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Woord vooraf
2019 heeft vdk bank opnieuw voor bijzondere beproevingen
gesteld. De financiële sector blijft onder druk staan. De
aanhoudende lage rente, de snelheid waarmee digitale
nieuwigheden de markt veroveren, de onzekerheden die
banken tot fusies doen bewegen, de nieuwe spelers op het
veld vanuit onverwachte horizonten als Apple Pay, NewB
of de Libra-munt, de fiscale onzekerheden ingevolge de
volatiliteit van het politieke speelveld, zoals de effectentaks,
of de bokkensprongen rond de woonbonus, de blijvende
druk vanuit de toezichthouder, niet in het minst op het
vlak van AML en risicobeheer. Het vraagt van onze
medewerkers een groot aanpassingsvermogen en een
doorgedreven flexibiliteit.
vdk bank bleef ook in 2019 trouw aan haar unieke profiel.
Ons duurzaam tweesporenbeleid blijft meer dan ooit
relevant: de opbouw van een langetermijnklantrelatie,
lokaal verankerd en dicht bij de mensen, en het belang
van de ethisch-duurzame invulling van bankieren in al zijn
domeinen.

Paul Matthys
Voorzitter raad van bestuur

Die aanpak mist haar effect niet. vdk bank realiseerde
ondanks de moeilijke financiële omstandigheden opnieuw
mooie resultaten, voortbouwend op de inspanningen van
de voorbije jaren.
Het binnenbalanssparen steeg in 2019 opnieuw met 2,72%
tot 3,74 miljard euro. Een afname in de producten op
termijn (inclusief korte termijn) met 12,3% werd ruimschoots
gecompenseerd door een stijging in de spaarrekeningen
en de betaalrekeningen van respectievelijk 5,2% en
17%. Mede dankzij het goede beursklimaat, kende de
marktwaarde van de buitenbalansproducten een mooie
stijging van 13,99% tot 691,84 miljoen euro.
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Onze kredietproductie kende een absoluut topjaar. Niet
enkel de laatste weken gelet op de rush op de woonbonus,
maar gedurende het volledige jaar noteerde vdk bank een
sterke stijging in de verkoop van onze kredieten. De totale
jaarproductie nieuwe woonkredieten bedroeg einde 2019
683,47 miljoen euro, een stijging met 56,50% ten opzichte
van het vorige jaar. Dit bracht ook een stijging van het
uitstaand saldo aan woonkredieten van 20,12% tot 2,274
miljard euro met zich mee. In de ondernemingskredieten
bedroeg het uitstaand volume per einde boekjaar 450,85
miljoen euro, een stijging met 3,06%. De loan-to-depositratio steeg daardoor voor het vijfde jaar op rij en nam in
2019 met 8,62 procentpunten toe tot 75,96%.
Ook de productie van de brand- en familiale
verzekeringen, in portefeuille sinds 2018, groeide in 2019
gestaag met respectievelijk 15,3% en 20,6%.
Ondanks de moeilijke renteomgeving sloot het
renteresultaat af op 59,76 miljoen euro, een stijging van
2,48 miljoen euro (+4,34%). Dit ging bovendien gepaard
met een sterke stijging in de ontvangen commissies met
14,80% tot 11,40 miljoen euro. Samen met de daling van de
niet-renteresultaten tot 6,19 miljoen euro (-18,14%), bedroeg
het bankproduct dit jaar 77,34 miljoen euro, een stijging
met 3,46% ten opzichte van 2018.
De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) stegen,
onder meer door toenemende regelgeving en kosten
verbonden aan de hogere kredietproductie, sterk met 5,17
miljoen euro tot 53,30 miljoen euro (+10,75%). De costincome-ratio steeg hierdoor van 64,38% naar 68,92%.
Er werden in 2019 voor 2,81 miljoen euro
waardeverminderingen en voorzieningen geboekt,
hoofdzakelijke dotaties aan het Fonds voor Algemene
Bankrisico’s en aan interne zekerheidsfondsen voor
respectievelijk 1 miljoen en 1,6 miljoen euro. Het nettobedrijfsresultaat kwam uit op 21,22 miljoen euro, een
evenaring van het resultaat van vorig jaar. Er werd voor
1,88 miljoen euro aan uitzonderlijke resultaten geboekt.
Na verrekening van 6,98 miljoen euro aan
vennootschapsbelasting (+4,12%), sloot vdk bank het
boekjaar 2019 af met een nettowinst van 16,12 miljoen
euro, een stijging met 2,17%. Het eigen vermogen van de
bank, inclusief het fonds voor algemene bankrisico’s, is
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opgelopen tot 328,89 miljoen euro. De solvabiliteitsratio na
winstverdeling steeg naar 16,44% en illustreert andermaal
de stevige kapitaalstructuur van vdk bank.
Niettegenstaande de grote uitdagingen binnen de sector is
vdk bank er in 2019 opnieuw in geslaagd mooie resultaten
voor te leggen. Trouw aan onze missie en ons DNA willen
wij onze klanten een totaal overzicht aanbieden van
producten om hun financiële dromen waar te maken en
hen een gerust financieel gemoed te bieden.
Op datum van het opmaken van dit jaarverslag wordt de
wereld getroffen door een pandemie, genaamd COVID-19
of corona, die ook België en de Belgische ondernemingen
treft. Deze omstandigheden hebben geen impact op het
getrouw beeld van de afgesloten jaarrekening van 2019.
In België werden midden maart strenge maatregelen
genomen om de verspreiding van het virus af te remmen.
In navolging van de maatregelen heeft vdk bank stappen
gezet om de klanten en medewerkers te beschermen en de
activiteit van de bank te garanderen.
De consequente investeringen in digitalisering zowel voor
klanten als medewerkers hebben vdk bank toegelaten heel
snel om te schakelen. Ter bescherming van de klanten en
medewerkers beperkt vdk bank de persoonlijke contacten
en werden de loketten tijdelijk gesloten. De kantoren van
vdk bank blijven telefonisch bereikbaar en er wordt op
afspraak gewerkt. Onze medewerkers werken alternerend
op kantoor en via thuiswerk, zodat de nodige afstand kan
bewaard worden.
vdk bank informeert en sensibiliseert haar klanten geregeld
over de impact van de coronacrisis en het gebruik van
onze digitale kanalen. Onze medewerkers staan ten
dienste van de klanten die betalingsmoeilijkheden voor
kredieten ondervinden ingevolge deze crisis.
Dankzij onze consequente focus op duurzaamheid en
langetermijnresultaten kan vdk bank op een stabiele basis
rekenen.
Wij danken alle medewerkers, geëngageerde bestuurders
en trouwe aandeelhouders voor hun inzet en steun bij
het in praktijk omzetten van het DNA van vdk bank en het
beheersen van de gevolgen van de coronacrisis.

Kerncijfers
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

2019

2018

%

2.841.220.219,39
1.222.053.631,87
1.908.645,56
13.260.782,49
3.740.481.830,36
313.886.086,25
15.000.000,00
328.886.086,25
4.258.004.429,31

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

+15,54
-20,66
+4,95
-10,20
+ 2,72
+5,41
+7,14
+5,49
+3,59

59.757.320,71
6.185.210,36
65.942.531,07
11.401.148,59
77.343.679,66
-53.305.349,89
24.038.329,77
-2.813.647,54
21.224.682,23
1.881.290,79
-6.984.569,66
16.121.403,36
55.947,58
16.177.350,94

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

+4,34
-18,14
+1,72
+14,80
+3,46
+10,75
-9,73
-48,90
+0,49
+37,85
+4,12
+2,17
+0,00
+2,17

5,29%
6,12%
15,67%
16,44%
68,92%
0,38%
7,10%
7,47%

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

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 2019
In dit overzicht willen we even stilstaan bij enkele
opvallende gebeurtenissen voor vdk bank in 2019.

18 februari 2019
BOAR-incentive
In de maand februari bood vdk bank haar klanten naar aanleiding van Batibouw een mooie korting aan op haar BOAR-verzekeringen.
Zo wil vdk bank haar klanten zo volledig mogelijk ten dienste staan, en de nodige bescherming bieden tegen brand en inbraak bijvoorbeeld.

