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I.

Algemeen financieel-economisch kader

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, veroorzaakten 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.
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 %, één
procent 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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II. Activiteiten vdk bank
2.1. Aangetrokken spaarmiddelen
De ingezamelde spaarfondsen kenden een stijging van 98,90 miljoen euro of + 2,72%. Het totaal uitstaand
volume op balansdatum bedraagt 3,740 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
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De globale stijging is het resultaat van een afname binnen de producten op termijn (inclusief korte
termijnrekeningen) met 101,11 miljoen euro (-12,3%) die ruim gecompenseerd werd door een stijging van de
overige productcategorieën: de spaarrekeningen groeiden met 123,53 miljoen euro (+5,20%) en de giroen zichtrekeningen stegen met 76,48 miljoen euro (+ 17,00%).
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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 Tak21levensverzekeringen 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 structurele 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
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2.2. Herbeleggingen
2.2.1. 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
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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.
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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%.
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.
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-todeposit-ratio’ nam in 2019 met 8,62 procentpunten toe tot 75,96%.

Loan-to-deposit: gestegen tot 75,96%
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2.2.2. 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.

Evolutie obligatieportefeuille
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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.

Obligatieportefeuille: samenstelling volgens rating
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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.
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III. Financiële resultaten
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, ondermeer 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%.
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 miljoen euro, tegenover 15,78 miljoen euro in 2018 (+ 2,17%).

Evolutie resultaat van het boekjaar
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Hierbij wensen wij alle medewerkers oprecht te bedanken voor hun belangrijke bijdrage in de realisatie
van het bovenvermelde resultaat.
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Gebeurtenissen na afsluiten boekjaar
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. In België werden midden maart
strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus af te remmen. Of deze maatregelen, die
een grote impact hebben op de financiële en economische wereld, effectief zijn en hoe lang zij nodig zijn
kan op dit moment niet met enige zekerheid worden vastgesteld. Op de financiële markten wordt onder
meer een grote volatiliteit waargenomen met beursdalingen van meer dan 30% en een verdere daling
van de rentes.
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.
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.
Met dank aan de goede resultaten van de voorbije jaren, kan vdk bank rekenen op een stevige buffer. Het
eigen vermogen groeide het voorbije jaar aan tot meer dan 300 miljoen euro.
De effectenportefeuille werd de laatste jaren gestaag afgebouwd, met dank aan de goede
kredietproductie, kent een goede spreiding en is van goede kwaliteit.
Vdk bank heeft hierbij ook belegd in een beperkte aandelenportefeuille waarbij momenteel de totale
marktwaarde van deze portefeuille schommelt rond het niveau van de totale initiële aanschaffingswaarde van deze portefeuille.
In de kredietportefeuille is de exposure op de sectoren die het hardst en in eerste linie getroffen worden
door de corona-crisis beperkt. Vdk bank werkt steeds met goede quotiteiten en passende waarborgen.
Eind maart besliste de regering tot een uitstel van betaling en garantieregeling voor kredieten. Vdk bank
monitort de kredietportefeuille van nabij en zoekt samen met onze klanten naar een goede oplossing.
Vdk bank blijft de operationele en financiële impact van de corona-crisis verder opvolgen.
Deze omstandigheden hebben geen impact op het getrouw beeld van de afgesloten jaarrekening van
2019.
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Indien u deze balans goedkeurt, stelt de Raad van Bestuur voor om ingevolge de wereldwijde COVID-19
pandemie die begin 2020 ook de financieel-economische sector treft, en volgend op de aanbeveling
vanuit EBA en NBB, geen dividenden uit te keren en het te bestemmen winstsaldo van 30.227.950,03 euro
als volgt aan te wenden:
1. De beschikbare reserve van 239.263.133,87 euro naar 248.400.000,00 euro te brengen, door dotatie
van 9.136.866,13 euro.
2. Het resterende saldo, 21.091.083,90 euro, over te dragen naar volgend boekjaar.
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%.
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Tier 2
Om de kapitaalbasis van vdk bank, in functie van onze groei, verder te versterken ging vdk in de loop van
2019 over tot de opname bij institutionele aandeelhouders, binnen een faciliteit van 8,85 miljoen euro, van
tier-2 leningen te 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.
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IV. Personeel
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
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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 onderstaande grafiek, die de evolutie weergeeft van het totale beheerde volume
(binnenbalans spaarfondsen + kredieten + buitenbalans beleggingen) per medewerker in effectieve
prestatietijd.
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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, vdk code 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 man-vrouwverhouding. 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 vier leden:
o

