en realisaties
Bijkomende inkomsten genereren
vdk bank wenst bijkomende inkomsten te genereren via kredietproductie,
buitenbalansproductie, en de aanrekening van kosten.
Dit moet vdk bank toelaten om de afhankelijkheid van de rentemarge
te doen dalen.

Doelstelling

Realisaties

Verhogen kredietproductie

-

De acceptatiecriteria voor woonkredieten werden verder verfijnd.

-

In 2018 kende onze kredietverlening opnieuw een stevige groei met een 			
aanhoudend hoge productie van woonkredieten en ondernemingskredieten.

-

De doorgedreven aandacht van vdk bank op kredietverlening heeft opnieuw geleid
tot een stijging van de verhouding van onze leningen ten opzichte van onze
deposito's. De zogenaamde 'loan-to-deposit-ratio' bedraagt inmiddels 67,34%.

-

Om gespreid beleggen te stimuleren en in lijn met het laagdrempelig karakter
voor een breed publiek, werden de instapkosten voor het VDK Opbouwplan
permanent verlaagd.

-

Het online aanbod van beleggingen werd uitgebreid met de mogelijkheid
tot creatie van een effectenrekening door de klant zelf, en het intekenen
op beleggingsfondsen.

Onderstaand overzicht geeft aan welke specifieke realisaties per strategische kerndoelstelling
werden geboekt. De kolom vooruitgang geeft op een schaal van 3 eenheden aan in welke
mate elk van de 8 kerndoelstellingen gehaald werd:

weinig vooruitgang

Verhogen buitenbalansproductie

vooruitgang
goede vooruitgang
uitstekende vooruitgang
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Kritische massa en specialisatie

Flexibele organisatie

vdk bank wenst in haar dienstverlening - steeds in lijn met de verwachtingen van
de klanten - te focussen op een voldoende grote kritische massa, en wil waar mogelijk
inzetten op schaalvergroting. De bank wil meer specialisatie voor de klant ontwikkelen
en dienstverlening met voldoende toegevoegde waarde aanbieden.

Doelstelling
Organisatie van het kantorennet,
op maat van de noden en wensen
van de klant

Producten of dienstverlening
moeten voor de klant voldoende
toegevoegde waarde en voor
de bank voldoende kritische
massa hebben

-

vdk bank streeft naar vestigingen met voldoende omvang, met kennis van diverse
specialiteiten met als doel een uitmuntende dienstverlening met een hoge expertise
op elk domein.

-

Het vdk-kantoor Gentbrugge Arsenaal opende op een nieuwe locatie in een
modern gebouw. In het bestaande patrimonium van vdk-vestigingen werden
meer adviesruimtes ingericht.

Een nieuw coachingplan werd opgesteld voor de commerciële begeleiding
van de verschillende vestigingen.

-

Voor commerciële medewerkers werden opleidingen rond change management
en telefonische afspraken opgezet.

-

Op de hoofdzetel werd doorheen volledig 2018 gewerkt aan een meer klantgerichte
dienstverlening via een specifiek vormingsprogramma.

Empowerment

-

Bij grote wijzigingen wordt getracht meer beslissingsbevoegdheid bij de vestigingen
te plaatsen, met als doel de doorlooptijd van de dienstverlening aan de klant
te versnellen.

-

Het empowermentbudget heeft ingang gevonden in de kantoorwerking.

Bestaande activiteiten worden continu kritisch onder de loep genomen.

-

Waar complexiteit kon worden weggenomen met een meerwaarde voor
de klant werd ervoor gekozen om de dienstverlening af te schaffen of te laten uitdoven.

Klantwerving- en verdieping

-

Er werd een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen opgezet
inzake ondernemingskredieten.

vdk bank wenst de mogelijkheden te benutten om enerzijds inkomsten te optimaliseren
binnen het huidige klantenbestand en om anderzijds klantwerving goed te ondersteunen.

Doelstelling

Realisaties

Marktpositionering in lijn met
aanbod in dienstverlening

-

vdk bank streeft naar het meest faire evenwicht tussen rendement en gemoedsrust,
een no-nonsense bank die kan beantwoorden aan de behoeften van
de bewuste meerwaardezoeker.

-

Prospectie tot klantwerving via evenementen, roadshows rond kredieten en 		
beleggen, en samenwerking, met een succesvolle campagne ‘bring your friend’
in de uitbreidingsgebieden.

-

vdk bank haalt een Net Promoter Score van 42 in een klantbevraging.

-

In Leuven werd een nieuwe vdk-vestiging geopend.

-

In 2018 werd van start gegaan met het aanbieden van brand-, diefstalen familiale verzekeringen.

Realisaties
-

Een proefproject rond thuiswerken voor administratieve medewerkers
werd opgestart.

-

Voor backofficeverwerking van klantverrichtingen werden grondige 			
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd.