25 maart 2019
Mystery box
Onze ‘mystery box’ was in het voorjaar aanwezig in verschillende grote stations
om ideeën, bedenkingen of bezorgdheden over de toekomst te sprokkelen.
Samen met onze klanten wil vdk bank zuurstof geven aan een ambitieus
klimaatbeleid en daar zelf ook concreet haar steentje toe bijdragen.

26 april 2019
Algemene vergadering

16 januari 2019

30 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie

vdk-concert

Zoals elk jaar ontmoetten alle vdk-medewerkers elkaar om het
nieuwe jaar in te zetten bij een glaasje en een babbel op de
traditionele nieuwjaarsreceptie in de Handelsbeurs. Na een blik op
de realisaties van het voorbije jaar werd ook reeds vooruitgekeken
naar de uitdagingen van het komende jaar.

In de stemmige omgeving van het Muziekcentrum De Bijloke
werden onze klanten en sympathisanten verwend met een
concert getiteld ‘Mille Regretz’ onder leiding van Jordi Savall. Het
programma werd samengesteld ter herdenking van een bijzonder
Keizer Karel-jaar, met een aantal composities uit het rijke Renaissance-repertoire die refereren aan belangrijke momenten in het
leven en de carrière van Karel V.

Op de jaarlijkse algemene vergadering werd het jaarverslag van de activiteiten van vdk bank in 2018 voorgesteld. Dankzij gemotiveerde
medewerkers, trouwe klanten, geëngageerde partners, bestuurders en aandeelhouders, realiseerden we een mooie
nettowinst van 15,78 miljoen euro, wat een stijging inhield van 3,46% ten opzichte van 2017.

13 februari 2019
Sign for my Future
vdk bank zette zonder aarzelen haar handtekening onder de Sign for my
Future-petitie, die pleit voor een ambitieus klimaatbeleid dat België klimaat
neutraal maakt voor 2050! Meer nog, vdk bank beloofde in samenwerking met
BOS+ een boom te zullen planten voor elke 10 handtekeningen die we ver
zamelden. In 2020 zal deze belofte in realiteit worden omgezet.
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1 mei 2019

10 mei 2019

Bekerfinale KAA Gent

Beleggingsavonden

In groten getale trokken de vdk-medewerkers vol goede moed
richting Brussel voor de finale van de Croky Cup tussen KAA Gent
en KV Mechelen. Ondanks de aanhoudende steun van onze Buffalofans mochten we helaas de beker niet terug mee naar Gent
nemen. Als fiere hoofdsponsor volgen wij de resultaten van de
Gantoise natuurlijk op de voet.

Voor het derde jaar op rij organiseerde vdk bank informatieve
beleggingsavonden in samenwerking met expert Pascal Paepen.
Hij legt aan een geïnteresseerd publiek in mensentaal uit waarom
beleggen wel voor iedereen is weggelegd. Bij vdk bank kan je
ethisch beleggen vanaf 50 euro per maand.

7

Beheersverslag 2019

Beheersverslag 2019

10 juli 2019
#durftedromen

11 mei 2019

15 mei 2019

Digital Payment Day

Bedrijvenloop

Op Digital Payment Day wil Febelfin de Belg aanzetten zoveel
mogelijk met kaart of smartphone te betalen en handelaars een
duwtje geven om minstens één digitaal betaalkanaal aan te
bieden. Digitaal betalen is veilig, makkelijk, milieuvriendelijk en
snel. vdk bank deed haar duit in het zakje door onze klanten een
gratis contactloze debetkaart aan te bieden.

Op de 40ste editie van de Bedrijvenloop op de Watersportbaan
te Gent mocht vdk bank niet ontbreken. Zoals elk jaar, in groten
getale en aangemoedigd door talrijke vdk-supporters, liepen onze
vdk-collega’s gezwind de 5 km uit. De wekelijkse looptrainingen op
de middag werpen hun vruchten af.

16 mei 2019
Infoavonden woonkredieten
Wegens grote interesse organiseerde vdk bank ook in 2019 infoavonden rond woonkredieten. Van a tot z worden alle stappen in een
woonproject zorgvuldig toegelicht door een notaris, verzekeraar, bankier en bouwfirma zodat onze toekomstige klanten alle vragen
beantwoord weten en goed voorbereid kunnen starten met de bouw van hun (energiezuinige) droomwoning.

Met de actie #durftedromen maakte vdk bank drie dromen van klanten waar!
Met de vzw Refuse to Sink, die zich inzet in de strijd tegen de spierziekte van
Duchenne beleefden we een leuke speelnamiddag in een indoor speeltuin. Op
initiatief van Jeanneke organiseerde vdk bank een gezellig buurtfeest met BBQ
voor de buren in een wijk in Sint-Amandsberg. In samenwerking met Joke van
Kollektif werd een plan van aanpak uitgewerkt voor de Tuin van Padua, een
groenbeleving in een cohousingproject te Gentbrugge waar klant Liliane woont.

28 augustus 2019

5-6 september 2019

Peiling dienstverlening

VIBE-congres

In de jaarlijkse peiling van Test Aankoop over de dienstverlening
van banken bij meer dan 8.000 leden scoorde vdk bank het mooie
resultaat van 81/100 en eindigt daarbij op een mooie tweede
plaats met grote onderscheiding. vdk-klanten waarderen duidelijk
de persoonlijke aanpak en menselijke benadering die vdk bank al
93 jaar hoog in het vaandel draagt, ook in deze tijden
van digitale evolutie.

VIBE vzw en Odisee Hogeschool organiseerden, met ondersteuning
van vdk bank, het VIBE-congres met als thema ‘De gezonde en
veerkrachtige gemeente’. Met deze tweedaagse wilden zij aannemers, projectontwikkelaars, architecten, beleidsmedewerkers,
studenten en andere geïnteresseerden laten kennismaken met
stedenbouwkundige maatregelen in het kader van klimaatadaptatie.

5-13 oktober 2019
4 juni 2019
Recht in kunst
In juni 2019 ondersteunde vdk bank de tentoonstelling ‘Recht in kunst’, een organisatie van PsycArt vzw in samenwerking met de Gentse rechtbank van eerste
aanleg en ateliers van diverse Oost-Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen, het
keramiekatelier van de gevangenis van Gent en de kunstacademies van Maldegem en Deinze. Voor deze tentoonstelling gingen de kunstenaars aan de slag
met objecten die harmonie of evenwicht symboliseren voor verschillende Gentse
magistraten.

8

bisbeurs
Meer dan 77.000 bezoekers hadden op de bisbeurs in Gent de kans om onze
mooie vdk bank-stand te bezoeken en persoonlijk advies in te winnen over de
financiering of verzekering voor hun nieuwe thuis. Bovendien verlootten we
voor één bezoeker een gratis instuif om de nieuwe zonnepanelen of de nieuwe
dressing te vieren.
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10 oktober 2019

2 december 2019

Lancering vdk-abonnement

BankWijzer

Begin oktober lanceerde vdk bank het vdk-abonnement, een vernieuwde digitale zone waarin klanten een overzicht vinden van alle
rekeningen waarop ze volmacht hebben, ongeacht het toegangsmiddel waarmee wordt ingelogd. Rekeningen van kinderen staan
voortaan in een aparte klantenzone. Zo blijft vdk bank verder inzetten op digitalisering.

In de nieuwste editie van de BankWijzer stijgt vdk bank naar een mooie tweede plaats. De BankWijzer is een tool van FairFin vzw die
iedereen de mogelijkheid wil bieden een geïnformeerde keuze te maken over de eigen financiële middelen. FairFin onderzoekt zowel de
interne werking van de banken als de manier waarop zij het geld van hun spaarders investeren. Daarbij wordt gekeken naar 10 thema’s:
klimaatverandering, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, belastingen, bonusbeleid, transparantie, corruptie en gender. Op
die manier wil FairFin burgers attent maken in hoeverre banken daadwerkelijk inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De BankWijzer is voor vdk bank een mooie erkenning voor onze dagelijkse drijfveren en de manier waarop vdk bank al vele decennia
haar klanten wil bedienen.