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

o

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

o

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

o

Michael Voordeckers is verantwoordelijk voor het backoffice beleid en beheer kredieten, de
afdeling dagelijks bankieren, backoffice beleid en beheer beleggen, backoffice BOARverzekeringen, en de dienst organisatie en project management.
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V. Duurzaamheid
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.
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.
Zowel digitaal als via het kantorennet kan een vdk klant terecht voor een brede waaier aan duurzame
financiële diensten: kredieten, betalingsverkeer, spaarproducten, beleggingen en verzekeringen aan een
gunstige prijs/kwaliteit verhouding, 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 lange termijnrelatie 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 zo veel 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 experten terzake. We brengen de Green
Deal gedeelde mobiliteit in de praktijk door infosessies te organiseren voor onze klanten in samenwerking
met Autodelen.net.
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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 cliënt 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 ondermeer 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 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. Op die manier sluit het beloningsbeleid
aan bij de strategische doelstellingen, de risicotolerantie, de ethische en maatschappelijke
ondernemingswaarden van vdk bank en haar lange termijndoelstellingen 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 Label for Sustainable and Socially
Responsible Financial Products’, zoals gelanceerd door de koepelorganisatie Febelfin in februari 2019. Hier
bovenop 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.
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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) die voor en op vraag van vdk bank ontwikkeld werden. 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; en
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 dataleveranciers ISS-Oekom, één van de
grootste rating agencies op vlak van duurzaamheid ter wereld. 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.
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 Sustainable 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.
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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-vdk-producten van externe partijen, wijst vdk bank aanvullend op het algemeen 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
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 Belgen oproepen om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Voor elke tien
handtekeningen beloofde vdk bank een boom te planten in de Vlaamse Ardennen. In 2020 zal deze
belofte in de praktijk worden 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 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 (KULeuven)
werd bekroond met een geldprijs van 10.000 euro voor haar onderzoek “Transitie naar Circulaire
Economie in Vlaanderen. Een Urban Landscape Design Bijdrage.”
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Duurzame partnerschappen
vdk bank wil 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:
o

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

o

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

o

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

o

Een infosessie rond de nieuwe vennootschapswetgeving en UBO-register, in samenwerking met
SBB accountants en Procura;

o

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

o

Smart cities, rond duurzaamheid in steden, in samenwerking met Watt factory en beweging.net;

o

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

Jaarlijks organiseert vdk bank een Netwerkevent voor Sociale Ondernemers, dit jaar in samenwerking met
partners Procura, beweging.net en Leuven 2030. Meer dan 90 experts en ondernemers bogen zich over
concrete klimaatvragen en vonden samen oplossingen voor een klimaatneutraal Leuven.
Als duurzame, ethische bank geloven we in het belang van duurzame relaties, ook met onze partners en
ruimer netwerk. Zo zijn we al shirtsponsor van voetbalclub KAA Gent sinds 1988. We sponsoren ook andere
lokale sportverenigingen en socio-culturele organisaties, zoals Tele-Onthaal en damesvolleybalploeg vdk
bank Gent.
Bovendien ondersteunt vdk bank op structurele wijze verschillende maatschappelijke organisaties zoals
Wereldsolidariteit, Incofin, de cvso De Vrienden van De Kromme Boom, de cvba De Schoring, De Punt,…