-
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-

-

vdk bank pakt uitdagingen en veranderingen in de financiële sector op een pragmatische
manier en met veel inzet aan. We werken aan een flexibele organisatie met als doel meer
wendbaarheid en rendabiliteit.

Flexibele organisatie

De afdeling Dagelijks bankieren werd opgericht om tegemoet te komen aan
de snelle digitale evoluties in dit domein.

Realisaties

Flexibele organisatie

Doelstelling

-

Uitbreiden productengamma

Het contractbeheer door dienstverantwoordelijken verloopt via een
gecentraliseerd programma.
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Digitalisering voor klant en commerciële medewerker

Duurzame bank

Met het oog op een uitstekende gebruikerservaring voor zowel de klanten als de
commerciële medewerkers, wenst vdk bank de digitalisering verder te integreren
in interne werkprocessen.

vdk bank wenst zich nog meer te profileren als duurzame bank
en wil inspelen op het verhoogd maatschappelijk bewustzijn bij de klanten
en in de samenleving.

Doelstelling

Realisaties

Doelstelling

Realisaties

Digitalisatie voor klanten,
gefocust op de échte noden van
onze klanten. Waken over de
eenvoud van het systeem, om
bewust complexiteit
weg te nemen

-

Onze klanten kunnen online een effectenrekening openen en intekenen op 		
spaarbons en beleggingsfondsen uit het aanbod van vdk bank.

-

-

Sinds 2018 kunnen onze klanten contactloos betalen met de betaalkaart.

Inspelen op het verhoogd
maatschappelijk bewustzijn
door duurzaamheid in te
bedden in alle aspecten
van de bedrijfsvoering

De vdk-code voor duurzaam en ethisch bankieren wordt nauwgezet gevolgd in
onze herbeleggingsstrategie, en in het ruime aanbod van beleggingsproducten
die niet onder beheer van vdk bank vallen, heeft de bank eveneens oog
voor duurzaamheidscriteria.

-

Onze klanten kunnen de rendementen van aandelen en beleggingsfondsen
online raadplegen.

-

Duurzaamheid heeft ook een sociale invulling, met name hoe de bank omgaat
met haar klanten. vdk bank wil bereikbaar zijn voor elke klant, en medewerkers 		
nemen de tijd om een langetermijnrelatie met de klant op te bouwen.

-

Klanten met een polis Home Plan kunnen rechtstreeks aangifte van schade doen,
en in geval van nood of onderhoud en herstellingen aan hun woning bijstand
vragen via de vdk-verzekeringen app.

-

De aanhoudende inspanningen op vlak van duurzaam ondernemen werden
in 2018 opnieuw beloond met een derde plaats van alle in België actieve banken 		
in de BankWijzer van FairFin, een vzw die de maatschappelijke impact van banken
in België beoordeelt.

-

vdk bank scoorde uitstekend in een onderzoek van de Belgische Coalitie tegen
Kernwapens.

Digitalisatie voor
commerciële medewerkers

44

Nog meer profileren als
duurzame bank

-

De werking van de kredietaanvraagmodule werd in 2018 geoptimaliseerd.

-

De module voor beleggingsadvies werd uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

-

Een overzicht van aangehouden middelen kan afgedrukt worden als ondersteuning
bij adviesgesprekken.

-

Het belang van fondsen met een uitdrukkelijk duurzaam karakter in de totale 		
portefeuille aan fondsen nam verder toe.

-

Er werden belangrijke stappen gezet om de identificatie en onboarding van relaties
van vdk bank te optimaliseren.

-

Op de hoofdzetel werden deelfietsen geïntroduceerd in het kader van
de Green Deal.

-

Een testproject rond mobiel werken voor commerciële medewerkers
werd opgestart.
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Veiligheid, met een focus op IT-veiligheid
vdk bank wenst geen risico’s te nemen met het vertrouwen dat haar klanten
elke dag in haar stellen. Bij een steeds snellere mate aan digitalisatie verdient
IT-veiligheid hierin de focus.

Doelstelling

Realisaties

Geen risico’s nemen met het
vertrouwen van de klanten

-

-

IT-veiligheid
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Doorheen 2018 werd uitdagende nieuwe regelgeving succesvol geïmplementeerd,
waaronder de nieuwe Europese privacywetgeving, wetgeving rond beleggingsadvies, nieuwe rapporteringsvereisten rond kredietverlening, de nieuwe Europese
verordening rond betalingsdiensten, de vierde AML-richtlijn rond antiwitwassen
en terrorismebestrijding, het nieuwe pandregister, verzekeringsbemiddeling,
en de maatregelen van het Zomerakkoord waaronder de effectentaks.
De klanten stellen ook vertrouwen in de bank op vlak van de bescherming van hun
persoonlijke gegevens. Als deel van het traject m.b.t. de nieuwe privacywetgeving
werd binnen de bank een data protection officer aangesteld.