9 december 2019
vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling

20 november 2019

20 november 2019

Lunch4Life

Netwerkevent voor Sociale
Ondernemers

Voor de tweede maal organiseerden de vdk-collega’s een Lunch4Life voor de Warmste Week van Music for Life. De opbrengst van
9.000 euro ging deze keer naar de goede doelen: De Engelenhoeve vzw, Kadee en Kom op tegen Kanker. In een gezellige
kerstsfeer werden alle vdk-collega’s uitgenodigd om tegen een
zacht prijsje te genieten van een homemade lunch, deel te nemen
aan een uitgebreide tombola of te smullen van het zelfgemaakte
taartenbuffet.

Voor de zevende keer reeds reikte vdk bank haar ‘prijs voor duurzame ontwikkeling’ uit. Met een geldsom van 15.000 euro beloonde vdk bank innovatief
doctoraatsonderzoek in het domein van duurzame ontwikkeling met een sterke
maatschappelijke impact. De ingezonden studies werden beoordeeld door een
onafhankelijke en multidisciplinaire jury van academici die verbonden zijn aan
verschillende Vlaamse universiteiten en aan de Universiteit Maastricht, elk met
een hart voor duurzame ontwikkeling.

In samenwerking met Leuven 2030, beweging.net en Procura zette
vdk bank mee haar schouders onder een netwerkevent voor sociale
ondernemers. Met meer dan 90 ondernemers en experten werden
concrete klimaatvragen besproken en werden de eerste stappen
gezet richting een klimaatneutrale toekomst voor Leuven.

17 december 2019
Eindejaarscampagne

29 november 2019
Lancering nieuwe website

Met de feestdagen in zicht lanceerde vdk bank haar eindejaarscampagne.
Onder de hashtag #ikmaakhetechtwaar worden onze klanten uitgenodigd hun
goede voornemens te registreren voor het nieuwe jaar. Voornemens waar
andere mensen, de planeet of zijzelf een beetje beter van worden. vdk bank zal
drie moedige, geniale of zotte voornemens helpen waarmaken.

Om onze klanten een meer persoonlijke en toegankelijkere ervaring te bieden,
lanceerde vdk bank een nieuwe website, met een focus op lokale verhalen en een
aanbod op maat. Op de website vinden onze klanten en partners heldere duiding
bij het duurzaam tweesporenbeleid. Bovendien kunnen klanten nu nog vlotter
de contactgegevens vinden van hun vertrouwde kantoor en online een afspraak
vragen.

10

11

Beheersverslag
2019

Beheersverslag 2019

Beheersverslag 2019

Inhoudstafel

Woord vooraf

3

Kerncijfers

5

Markante gebeurtenissen

6

Inhoudstafel

14

1

Algemeen financieel-economisch kader

16

2

Activiteiten vdk bank

18

Aangetrokken spaarmiddelen

20

Herbeleggingen

22

3

Financiële resultaten

26

4

Personeel

30

5

Duurzaamheid

34

Algemene benadering

36

Opvolging Strategisch Plan 2016 – 2020

44

Algemene benadering

46

Overzicht doelstellingen en realisaties

47

7

Balans, resultatenrekening en resultaatverwerking

54

8

Bestuursorganen

60

6

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 24 april 2020 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.
Je kan 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
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In 2019 is de groei van de wereldeconomie opnieuw
sterk vertraagd. Volgens cijfers van het IMF daalde de
wereldwijde groei tot 3,9%, naar het laagste punt sinds
2009. Bovendien kende de wereldhandel een nog
sterkere vertraging. De tegenvallende handel trof in de
eerste plaats de industriële productie, maar sijpelde
geleidelijk door naar de rest van de economie. Dit vond
bovendien plaats tegen de achtergrond van toenemende
handelsbeperkingen en een bredere trend naar minder
globalisering.
De Amerikaanse economie bleef, met dank aan de
‘America First’-politiek van president Trump, in 2019
relatief goed presteren, maar doet de economische
relaties met bevriende economieën in Europa, Azië en
Latijns-Amerika geen goed. Ondanks verscheidene
stimuleringsmaatregelen, bleef de Chinese groei vertragen
door hogere inflatiedruk en stijgende voedselprijzen. De
instabiliteit in het Midden-Oosten, mede gevoed door de
verslechterende relaties tussen de VS en Iran, veroorzaakte
slechts een tijdelijke piek in de olieprijzen, maar vraagt
blijvende waakzaamheid.
Binnen de eurozone stabiliseerde de groei in 2019 op het
niveau van 2018. De langdurige onzekerheid rond de
Brexit en de escalatie van internationale handelsconflicten
brachten een economisch herstel binnen Europa in het
gedrang. Ook een aantal politieke risico’s in verschillende
Europese landen waar het vormen van regeringen moeilijk
liep, of waar ernstige sociale onrust bleef sluimeren zoals
in Frankrijk, met het daaraan gekoppelde wantrouwen in
het begrotingsbeleid van sommige landen, hadden een
belangrijke invloed op de economie. Daarentegen daalde
de werkloosheidsgraad in de meeste landen van de
eurozone en bleven de lonen stijgen.
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In België noteerden we in 2019 gelijkaardige evoluties.
Een verdere daling van de groei van het BBP, en een
stijging in de werkgelegenheidsgraad. De groei van de
bedrijvigheid bleef in België robuust in vergelijking met
die in het eurogebied. Het reëel beschikbaar inkomen
van de particulieren nam toe, met dank aan bijkomende
verlagingen van de personenbelasting en een hogere
indexering van de lonen in de privésector in combinatie
met een afkoeling van de inflatie. De inflatie daalde in 2019
tot 1,3%, 1% minder dan in 2018, wat vooral te maken heeft
met de daling van de energieprijzen.
De centrale banken dachten in 2019 allerminst aan een
normalisering van het rentebeleid. De lat voor monetaire
versoepeling bleef hoog liggen. De Amerikaanse
Federal Reserve (FED) verlaagde de basisrente maar
liefst drie keer. De Europese Centrale Bank (ECB)
duwde de depositorente verder onder nul en startte
het aankoopprogramma van obligaties weer op.
Obligatierentes gingen wereldwijd lager en bereikten
in de eurozone nieuwe laagterecords. De Belgische
langetermijnrente (OLO), die bij het begin van 2019 nog
0,76% bedroeg, daalde eind augustus tot -0,38%, om per
31/12/2019 te herstellen tot 0,11%.
De financiële markten kozen in 2019 voor de vlucht
vooruit. Beleggers lieten zich het ondersteunende beleid
van de centrale banken welgevallen. De beursverliezen
van 2018 werden in de eerste maanden van 2019 reeds
goedgemaakt en de BEL20 eindigde bijna 22% hoger
op jaarbasis. Beurzen en obligaties sloten het jaar 2019
beduidend hoger af.
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Aangetrokken
spaarmiddelen
De ingezamelde spaarfondsen kenden een stijging van 98,90 miljoen euro of +2,72%. Het totaal uitstaand
volume op balansdatum bedraagt 3,74 miljard euro. Dit resultaat blijft licht onder de strategische doelstelling
van de bank om in 2019 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 101,11 miljoen euro, of -12,30%, die ruim gecompenseerd werd door een stijging van de overige
productcategorieën: de spaarrekeningen groeiden met 123,53 miljoen euro (+5,20%) en de betaalrekeningen stegen
met 76,48 miljoen euro (+17%).

Op het vlak van de buitenbalansproducten steeg de totale (markt)waarde van de uitstaande
beleggingen met 84,92 miljoen euro (+13,99%) tot 691,84 miljoen euro. Zowel de middelen
opgehaald onder Tak 21-levensverzekeringen als de fondsen kenden een aangroei met
respectievelijk 41,60 miljoen euro (+17,07%) en 24,25 miljoen euro (+25,98%). In 2019 heeft vdk
bank geen nieuwe uitgifte van gestructureerde obligaties gedaan, waardoor de middelen
in structuren enkel een natuurlijke afvloei kenden met 2,45 miljoen euro of -1,84%. Daarnaast
kende het fiscaal sparen, een sleutelproduct binnen het gamma buitenbalansproducten,
opnieuw een stevige groei van het uitstaand saldo in marktwaarde met 22,29 miljoen euro
(+19,79%).

Marktwaarde buitenbalans

Evolutie categorieën

Spaarrekeningen
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Producten op termijn

Betaalrekeningen

Tak 21

Fiscaal sparen

Gestructureerde obligaties

Fondsen

Andere
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Herbeleggingen
Kredietverlening
De kredietverlening kende in 2019 opnieuw een indrukwekkende groei, met een stijging van de globale kredietportefeuille met 15,87%. De prominente aandacht voor kredietverlening in het Strategisch Plan 2016-2020 resulteerde
voor het vierde jaar op rij in een uitzonderlijk hoge kredietproductie.