Governance inzake duurzaamheid
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 richtlijn rond maatschappelijk
verantwoord ondernemen gevolgd.
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 Klimaatakkoord van Parijs uit
2015 en de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).
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.
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VI. Compliance en integriteit
De integriteit van het bankieren is voor vdk bank een essentieel onderdeel van een gezond en voorzichtig
beleid.
Om de naleving van de wettelijke en prudentiële voorschriften door de bestuurders, effectieve leiding,
werknemers en bankagenten te verzekeren zijn in vdk bank passende procedures, reglementen en
gedragscodes uitgewerkt. Het uitgangspunt van deze codes en reglementen is steeds de bescherming
van de integriteit van de bank en de bescherming van de belangen van de cliënteel door transparante,
volledige en duidelijke informatie.
Om de integriteit van vdk bank te bevorderen en te waarborgen en het reputatierisico te beheersen is de
compliancefunctie uitgebouwd. De organisatie, de fundamentele werkingsregels en alle domeinen
waarop de compliancefunctie betrekking heeft, zijn opgenomen in het Compliance Charter.
De functie is centraal georganiseerd als een onafhankelijke controlefunctie en ressorteert onder een lid
van het Directiecomité. De functie heeft een permanent karakter. Voor de concrete realisatie en de
dagelijkse opvolging van de compliancefunctie heeft het Directiecomité een Compliance officer
aangesteld.
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VII. Risicobeheersing
Voorzichtigheid in de risico-acceptatiepolitiek, samen met de permanente risico-opvolging en -controle
zijn sleutelfactoren in de succesvolle uitoefening van het bancaire metier en hebben, in het licht van de
financiële crisissen, meer dan ooit hun belang en noodzakelijkheid bewezen. vdk bank beschikt over de
nodige interne beleidslijnen, organisatiestructuur, procedures en beleidsinstrumenten om adequaat de
geïdentificeerde risico’s te monitoren en te beheersen.
De organisatie van het risicobeheer binnen vdk bank berust bij het Directiecomité, en wordt
geïmplementeerd door de verantwoordelijken van de afdelingen/activiteiten waarop de risico’s
betrekking hebben; in tweede instantie wordt het risico opgevolgd en beheerd door de effectieve leiding.
Op het globale risico wordt toegezien door de Risk officer, die hierover rapporteert aan het
verantwoordelijk lid van het Directiecomité. In 2018 werd onder verantwoordelijkheid van de Risk officer
de cel Risk opgericht, waaronder de diensten risicobeheer en asset liability management reporting
werden samengebracht.
De controle- en toezichtfunctie op het gebied van risicobeheer wordt ondersteund door middel van een
aantal gespecialiseerde comités, onder meer het Asset & Liability Comité (ALCO), het Impairmentcomité,
het Kredietcomité, het IT-security overleg en het Business Continuity Comité. Tevens wordt er op
regelmatige basis betreffende risicobeheer gerapporteerd aan het Risicocomité en aan de Raad van
Bestuur.
Als voornaamste risico’s vermelden wij het solvabiliteitsrisico, het kredietrisico, het markt- en renterisico,
het liquiditeitsrisico en het operationele risico. Voor meer details hierover verwijzen wij naar de rubriek
‘risicobeheersing’, verder in dit jaarverslag.
Tot slot vermelden wij nog dat wij uit voorzichtigheidsoverwegingen een algemene voorziening
aanhouden in de vorm van het fonds voor algemene bankrisico’s, het bedrag van deze voorziening werd
in de loop van het verslagjaar verhoogd met 1 miljoen euro, en bedroeg op balansdatum 15 miljoen euro.
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VIII. Corporate governance
Met betrekking tot de beleidsstructuur wordt in vdk bank een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
verantwoordelijkheid van:
o

de managementfunctie, die wordt uitgeoefend door de effectieve leiders, uitvoerende
bestuurders, zetelend in het Directiecomité;