-

Bij de inrichting van vestigingen wordt gestreefd naar een balans tussen veiligheid
en openheid.

-

Klanten zelf worden gesensibiliseerd, bijvoorbeeld omtrent phishing.

-

Een traject rond IT-security werd uitgetekend en nauwgezet gevolgd.

-

De onafhankelijke controlefuncties worden ondersteund op vlak van IT
door externe consultants.

-

Een samenwerking met een externe partner maakt het voor vdk bank mogelijk om 		
korter op de bal te spelen in geval van nieuwe phishingcampagnes.

De verdere versterking van onze solvabiliteit
in functie van onze commerciële groei
De afgelopen jaren kende vdk bank een stevige groei, en de bank wil
dit tempo ook de komende jaren blijven aanhouden. Om die groei te
ondersteunen, wil vdk bank maatregelen nemen om haar sterke solvabiliteitscijfers
van vandaag ook morgen te kunnen aanhouden.

Doelstelling

Realisaties

Verdere versterking van de
solvabiliteit

-

Op de buitengewone algemene vergadering van 27 april 2018 werd beslist om
het dividend over het boekjaar 2017 betaalbaar te stellen via een zogenaamd
keuzedividend. De aandeelhouders hebben de keuze om hun nettodividenden in
te brengen in ruil voor nieuwe aandelen, hun dividenden in cash te ontvangen, of
een combinatie van beide te maken.

-

vdk bank heeft gewerkt aan een daling van de gemiddelde risicoweging
van haar activa.

-

Goede rendabiliteit zorgt voor extra kapitaalopbouw.
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Balans,
resultatenrekening
en resultaatverwerking
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Passief
I.

Balans
Actief
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
XI.
XII.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten
Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier
Vorderingen op kredietinstellingen
Onmiddellijk opvraagbaar
Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)
Vorderingen op cliënten
Obligaties en andere vastrentende effecten
Van publiekrechtelijke emittenten
Van andere emittenten
Aandelen en andere niet-vastrentende effecten
Financiële vaste activa
Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren
Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Overige activa
Overlopende rekeningen

Totaal actief

II.

2018

2017

27.840.049,78
0,00
45.730.945,46
5.727.235,89
40.003.709,57
2.459.029.766,31
1.499.916.301,01
323.164.733,56
1.176.751.567,45
40.398.370,13
1.818.646,06
490.739,02
1.327.907,04
965.224,11
14.767.591,03
564.333,43
19.534.756,67

23.323.679,03
6.497.328,21
64.127.244,37
10.781.554,73
53.345.689,64
2.177.161.069,99
1.658.693.000,27
334.045.712,47
1.324.647.287,80
32.300.187,82
1.900.149,66
490.739,02
1.409.410,64
901.083,36
16.117.211,24
552.659,88
22.568.647,80

4.110.565.983,99

4.004.142.261,63

III.

IV.
V.
VI.

VII.

Schulden aan kredietinstellingen
Onmiddellijk opvraagbaar
Overige schulden op termijn of met opzegging
Schulden aan cliënten
Spaargelden / spaardeposito's
Andere schulden
- Onmiddellijk opvraagbaar
- Op termijn of met opzegging
In schuldbewijzen belichaamde schulden
Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop
Overige schuldbewijzen
Overige schulden
Overlopende rekeningen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
Fonds voor algemene bankrisico's

2017

120.866.488,63
4.160.007,12
116.706.481,51
3.149.655.485,30
2.075.427.256,12
1.074.228.229,18
708.861.691,38
365.366.537,80
500.994.847,00
500.994.847,00
0,00
13.128.453,90
12.022.521,58
1.887.160,60
1.392.160,60
495.000,00
246.344,11
14.000.000,00

158.404.367,34
5.262.668,34
153.141.699,00
3.013.044.021,94
1.966.340.117,49
1.046.703.904,45
634.294.228,40
412.409.676,05
505.212.253,00
505.212.253,00
0,00
15.598.335,57
12.014.711,60
1.595.626,96
1.378.888,88
216.738,08
275.152,74
12.000.000,00

25.368.661,26
25.368.661,26
2.623.670,74
255.721.751,78
2.536.866,13
39.662,96
39.662,96
13.882.088,82
239.263.133,87
14.050.599,09

25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
246.977.699,36
2.500.000,00
39.662,96
39.662,96
13.938.036,40
230.500.000,00
14.020.093,12

4.110.565.983,99

4.004.142.261,63

2018

2017

24.109.847,44
24.109.847,44
24.109.847,44
193.137.472,05
193.137.472,05
122.571.527,53
61.260.909,08
8.283.876,44
1.021.159,00
0,00
1.045.328.318,80
1.045.328.318,80
10.452.563,23

21.394.643,11
21.394.643,11
21.394.643,11
174.029.067,14
174.029.067,14
103.248.456,46
63.672.548,25
5.941.752,43
1.091.950,00
74.360,00
865.728.242,18
865.728.242,18
11.438.771,57

1.273.028.201,52

1.072.590.724,00

Eigen vermogen
IX.
X.
XII.