Evolutie globale kredietverlening

De ondernemingskredieten betreffen voornamelijk investeringskredieten en
overbruggingskredieten 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 450,85 miljoen euro, dit is een
stijging van 3,06%.

Woonkredieten

Consumentenkredieten

Ondernemingskredieten

MFI / gesyndiceerde
kredieten

De productie van 683,47 miljoen euro woonkredieten, in het laatste kwartaal ondersteund door de afschaffing van
de woonbonus, toont aan dat de kredietverlening op het hoge niveau van de voorbije jaren bleef. Dat vertaalt zich
ook in een sterke stijging van het uitstaand saldo aan woonkredieten van 20,12% tot 2,274 miljard euro.

22

De doorgedreven aandacht van vdk bank op kredietverlening heeft geleid tot opnieuw een
mooie stijging van de verhouding van onze leningen ten opzichte van onze deposito’s. De
zogenaamde 'loan-to-deposit-ratio' nam in 2019 met 8,62 procentpunten toe tot 75,96%.

Loan-to-deposit: gestegen tot 75,96%

Evolutie woonkredieten

Woonkredieten (linkerschaal)

De portefeuille consumentenkredieten, geen kernproduct van vdk bank, daalde
tot 10,44 miljoen euro. Ten slotte vermelden wij de portefeuilles kredieten aan
microfinancieringsinstellingen en gesyndiceerde kredieten, voor een gezamenlijk bedrag van
105,93 miljoen euro.

Productie woonkredieten (rechterschaal)

Loan-to-deposit

45,78%

49,11%

62,07%

67,34%

75,96%
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Effectenportefeuille
Door de sterke stijging in de kredietportefeuille kon de bank haar obligatieportefeuille verder laten afnemen tot
1,174 miljard euro (-326,23 miljoen euro of -21,75%). De overheidsobligaties daalden beperkt met 16,99 miljoen
euro (-5,26%). De portefeuille aan obligaties van private emittenten viel terug met 26,28%. De duration van onze
obligatieportefeuille bedroeg per 31 december 2019 3,94 jaar.

De kredietkwaliteit van de portefeuille blijft zeer goed: 82,85% van onze portfolio geniet een externe rating die door
de erkende rating agencies wordt beoordeeld als ten minste investment grade. Het belang van obligaties zonder
externe rating steeg licht tot 17,15% (+3,22%). Dit betreffen obligaties, veelal in de publieke of openbare nutssectoren,
waarvan de kredietwaardigheid op periodieke basis intern wordt opgevolgd.

Evolutie obligatieportefeuille

Obligatieportefeuille: samenstelling volgens rating

AAA 3,70%

AA+ 0,60%

NR 17,15%

AA 16,80%

BBB- 0,36%
BBB 5,21%
AA- 6,09%
Commercial paper

Private emittenten

Overheidsobligaties

BBB+ 8,68%

A+ 9,40%

A- 17,03%

A 14,98%

De aandelenportefeuille steeg in 2019 naar 48,37 miljoen euro. Per einde boekjaar was 75,38% of 36,46 miljoen euro
van de aandelenportefeuille op de beurs genoteerd. De beurswaarde bedroeg op dat ogenblik 53,26 miljoen euro.
De participaties in financiële vaste activa bedroegen 1,91 miljoen euro.

24

25

3

Financiële
resultaten

Beheersverslag 2019

Beheersverslag 2019

Beheersverslag 2018

In 2019 stegen zowel het renteresultaat als de ontvangen
commissies uit bankdiensten. Het renteresultaat sloot
af op 59,76 miljoen euro, een stijging van 2,48 miljoen
euro (+4,34%), opnieuw een opmerkelijke toename in de
huidige renteomgeving. De ontvangen commissies uit
bankdiensten stegen met 1,47 miljoen euro tot 11,40 miljoen
euro (+14,80%). De meerwaarde gerealiseerd op de
verkoop van effecten lag lager dan in 2018, waardoor het
niet-renteresultaat daalt tot 6,19 miljoen euro (-18,14%). Het
bankproduct steeg met 2,58 miljoen euro tot 77,34 miljoen
euro (+3,46%).
De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) stegen
sterk met 5,17 miljoen euro tot 53,30 miljoen euro (+10,75%).
De administratieve kosten en bedrijfskosten in het bijzonder
kenden een stijging van 4,60 miljoen euro (+18,50%) tot
29,53 miljoen euro, onder meer als gevolg van stijgende
betaalde commissies en de integratie van nieuwe software
voor een online beleggingstool voor onze klanten.
Beide zijn uitzonderlijke, niet-recurrente elementen. De
personeelskosten namen toe met 0,57 miljoen euro of 2,71%
tot 21,62 miljoen euro. De afschrijvingen bleven nagenoeg
stabiel op 2,16 miljoen euro. De cost-income-ratio steeg
hierdoor van 64,38% naar 68,92%.

miljoen euro, tegenover 15,78 miljoen euro in 2018 (+2,17%).
Na de voorgestelde winstverdeling stijgt het eigen
vermogen, zoals uitgedrukt in de balans en inclusief het
fonds voor algemene bankrisico’s, van 311,76 miljoen euro
naar 328,89 miljoen euro. De solvabiliteitsratio bedraagt
15,67% voor winstverdeling en 16,44% na winstverdeling. Het
rendement op activa bedraagt 0,38%. Het rendement op
eigen vermogen in de enge zin daalde licht tot 5,29%, het
rendement op eigen vermogen vóór dotatie aan het fonds
voor algemene bankrisico’s en interne zekerheidsfondsen in
enge zin bedroeg 6,12%.

Evolutie resultaat van het boekjaar

Tier 2
Om de kapitaalbasis van vdk bank, in functie van onze
groei, verder te versterken ging vdk bank in de loop van
2019 over tot de opname bij institutionele aandeelhouders,
binnen een faciliteit van 8,85 miljoen euro, van Tier
2-leningen ten belope van 3 miljoen euro. Dit had een
positief effect op de kapitaalratio van 0,14%.
Deze vorm van kapitaalversterking is een alternatief voor
het keuzedividend dat in 2018 werd gebruikt.

Evolutie eigen vermogen

Het brutobedrijfsresultaat daalde met 2,59 miljoen euro, of
9,73%, tot 24,04 miljoen euro. Het resultaat van het boekjaar
werd beïnvloed door geboekte waardeverminderingen en
voorzieningen die per saldo 2,81 miljoen euro bedroegen.
Dit bedrag omvat dotaties aan het fonds voor algemene
bankrisico’s en aan onze interne zekerheidsfondsen voor
respectievelijk 1 miljoen euro en 1,60 miljoen euro. De
uitzonderlijke opbrengsten bedroegen 1,88 miljoen euro.
Na voornoemde waardeverminderingen, voorzieningen
en uitzonderlijke resultaten is het resultaat vóór belastingen
23,11 miljoen euro, hetzij een stijging van 0,62 miljoen euro
(+2,75%).
De belastingbijdrage van de bank onder de vorm van
vennootschapsbelasting bedroeg 6,98 miljoen euro
(na verrekening van uitgestelde belastingen), zodat het
boekjaar werd afgesloten met een nettoresultaat van 16,12
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Eigen vermogen (linkerschaal)

Solvabiliteitsratio (rechterschaal)
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In 2019 slaagde vdk bank erin de meeste openstaande vacatures in te vullen. Het aantal
medewerkers steeg opnieuw tot 273. Uitgedrukt in effectieve prestatietijd, waarbij deeltijdse
prestaties naar evenredigheid worden meegerekend, gaf dit eind 2019 een voltijds equivalent
van 248,35 eenheden (FTE) tegenover 236,95 eind 2018.

Evolutie personeel
275
270
265
260
255
250
245
240

De voortdurende aandacht voor verdere automatisering en de verbetering van
bedrijfsprocessen resulteerde, ondanks de stijging in het aantal medewerkers, opnieuw in een
toename van de productiviteit. Dit blijkt uit de grafiek hieronder, die de evolutie weergeeft
van het totale beheerde volume (binnenbalans spaarfondsen + kredieten + buitenbalans
beleggingen) per medewerker in effectieve prestatietijd.