o

de toezichtfunctie, die wordt uitgeoefend door de niet-uitvoerende bestuurders, in het bijzonder
door de leden van de gespecialiseerde comités van de Raad van Bestuur;

o

de beleidsfunctie uitgeoefend door de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders samen,
verenigd in de Raad van Bestuur.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de diverse beleidsorganen in onze bank verwijzen wij naar de
rubriek “Corporate governance - beschrijving van de beleidsstructuur” verder in dit jaarverslag.
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IX. Benoemingen
Het bestuursmandaat van de heer Paul Matthys en de heer Johan De Schamphelaere neemt een einde
onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2020 wegens het bereiken van de statutair voorziene
leeftijdsgrens. Als blijk van erkentelijkheid besliste de Raad van Bestuur om hen de titel van erebestuurder
toe te kennen. Hierbij wenst de Raad van Bestuur beide heren oprecht te danken voor hun jarenlange
toegewijde inzet en samenwerking.
Het bestuursmandaat van mevrouw Leen Van den Neste en de heer Mario Pauwels vervallen. De Raad
van Bestuur stelt voor deze mandaten te hernieuwen voor een statutaire periode van zes jaar.
De Raad van Bestuur stelt voor de heer Ben Coumans te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor de
statutaire periode van zes jaar.
De Raad van Bestuur stelt voor de heer Michiel Geers te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor
de statutaire periode van zes jaar.
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Risicobeheersing:
beheer van de voornaamste risico’s in vdk bank
1. Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet in staat blijkt haar contractuele verplichting tot
terugbetaling van het krediet na te komen. Strategisch blijft de kredietverlening van vdk bank
hoofdzakelijk gericht op de retailmarkt (particulieren, zelfstandigen en kmo’s) en de non-profit sector,
aansluitend bij het profiel van de bank en haar doelpubliek. De commerciële kredietverlening aan grote
bedrijven (corporate) en de kredietverstrekking aan microfinancieringsinstellingen zijn tot op heden
relatief beperkt.
Gezien de ruime spreiding van de kredietportfolio, de acceptatie- en monitoringpolitiek en de aard en de
kwaliteit van de zekerheden, is het aantal schadegevallen binnen de kredietportefeuille in onze bank
historisch laag. Voor de kredieten met een “dubieus” verloop worden de nodige waardeverminderingen
geboekt. In dit verband werden over het verlopen boekjaar per saldo een terugname van specifieke
voorzieningen op de kredietportefeuille geboekt ten bedrage van 0,36 miljoen euro. Verder vermelden we
dat we ons intern zekerheidsfonds doteerden met 3,3 miljoen euro, - waarvan 1,7 miljoen euro afkomstig
van het intern zekerheidsfonds op de effectenportefeuille - als reserve voor eventuele toekomstige risico’s
op onze portefeuilles woonkredieten, ondernemingskredieten en kredieten aan
microfinancieringsinstellingen, zodat op het einde van het verslagjaar deze fondsen samen 12,6 miljoen
euro bedragen.
Met betrekking tot het kredietrisico op onze beleggingsportfolio werden de limieten betreffende het
tegenpartijrisico op beleggingen in corporate bonds en overheidsobligaties vastgelegd in een
beleidsnota, waarin het maximale kredietbedrag per emittent wordt bepaald in functie van zijn
kredietwaardigheid. De opvolging van de risico’s met betrekking tot onze obligatieportefeuille gebeurt op
een proactieve manier in het ALCO (Asset & Liability Comité) en het Risicocomité, met als doelstelling de
kwaliteit van onze effectenportefeuille op peil te houden.
Waardeverminderingen / provisies effectenportefeuille: Er werden in de loop van het verslagjaar geen
nieuwe specifieke waardeverminderingen aangelegd op de effectenportefeuille. Bovendien hadden we
geen dubieuze vorderingen in portefeuille. Ons intern zekerheidsfonds, als reserve voor eventuele risico’s
op onze effectenportefeuille, bedroeg op balansdatum 3,8 miljoen euro.