XIII.

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserve
- Andere
Belastingvrije reserve
Beschikbare reserve
Overgedragen winst

Totaal passief

Posten buitenbalans
I.

II.

III.
IV.

Eventuele passiva
Overige borgtochten
- Bankgaranties en voltooiingswaarborgen
Verplichtingen met een potentieel kredietrisico
Beschikbare marge op betekende kredietlijnen
- Woonkredieten: niet opgenomen bedrag
- Kredieten op termijn: niet opgenomen bedrag
- Kredieten in R/C: niet opgenomen bedrag
- Leningen op afbetaling: niet opgenomen bedrag
- Bankgaranties: niet opgenomen bedrag
Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden
Open bewaring en gelijkgestelde
Te storten op aandelen

Totaal buitenbalans

50

2018

51

Beheersverslag 2018

Beheersverslag 2018

Resultatenrekening
Rubriek
I.

Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten
waaronder: uit vastrentende effecten
II.
Rentekosten en soortgelijke kosten
III.
Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten
Aandelen en andere niet-vastrentende effecten
Andere aandelen van de financiële vaste activa
IV.
Ontvangen provisies
V.
Betaalde provisies
VI.
Resultaten uit financiële transacties
Wisselbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten
Uit de realisatie van beleggingseffecten
VII.
Algemene administratieve kosten
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Overige administratieve kosten
VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa
IX.
Terugneming van waardeverminderingen (waardeverminderingen) op vorderingen
en terugneming van voorzieningen (voorzieningen) voor de posten buitenbalanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico"
X.
Terugneming van waardeverminderingen (waardeverminderingen) op de beleg-		
gingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende
of niet-vastrentende effecten
XI.
Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico's en kosten dan
bedoeld in de posten buitenbalanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen
met een potentieel kredietrisico"
XII.
Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de posten buitenbalanstelling "I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico"
XIII. Toevoeging aan het fonds voor algemene bankrisico's
XIV. Overige bedrijfsopbrengsten
XV.
Overige bedrijfskosten
XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
XVII. Uitzonderlijke opbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en
materiële vaste activa
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke opbrengsten
XVIII. Uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke kosten
XIX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
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2018

2017

69.461.898,84
24.604.063,13
-12.189.166,84
3.045.025,26
3.015.631,26
29.394,00
8.802.010,62
-5.662.277,90
4.511.094,87
88.529,70
4.422.565,17
-35.159.400,13
-21.050.919,66
-14.108.480,47
-2.164.157,60

69.865.167,68
29.222.772,07
-15.095.481,82
4.640.645,42
4.340.513,34
300.132,08
8.451.740,17
-5.961.770,37
6.055.665,15
371.417,04
5.684.248,11
-33.930.648,44
-20.666.158,38
-13.264.490,06
-2.215.565,31

-2.337.556,83

-1.168.791,41

-877.557,39

36.834,23

I.

418.787,21

206.274,28

II.

-710.320,85

-768.864,41

III.

-2.000.000,00
1.129.591,08
-5.146.102,61
21.121.867,73
1.364.778,82
20.744,78

-5.000.000,00
684.543,81
-5.014.405,20
20.785.343,78
1.933.549,73
0,00

IV.

0,00
1.344.034,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.486.646,55
0,00
28.808,63

247.893,50
1.067.731,24
617.924,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.718.893,51
0,00
14.495,42

XX.

XXI.
XXII.

Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regulariseringen van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen
Winst (Verlies) van het boekjaar
Overboeking naar belastingvrije reserves
Onttrekking aan belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar

-6.737.116,79
-6.737.116,79
0,00
15.778.338,39
0,00
55.947,58

-7.483.076,22
-7.520.459,30
37.383,08
15.250.312,71
0,00
28.150,70

15.834.285,97

15.278.463,41

Resultaatverwerking
Rubriek
Te bestemmen winstsaldo
Te bestemmen winst van het boekjaar
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan de wettelijke reserves
Aan de overige reserves
Over te dragen resultaat
Over te dragen winst
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal

2018

2017

29.854.379,09
15.834.285,97
14.020.093,12
8.800.000,00
36.866,13
8.763.133,87
14.050.599,09
14.050.599,09
7.003.780,00
7.003.780,00

29.222.093,12
15.278.463,41
13.943.629,71
8.300.000,00
0,00
8.300.000,00
14.020.093,12
14.020.093,12
6.902.000,00
6.902.000,00
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