Sparen + kredieten + buitenbalans / FTE
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vdk bank investeert blijvend in haar medewerkers door
interne en externe vormingsprogramma’s aan te
bieden. Alle nieuwe medewerkers kregen een grondige
basisopleiding met stage in het kantorennetwerk. In
2019 werden opleidingssessies aangeboden over o.a. de
volgende thema’s: AML, cybersecurity, social media, vdkcode voor duurzaam en ethisch bankieren, leiderschap,
brede klantgesprekken, project klantendata, brand-,
diefstal- en familiale verzekeringen … De vdk-medewerkers
volgden bovendien verschillende individuele opleidingen
via het sectorfonds Elan+. In 2019 volgden we gemiddeld
ruim 5 dagen opleiding per medewerker, waarmee vdk
bank in de top 3 staat van het aantal gevolgde opleidingen
per FTE bij Elan+.
vdk bank hecht groot belang aan een goede manvrouwverhouding. In 2019 stelde de bank 117 vrouwen en
156 mannen tewerk. In het managementcomité zijn 38%
van de leden vrouwen. De gemiddelde leeftijd van het
personeel bedroeg in 2019 45 jaar.

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 4 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 projectmanagement.
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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. Via microkredieten pionierde vdk
bank in 1992 vervolgens verder met een toen nog weinig
bekende vorm van ontwikkelingshulp.
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 het uitbouwen van duurzame relaties
met haar klanten. vdk bank is ervan overtuigd dat ze
door haar duurzame bedrijfsvoering mee impact heeft
op de noodzakelijke transitie naar een meer duurzame
samenleving en een sociaal-ecologische economie.

Een duurzame relatie met onze
klanten
vdk bank staat ten dienste van haar klant voor alle
bancaire vragen en zorgen. Dat vertaalt zich in het bieden
van een degelijke uitleg op elk belangrijk moment in het
leven van haar klanten. De vdk-bankier is een bekend
gezicht in zijn of haar buurt en geeft raad op maat:
relevant, deskundig, correct en onafhankelijk, in klare taal
en duidelijke daden.

een gunstige prijs-kwaliteitverhouding, een duidelijk en
transparant productaanbod. De afdeling Bedrijven en
Organisaties ondersteunt daarnaast ondernemingen,
de overheid, maatschappelijke instellingen en nonprofitorganisaties die zich kunnen vinden in het vdk-profiel.
Van het eerste gesprek tot het beheer van een volledige
portefeuille kunnen klanten rekenen op een duurzame
dienstverlening. Op die manier bouwen we een
langetermijnrelatie op met onze klant en streven we
naar een duurzaam evenwicht tussen rendement en
gemoedsrust.
vdk bank is er voor elke klant en blijft haar
nabijheidspolitiek trouw via 70 buurtkantoren, verspreid
over heel Vlaanderen. Er wordt verder ingezet op de
uitbouw van het kantorennet, met zoveel mogelijk
driemanskantoren en zo ruim mogelijke openingsuren om
onze klanten te woord en ten dienste te staan.
vdk bank wil bijdragen aan de financiële geletterdheid,
door het organiseren van informatieavonden rond
woonkredieten, beleggingen of het nieuwe erfrecht met
onder andere experten ter zake. We brengen de Green
Deal Gedeelde Mobiliteit in de praktijk door infosessies
te organiseren voor onze klanten in samenwerking met
Autodelen.net.

Zowel digitaal als via het kantorennet kan een vdk-klant
bij ons terecht voor een brede waaier aan duurzame
financiële diensten: kredieten, betalingsverkeer,
spaarproducten, beleggingen en verzekeringen aan
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Een duurzame werkomgeving voor
onze medewerkers
vdk bank wil ook letterlijk een gezonde bank zijn. Zo
staan bedrijfsfietsen ter beschikking van de medewerkers
voor de kortere afstanden, of deelauto’s voor de langere
weg. Wekelijks organiseren collega’s zich om tijdens
de middagpauze te gaan sporten en jaarlijks neemt
vdk bank deel aan de Bedrijvenloop rond de Gentse
Watersportbaan.
Medewerkers worden intern aangemoedigd om minder
energie te verbruiken, zoveel mogelijk paperless te werken
en er werd voorzien in herbruikbare flessen voor water.
De laatste jaren werd sterk ingezet op de reductie
van drukwerk, waarbij de bank ook oog heeft voor de
maatregelen die de kost voor de klant inperken. Al het
administratief en publicitair drukwerk draagt het FSC®- of
het PEFC™-label. Beide keurmerken houden rekening met
sociale, economische en milieuaspecten.
Dit garandeert dat het gebruikte papier gemaakt werd
op basis van hout dat wordt beheerd volgens de principes
van verantwoord en duurzaam bosbeheer.
Voorts heeft vdk bank zich ingeschreven in
een energiecoachingstraject met een aantal
energiebesparende en uitstootverlagende maatregelen
zoals onder meer de switch naar 100% hernieuwbare
energie, de herinrichting van onze serverruimte volgens
het cold corridor principe, de isolatie van koelings- en
verwarmingsbuizen, de installatie van condensatieketels,
de installatie van een oplaadpunt voor elektrische fietsen,
kloktimers bij waterkoelers en boilers, energiezuinige
verlichting met bewegingssensoren en een meer milieuvriendelijk wagenpark.
In november 2019 ondertekende vdk bank mee het
Charter ‘Genderdiversiteit in de financiële sector’
dat pleit voor meer diversiteit en gelijke kansen in de
financiële sector. Met een vrouwelijke CEO, 38% vrouwen
in managementfuncties en 43% vrouwen in dienst ten
opzichte van 57% mannen, brengt vdk bank gelijke kansen
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in praktijk. Binnen de raad van bestuur hanteert vdk bank
een permanent minimum van 3 vrouwelijke bestuurders,
waaronder minstens één onafhankelijke bestuurder. In 2019
telde de raad van bestuur 4 vrouwen op 19 bestuurders.
Het beloningsbeleid van vdk bank wordt beschouwd als
essentieel element van deugdelijk bestuur en wordt als
dusdanig ingeschreven in de politiek van de bank van
duurzaam ondernemen. In 2019 besliste de raad van
bestuur vanaf boekjaar 2020 geen variabele vergoeding
meer te voorzien voor de leden van het directiecomité.
De vergoeding van de leden van het directiecomité
bestaat uit een passend vast basissalaris, onafhankelijk
van de resultaten van de vennootschap. Zo sluit het
beloningsbeleid aan bij de strategische doelstellingen,
de risicotolerantie, de ethische en maatschappelijke
ondernemingswaarden van vdk bank en haar langetermijndoelstellingen inzake duurzame groei en rentabiliteit.

Een duurzaam herbeleggingsbeleid
In 2019 werd de vdk-code voor duurzaam en ethisch
bankieren grondig geactualiseerd, met als absolute
minimumbasis de criteria voor het ‘Quality Standard and
the Label for Sustainable And Socially Responsible Financial
Products’, zoals gelanceerd door de koepelorganisatie
Febelfin in februari 2019. Hierbovenop werden aan de
hand van een doordachte methodologie bijkomende
criteria aan de vdk-code toegevoegd. Daarenboven volgt
vdk bank continu ontwikkeling op in domeinen die toch
nog niet in de screening voorkomen, zoals bijvoorbeeld
duurzaam watergebruik.
Deze vdk-code vormt de leidraad voor alle investeringsbeslissingen van vdk bank in haar portefeuille, in haar
kredietverlening alsook bij de vdk-producten die met
een duurzaam karakter gecommercialiseerd worden.
Bij deze laatste gaat dit in het bijzonder om rechten van
deelnemingen in instellingen voor collectieve beleggingen
(fondsen), voor en op vraag van vdk bank ontwikkeld.
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In 2019 had – uitgedrukt in aangehouden middelen –
60,36% van de fondsen aangeboden door vdk bank een
uitdrukkelijk duurzaam karakter.
vdk bank kiest er uitdrukkelijk voor om bij de
herbeleggingen in eigen beheer op structurele en
systematische wijze rekening te houden met de drie
dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het
milieu, en de economische dimensie. Aan dit principe
wordt invulling gegeven voor zowel investeringen in landen
als voor investeringen in bedrijven. In de portefeuille wordt
elke investeringsbeslissing in bedrijven in drie stappen
genomen:
1.