2. Marktrisico
Het marktrisico heeft betrekking op koersfluctuaties (waardewijzigingen) in de financiële instrumenten van
actief- en passiefposten als gevolg van prijsfluctuaties en van de volatiliteit van de financiële markten
waarin de bank actief is. Het belangrijkste marktrisico voor vdk bank is het renterisico, dat wordt
gedefinieerd als het risico van een lager renteresultaat en van een potentiële daling van de nettowaarde
van de bank als gevolg van wijzigingen in de rentecurve.

27

Jaarverslag 2019

De krachtlijnen op het gebied van het renterisicobeheer werden vastgelegd in een renterisico-policy,
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het renterisico binnen vdk bank wordt gemeten en opgevolgd
via een intern beleidsondersteunend bedrijfsbeheerssysteem, dat onder meer gebruik maakt van statische
en dynamische gap- en durationmodellen. De bank voert een voorzichtig beleid met betrekking tot het
renterisico, in het kader van de limieten opgelegd door de Raad van Bestuur en door de regelgever. Het
toezicht op en de opvolging van het renterisico behoort tot de opdracht en de verantwoordelijkheid van
het ALCO en het Risicocomité.
Naast bovenvermeld renterisico vermelden we tevens het marktrisico op onze eigen aandelenportfolio.
Onze aandelenportefeuille is beperkt in omvang en bedroeg per 31 december 2019 slechts 3,98% van onze
totale beleggingsportefeuille. Derhalve kan het marktrisico uit hoofde van de aandelenposities als
beheersbaar worden beschouwd. Als gevolg van de evoluties op de aandelenmarkten werden op onze
aandelenportefeuille (locom) per saldo positieve waardecorrecties geboekt ten bedrage van 0,55 miljoen
euro.

3. Liquiditeitsrisico
Het beleid op het gebied van liquiditeitsrisico is erop gericht om steeds te kunnen voldoen aan de
betalingsverplichtingen van de bank en aan de opvragingen door de cliënteel. De krachtlijnen van het
liquiditeitsrisicobeheer werden vastgelegd in een liquiditeitsbeheerpolicy, goedgekeurd door de Raad van
Bestuur. Het liquiditeitsrisico wordt bewaakt in het kader van het dagelijkse thesaurie- en liquiditeitsbeheer
en -planning in het ALCO en het Risicocomité, rekening houdend met de interne en externe limieten ter
zake.
Er werd bijzondere aandacht besteed aan het liquiditeitsbeheer, waarbij het beheersinstrumentarium en
de rapportering verder werden uitgebreid en verfijnd conform de ‘sound principles’ van het Basel
Committee en de circulaires van de toezichthouder. Gezien onder meer de ruime en gespreide
klantendepositobasis, de beperkte interbancaire financiering, de liquiditeits-/ beleenbaarheidsgraad van
onze activa in portefeuille en de strikte monitoring, kan het liquiditeitsrisico in vdk bank als beperkt worden
beschouwd.

4. Operationeel risico
Het operationele risico omvat het risico van verliezen als gevolg van tekortschietende en/of falende
interne procedures en systemen, mensen en technologie, of van externe gebeurtenissen.
Teneinde de operationele risico’s nog beter te beheersen werd in de loop van dit verslagjaar een nieuw
framework uitgewerkt, dat op 5 december 2019 door de Raad van Bestuur werd goedgekeurd. Als
onderdeel van dit framework wordt een inventarisatie van de operationele risico’s opgemaakt. Daarbij
worden alle businessprocessen binnen de bank één voor één geanalyseerd met als doel de potentiële
risico’s in kaart te brengen. Vervolgens worden de geïdentificeerde risico’s geëvalueerd aan de hand van
een uniform scoringsmodel, waarbij een score wordt toegekend op basis van impact en
waarschijnlijkheid. Op basis van deze evaluaties wordt geoordeeld of en welke bijkomende
risicomitigerende maatregelen dienen te worden uitgewerkt.
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De geïdentificeerde risico’s worden, samen met de risicoscores en de reeds bestaande mitigerende
maatregelen, geregistreerd in een risicoregister. Dit proces is momenteel ongoing; het risicoregister wordt
periodiek aangevuld naarmate de analyses van de businessprocessen vorderen.
In navolging van de wettelijke bepalingen ter zake, en van de aanbevelingen in de NBB-circulaire
betreffende de “gezonde beheerspraktijken met betrekking tot de bedrijfscontinuïteit van financiële
instellingen” wordt door vdk bank de grootste aandacht besteed aan de uitwerking en de implementatie
van een operationeel risicobeleid, met inbegrip van een bedrijfscontinuïteitsbeleid en een Disaster
Recovery Plan. De resultaten van de periodieke testen voor zowel Business Continuity Plan- als Disaster
Recovery Plan-activiteiten dienen om de bestaande plannen verder bij te sturen.