verwerken van criteria rond mens en maatschappij,
milieu en goed bestuur;

2.

uitsluiten van investeringen in controversiële producten
of sectoren;

3.

een best-in-class-benadering waar de prestaties van
bedrijven beoordeeld worden in vergelijking met de
volledige sector waartoe zij behoren.

vdk bank vertrouwt in deze benadering op informatie
van dataleverancier ISS-oekom, één van de grootste
rating agencies ter wereld op vlak van duurzaamheid. De
uitsluitingslijst krijgt ten minste een halfjaarlijkse update.
Nieuwe investeringen moeten compliant zijn met het
universum. Indien bij de update nieuwe namen verschijnen
die in portefeuille gehouden worden, zal vdk bank deze
posities doorlichten. vdk bank streeft er verder naar om
eventuele bestaande posities in dergelijke bedrijven
af te bouwen bij een ongewijzigd beleid binnen die
ondernemingen.
Een uitgebreid vraag en antwoord document gaat dieper
in op het beleid en werd samen met de code gepubliceerd
op de vdk-website.
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Forum Ethibel, de vzw die zich bezighoudt met
onafhankelijke screenings op ethiek en duurzaamheid,
heeft de SpaarPlus Rekening van vdk bank in 2019 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 november 2019 ontving vdk bank bovendien het
Febelfin ‘Towards Sustainability’ label voor alle producten
waarvoor een aanvraag werd ingediend: SpaarPlus
Rekening, VDK Sustainable Flex Fund, en VDK Pension Fund.
Ons duurzaam herbeleggingsbeleid wordt tot slot ook
erkend door FairFin, de vzw die mensen wil bewegen
om op een verantwoorde manier met geld om te gaan.
Tweejaarlijks beoordeelt FairFin alle banken op hun
duurzame daden i.p.v. op hun duurzame woorden in hun
BankWijzer. FairFin onderzoekt zowel de interne werking
van de banken als de manier waarop zij het geld van
hun spaarders investeren. Daarbij wordt gekeken naar
10 thema’s: klimaatverandering, natuur, mensenrechten,
arbeidsrechten, wapens, belastingen, bonusbeleid,
transparantie, corruptie en gender. Op die manier
wil FairFin burgers attent maken in hoeverre banken
daadwerkelijk inzetten op maatschappelijk verantwoord
ondernemen. In de meest recente BankWijzer die uitkwam
in december 2019 steeg vdk bank naar een mooie tweede
plaats.

Een duurzaam aankoopbeleid
vdk bank wenst ook operationeel duurzaam te werken.
Er werd een gedetailleerd aankoopbeleid geschreven, dat
duurzaamheidsaspecten verwerkt in het beslissingsproces.
De vdk-gedragscode voor leveranciers en partners in het
kader van het aankoopbeleid staat gepubliceerd op de
vdk-website, en leveranciers en partners worden hier ook
actief over aangeschreven. vdk bank kan haar code voor
duurzaam en ethisch bankieren niet opleggen aan externe
fondsenbeheerders. Bij elke nieuwe verdeling van niet-vdkproducten van externe partijen, wijst vdk bank aanvullend
op het algemene aankoopbeleid ook op de eigen code.
vdk bank evalueert de samenwerking op basis van hun
antwoord. Indien er binnen deze producten een positie in
overtreding met de vdk-code wordt vastgesteld, zal vdk
bank in dialoog gaan met het oog op het verhogen van het
bewustzijn rond de principes rond duurzaam en ethisch
bankieren, zoals uitgewerkt in deze code.
Deze gedragscode belet niet dat er in de contracten
tussen de leverancier/partner en vdk bank meer specifieke
bepalingen worden opgenomen.

Een duurzame sociale bewogenheid

Belgen oproepen om zich uit te spreken voor een krachtig
klimaatbeleid. Voor elke 10 handtekeningen beloofde
vdk bank een boom te planten. In 2020 wordt deze belofte
in de praktijk omgezet.
vdk bank stond ook mee aan de wieg van EnerGent, een
Gentse coöperatieve vennootschap die burgers verenigt
in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale
samenleving. vdk bank financiert verschillende
zonnepaneelprojecten en momenteel loopt ook een
onderzoek naar de mogelijkheden om onze eigen
gebouwen via EnerGent ter beschikking te stellen voor het
opwekken van zonne-energie.
Vanuit onze sociaal-maatschappelijke rol reikte vdk bank
in december 2019 voor de zevende keer de ‘vdk-prijs voor
duurzame ontwikkeling’ uit. Met deze prijs wenst vdk bank
innovatief en origineel onderzoekswerk te bekronen met
een sterke maatschappelijke impact. Onderzoek dat een
bijdrage levert aan een transitie van systemen die ons
dagelijks leven bepalen. De eerste laureate, Julie Marin
(KU Leuven) werd bekroond met een geldprijs van 10.000
euro voor haar onderzoek ‘Transitie naar Circulaire
Economie in Vlaanderen. Een Urban Landscape Design
Bijdrage.’

Duurzaamheid heeft voor vdk bank ook een sociaal
aspect, om kansen te 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.
In februari 2019 heeft vdk bank met een aantal
partnerorganisaties de handen in elkaar geslagen in
het kader van Sign for my Future. Sign for my Future is
op korte tijd uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van
burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties,
de media en de academische wereld die samen alle
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Duurzame partnerschappen

Governance inzake duurzaamheid

vdk bank wil bovendien een draagvlak creëren voor sociale
verandering. Naar bedrijven en organisaties zien we
het als onze rol om duurzame initiatieven met elkaar te
verbinden en elkaar te inspireren. Op die manier werken
we samen aan de transitie naar een duurzame en solidaire
samenleving. vdk bank faciliteert talloze events zoals onder
andere:

De afgelopen jaren ondernam vdk bank inspanningen
om duurzaamheid te integreren in de volledige werking
van de bank. Hiervoor werd vanaf 2016 als leidraad de
ISO 26000 gevolgd, een internationale richtlijn voor
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties
(MVO).

•

De lancering van ‘Next Food Chain’, een netwerk van
bedrijven, organisaties en overheden die werken aan
meer plantaardige voeding in Vlaanderen;

•

Autodelen in nieuwbouwprojecten: een inspiratiesessie
voor projectontwikkelaars, overheden en aanbieders
van autodelen;

•

Een netwerkevent ‘Transities naar de toekomst’ in
samenwerking met beweging.net;

•

Een inspiratiesessie rond het tegengaan van
voedselverspilling in grootkeukens, in samenwerking
met FoodWIN (een netwerk van organisaties die
werken rond voedselverspilling);

•

Een infosessie rond de nieuwe
vennootschapswetgeving en UBO-register, in
samenwerking met SBB Accountants & Adviseurs en
Procura vzw;

•

Smart Cities, rond duurzaamheid in steden, in
samenwerking met WATT Factory en beweging.net;

•

Innovatie in de social profit, in samenwerking met het
Vlaams Welzijnsverbond.

Bij de actualisatie van de vdk-code voor duurzaam en
ethisch bankieren werden de 10 principes uit de UN Global
Compact als algemene leidraad genomen. Deze principes
zijn gebaseerd op internationale verdragen en conventies.
vdk bank onderschrijft daarenboven de meest essentiële
internationale gedragsnormen rond duurzaamheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals
het akkoord van Parijs uit 2015 en de United Nations
Sustainable Development Goals (SDGs).
Om deze engagementen in praktijk om te zetten binnen
de volledige werking van vdk bank werd de Werkgroep
MVO opgericht. In het kader van het nieuwe strategische
plan van vdk bank voor de periode 2020-2024 zal binnen
deze werkgroep een Actieplan Duurzaamheid worden
uitgewerkt.

UN Sustainable Development Goals

Jaarlijks organiseert vdk bank het Netwerkevent voor
Sociale Ondernemers, dit jaar in samenwerking met
partners Procura vzw, beweging.net en Leuven 2030.
Meer dan 90 experts en ondernemers bogen zich over
concrete klimaatvragen en vonden samen oplossingen
voor een klimaatneutraal Leuven.
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Algemene
benadering
De implementatie van het Strategisch Plan 2016-2020
stelt vdk bank in staat 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 8 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.
In 2019 werden de eerste denkoefeningen rond het
komende Strategisch Plan 2020-2024 opgestart. Deze
bouwen verder op de resultaten van de voorbije jaren en
zullen de 8 kerndoelstellingen verder uitdiepen.

Overzicht doelstellingen
en realisaties
Bijkomende inkomsten genereren
weinig vooruitgang
vooruitgang

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.

goede vooruitgang
uitstekende vooruitgang

Doelstelling

Verhogen kredietproductie

Verhogen buitenbalansproductie

Het overzicht hiernaast 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:

Aanrekenen van kosten

46

Realisaties
-

In 2019 kende onze kredietverlening een topjaar met een aanhoudend hoge 		
productie van woon- 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 75,96%.

-

In de vormingssessies voor commerciële medewerkers werd specifiek aandacht
besteed aan de voordelen voor klanten van buitenbalanssparen.

-

Op het vlak van de buitenbalansproducten steeg de totale marktwaarde van de in
beheer gegeven middelen met 13,99%.

-

Een samenwerking werd opgestart om het beheer van onze buitenbalansproducten
zowel voor de klant als de medewerker duidelijker en efficiënter te laten verlopen.

-

Voor onze kernproducten willen we de goedkoopste in de markt blijven, voor de
andere producten en diensten blijven we marktconform.

-

De maandelijkse aanrekening van kosten voor een bankkaart werden vervangen
door een maandelijkse kost voor alle diensten verbonden aan de zichtrekening.
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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.

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.

Doelstelling

Realisaties

Doelstelling

Realisaties

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

-

Flexibele organisatie

-

Het proefproject rond thuiswerken voor medewerkers werd uitgebreid.

-

Laptops werden ter beschikking gesteld van medewerkers om flexibel werken
mogelijk te maken binnen de hele bank.

-

Voor onze medewerkers werden verschillende opleidingen georganiseerd
rond belangrijke thema’s, zoals AML, cybersecurity en social media onder andere.
Voor leidinggevenden werd een specifieke opleiding voorzien rond omgaan met
veranderingen en conflicten.

-

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.

-

-

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.
vdk bank evolueert naar zoveel mogelijk driemanskantoren met zo breed mogelijke
openingsuren. Waar nuttig werden clusters gecreëerd waarbinnen medewerkers
kunnen opereren.
Met 3 andere banken en bpost sloot vdk bank een samenwerking af in het kader van
het gebruik en onderhoud van hun ATM-park. Deze samenwerking is gericht op het
blijven aanbieden van een kwaliteitsvolle service ondanks de dalende cashbehoefte.

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

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. Productie van spaar- en termijnrekeningen op korte termijn met lage
opbrengst werd stopgezet.

-

De uitbouw van een volwaardig customer care center werd voorbereid om onze
klanten ook op afstand voldoende dienstverlening te kunnen bieden.
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Klantwerving- en verdieping

Digitalisering voor klant en commerciële medewerker

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

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.

Doelstelling

Doelstelling

Marktpositionering in lijn met
aanbod in dienstverlening

Uitbreiden productgamma
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Realisaties
-

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 woonkredieten en
beleggen, en netwerkevents met partners in de uitbreidingsgebieden.

-

In de jaarlijkse peiling van Test Aankoop over de dienstverlening van banken bij
meer dan 8.000 leden eindigt vdk bank op een tweede plaats met grote
onderscheiding.

-

Een brochure rond het nieuwe erfrecht werd ter beschikking gesteld van onze
klanten, om hen terdege in te lichten over de wettelijke mogelijkheden.

-

Via diverse kanalen van sociale media worden (potentiële) klanten op de hoogte
gehouden van de activiteiten en diensten van vdk bank.

-

In 2019 werden acties ondernomen om de brand-, diefstal- en familiale
verzekeringen te promoten en een overstap eenvoudiger te laten verlopen.

-

Het aantal klantgezinnen dat over drie of meer producten beschikt groeide dit
jaar opnieuw.

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

Digitalisatie voor commerciële
medewerkers

Realisaties
-

Op Digital Payment Day bood vdk bank haar klanten een gratis vervanging van hun
kaart aan door een contactloze debetkaart. Ook contactloze kredietkaarten zijn
sinds 2019 beschikbaar voor onze klanten.

-

Begin oktober lanceerde vdk bank het vdk-abonnement, een vernieuwde digitale
zone waarin klanten een overzicht vinden van alle rekeningen waarop ze volmacht
hebben, ongeacht het toegangsmiddel waarmee wordt ingelogd.

-

Op de vernieuwde website vinden onze klanten en partners heldere duiding bij
ons duurzaam tweesporenbeleid. Bovendien kunnen klanten nu nog vlotter de
contactgegevens vinden van hun vertrouwde kantoor en online een afspraak
vragen.

-

De vdk bank-app werd in een nieuw jasje gestoken en verschillende nieuwe
toepassingen werden toegevoegd zoals scannen via QR-code, aanpassing van
limieten en het ontvangen van instant payments.

-

Klanten kunnen hun wekelijkse betaallimieten en het betalen met de debetkaart
buiten Europa zelf aanpassen in mobile of online.

-

Via de IT-servicedesk Self Service Portal kunnen medewerkers IT-gerelateerde
problemen online doorgeven aan de IT-helpdesk zodat de telefonische lijnen en de
medewerkers zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor dringende oproepen.

-

Een nieuw managementsysteem voor klantendata werd in gebruik genomen voor
de onboarding en identificatie van onze klanten.

-

Via de nieuwe laptops werd mobiel werken voor commerciële medewerkers
mogelijk gemaakt.

-

De klanten- en bemiddelingsfiche voor verzekeringspolissen werd volledig
gedigitaliseerd.
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Duurzame bank

Veiligheid, met een focus op IT-veiligheid

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.

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 digitalisering verdient IT-veiligheid hierin de focus.

Doelstelling

Realisaties

Doelstelling

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 werd geactualiseerd, waarbij
via een doordachte methodologie bijkomende criteria werden toegevoegd.

Geen risico’s nemen met het
vertrouwen van de klanten

-

Tezamen maken beleggingen in duurzame fondsen 60,36% uit van het totaal aantal
middelen opgehaald in rechten van deelnemingen in ICB’s door vdk bank.

-

-

Nog meer profileren als
duurzame bank
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-

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.
Voor 3 producten in het gamma – SpaarPlus Rekening, VDK Sustainable Flex Fund,
en VDK Pension Fund – ontving vdk bank het ‘Towards Sustainability’
label, de kwaliteitsnorm voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde
financiële producten van Febelfin.

De aanhoudende inspanningen op vlak van duurzaam ondernemen werden in
2019 beloond met een stijging tot de tweede 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 zette haar handtekening onder de Sign for my Future-petitie, die pleit voor
een ambitieus klimaatbeleid dat België klimaatneutraal maakt voor 2050.

-

Voor de zevende keer reeds reikte vdk bank haar ‘prijs voor duurzame ontwikkeling’
uit waarmee innovatief doctoraatsonderzoek in het domein van duurzame
ontwikkeling met een sterke maatschappelijke impact werd beloond.

IT-veiligheid

Realisaties
-

Om het risico te beheersen dat vdk bank wordt gebruikt voor verrichtingen die
verband houden met het witwassen van geld en/of financiering van terrorisme zijn
de richtlijnen m.b.t. cashtransacties verscherpt.

-

vdk bank nam deel aan de Febelfin-campagne tegen money mules en sensibiliseert
via de verschillende eigen kanalen rond elke mogelijke vorm van phishing.

-

Doorheen 2019 verscherpte de aandacht voor AML en compliance regelgeving via
onder meer klant- en transactiemonitoring.

-

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

-

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

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

-

Om de kapitaalbasis van vdk bank verder te versterken in functie van onze groei,
ging vdk bank in de loop van 2019 over tot de opname bij institutionele
aandeelhouders, binnen een faciliteit van 8,85 miljoen euro, van Tier 2-leningen ten
belope van 3 miljoen euro. Dit had een positief effect op de kapitaalratio van 0,14%.

-

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

-

Goede rendabiliteit zorgt voor extra kapitaalopbouw.
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Passief

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

I.

II.

2019

2018

23.067.401,25
0,00
137.892.378,95
6.852.280,86
131.040.098,09
2.841.220.219,39
1.173.685.500,38
306.174.148,76
867.511.351,62
48.368.131,49
1.908.645,56
580.738,52
1.327.907,04
960.393,81
13.260.782,49
402.086,98
17.238.889,01

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

4.258.004.429,31

4.110.565.983,99

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

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 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
Achtergestelde schulden

2018

150.496.857,59
2.984.820,70
147.512.036,89
3.271.527.559,55
2.182.858.598,46
1.088.668.961,09
764.113.127,54
324.555.833,55
482.253.083,00
482.253.083,00
7.036.637,64
11.582.538,94
3.004.130,85
1.254.130,85
1.750.000,00
217.535,49
15.000.000,00
3.000.000,00

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
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
0,00

25.368.661,26
25.368.661,26
2.623.670,74
264.802.670,35
2.536.866,13
39.662,96
39.662,96
13.826.141,26
248.400.000,00
21.091.083,90

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

4.258.004.429,31

4.110.565.983,99

2019

2018

12.009.730,14
12.009.730,14
180.928.580,04
180.928.580,04
1.079.534.651,88
1.079.534.651,88
13.395.163,14

24.109.847,44
24.109.847,44
193.137.472,05
193.137.472,05
1.045.328.318,80
1.045.328.318,80
10.452.563,23

1.285.868.125,20

1.273.028.201,52

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
Verplichtingen met een potentieel kredietrisico
Beschikbare marge op betekende kredietlijnen
Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden
Open bewaring en gelijkgestelde
Te storten op aandelen

Totaal buitenbalans
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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
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2019

2018

70.112.575,10
21.562.766,54
-10.355.254,39
3.777.969,72
2.882.634,01
895.335,71
10.709.079,67
-8.582.288,50
2.407.240,64
66.301,52
2.340.939,12
-37.384.925,56
-21.622.257,26
-15.762.668,30
-2.157.676,09

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

-1.241.977,20

-2.337.556,83

545.299,91

-877.557,39

236.526,82

418.787,21

-1.353.497,07

-710.320,85

-1.000.000,00
692.068,92
-5.180.459,74
21.224.682,23
1.881.290,79
0,00

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

43.621,68
1.837.669,11
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.344.034,04
0,00
0,00
0,00
0,00

XIX.

XX.

XXI.
XXII.

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
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

0,00
0,00
23.105.973,02
0,00
28.808,63
-7.013.378,29
-7.013.378,29
0,00
16.121.403,36
0,00
55.947,58

0,00
0,00
22.486.646,55
0,00
28.808,63
-6.737.116,79
-6.737.116,79
0,00
15.778.338,39
0,00
55.947,58

16.177.350,94

15.834.285,97

Resultaatverwerking
Rubriek
I.

II.

III.
IV.

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

2019

2018

30.227.950,03
16.177.350,94
14.050.599,09
9.136.866,13
0,00
9.136.866,13
21.091.083,90
21.091.083,90
0
0

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
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Raad van bestuur
Voorzitter

Secretaris

Voorzitter

Paul Matthys

Eric Piette (tot 01.04.2019)
Isabelle Heyndrickx (vanaf 01.04.2019)

Leen Van den Neste

Gedelegeerd bestuurder
Leen Van den Neste

Leden
Louis Vervloet
Johan De Roo (tot 26.04.2019)
Marc Buysse
Rein De Tremerie
Johan De Schamphelaere
Mario Pauwels
Lieve Logghe
Jean-Paul Corin
Veronique Smetrijns
Frank Vereecken
Bart Romanus
Vincent Van Peteghem
Frank Verhaegen
François Mattelaer
William Van Erdeghem
Michael Voordeckers (vanaf 26.04.2019)
Piet Verbrugge (vanaf 26.04.2019)

8

Bestuursorganen

Directiecomité

Erevoorzitter
Frans Verheeke

Erebestuurders
Roland Messiaen
Adrien Moentjens
Paul Van Beveren
Hugo De Somviele
Jacques Jouret
Guido De Wilde
Jan Bevernaege
Antoine Lammertyn
Dirk Uyttenhove
Bart Vandendriessche
Emmanuel Van Daele
Ronald Roesbeke
Marc De Wilde
Johan De Roo (vanaf 26.04.2019)

Leden
Frank Vereecken
Bart Romanus
Michael Voordeckers

Secretaris
Isabelle Heyndrickx (vanaf 01.04.2019)

Intern auditor
Ignace Schatteman

Compliance officer
Ann Van Impe (tot 23.05.2019)
Pieter Bruggeman (vanaf 23.05.2019)

Risk officer
Eric Piette

Risicocomité

Auditcomité

Commissaris

Voorzitter

Voorzitter

Johan De Schamphelaere

Johan De Schamphelaere

Leden

Leden

Tot 26.04.2019
Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren BCVBA
Christel Weymeersch

Lieve Logghe
Paul Matthys (adviserend)
Frank Verhaegen
Piet Verbrugge (vanaf 26.04.2019)

Paul Matthys
Lieve Logghe
Frank Verhaegen
Piet Verbrugge (vanaf 26.04.2019)

Strategisch comité

Benoemings- en
Remuneratiecomité

Voorzitter
Paul Matthys

Leden
Mario Pauwels
Johan De Roo (tot 26.04.2019)
Rein De Tremerie
Johan De Schamphelaere
Leen Van den Neste

Vanaf 26.04.2019
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV O.V.V. CVBA
Dirk Vlaminckx

Voorzitter
Paul Matthys

Leden
Mario Pauwels
Rein De Tremerie
Veronique Smetrijns
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Woord van dank
Een woord van dank bij het afscheid van Paul Matthys als
voorzitter van de raad van bestuur van vdk bank.
Het opbouwen van duurzame relaties is voor vdk bank
een kernpunt in haar beleid. Dat uit zich niet alleen in
klantenrelaties of partnerschappen, maar evenzeer in
de band met de eigen mensen. Paul Matthys startte zijn
loopbaan op de studiedienst van het ACV, om acht jaar
later de overstap te maken naar het kabinet van toenmalig
premier Martens. Gedurende die vier jaren kwam hij onder
meer in contact met het staaldossier. Nadien maakte
hij de overstap naar de bedrijfswereld en bouwde een
indrukwekkende carrière uit in de staalsector, met de
laatste 15 jaar ook belangrijke internationale contacten.
Sinds 1991 maakt hij als onafhankelijk bestuurder deel uit
van de raad van bestuur van vdk bank. Na het afscheid
van de vorige voorzitter, Frans Verheeke, werd hij in 2004
de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.
Vanuit zijn voorgeschiedenis binnen de christelijke
arbeidersbeweging, zijn inzicht in financiële organisaties,
zijn strategisch doorzicht en als geboren Gentenaar was
Paul Matthys de geknipte opvolger voor de vele illustere
voorgangers die vdk bank als voorzitter van de raad van
bestuur gekend heeft.
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Onder zijn voorzittershamer bleef vdk bank dezelfde
eigenzinnige koers varen als de voorgaande decennia.
Dat er plaats is in Vlaanderen voor een rendabele,
onafhankelijke gezinsbank leed voor hem nooit twijfel. De
langetermijnrelatie met de aandeelhouders geeft vdk bank
stabiliteit en de mogelijkheid een sociaal gerichte koers te
varen en winstoptimalisatie voorop te stellen. De laatste
15 jaar bereidde hij mee de weg voor de uitbreiding van
vdk bank vanuit zijn kerngebied voor, het arrondissement
Gent-Eeklo, eerst binnen de provincies Oost- en WestVlaanderen, maar meer recent ook tot de provincies
Antwerpen en Vlaams-Brabant. Tevens realiseerde hij mee
de verjonging van het directiecomité.
Paul Matthys staat bekend voor zijn discretie en zijn goede
onderhandelingsvermogen. Zijn gedrevenheid en grondige
dossierkennis maken hem tot een ideale leider. Hij gaat de
confrontatie niet uit de weg, maar zal steeds de situatie
proberen te ontmijnen en zich verbindend op te stellen.
In naam van alle leden van de raad van bestuur willen wij
hem danken voor 30 jaar gedreven inzet voor vdk bank en
vele mooie momenten.
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