5. Solvabiliteitsrisico
Het solvabiliteitsrisico omvat het risico dat het eigen vermogen van de bank onvoldoende is om op lange
termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Het solvabiliteitsrisico wordt binnen het ALCO en het
Risicocomité opgevolgd aan de hand van de reglementaire coëfficiënten. Daarbij wordt de evolutie van
het eigen vermogen zowel in verhouding tot de gewogen risicovolumes (kapitaalratio’s) als ten opzichte
van het niet-gewogen risicovolume (leverage ratio) opgevolgd.
Tot slot vermelden wij nog dat onze algemene voorziening in de vorm van het fonds voor algemene
bankrisico’s per eind 2019 15,00 miljoen euro bedraagt, na de dotatie van 1,00 miljoen euro in 2019.

29

Jaarverslag 2019

Corporate governance:
beschrijving van de beleidsstructuur in vdk bank
1. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur treedt op in het uitsluitend belang van de vennootschap ten aanzien van de
aandeelhouders, de cliënteel en het personeel. De Raad ziet erop toe dat de principes op het gebied van
deugdelijk bestuur worden nageleefd.
Naast de wettelijke en statutaire bevoegdheden, behoort het tot de taak van de Raad van Bestuur om het
algemeen en strategisch beleid en de ondernemingswaarden van vdk bank uit te stippelen en om toezicht
te houden op de onderneming in het algemeen en op het management in het bijzonder. De Raad van
Bestuur gaat na of de wettelijke en prudentiële bepalingen en of de ethische, sociale en maatschappelijke
normen en belangen worden nageleefd.
Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen de niet-uitvoerende bestuurders een
meerderheid ten opzichte van de uitvoerende, wordt een evenwichtig aantal bestuursmandaten
toegekend aan onafhankelijke bestuurders, en wordt rekening gehouden met een evenredige
vertegenwoordiging van de relevante aandeelhouders. Er wordt tevens aandacht besteed aan de
genderdiversiteit.
De bestuurders zijn natuurlijke personen, gekozen op grond van hun bekwaamheid, vereiste integriteit,
inzet, ervaring en de meerwaarde die zij kunnen hebben bij het uitstippelen van het algemeen beleid van
de vennootschap. Elke bestuurder heeft de nodige beschikbaarheid om zijn verplichtingen als bestuurder
na te komen. Naast de individuele geschiktheid van elke bestuurder, wordt ook de collectieve geschiktheid
van de Raad van Bestuur jaarlijks beoordeeld.
De werking van de Raad van Bestuur is gebaseerd op doorzichtigheid, openheid en
informatieverspreiding.
Om zijn werking te optimaliseren en zijn taken efficiënt te kunnen vervullen heeft de Raad van Bestuur
gespecialiseerde raadgevende comités opgericht, nl. het Auditcomité, het Risicocomité, het Strategisch
comité, en het Benoemings- en Remuneratiecomité.
Deze comités adviseren de Raad van Bestuur over bepaalde aangelegenheden. De besluitvorming blijft
echter berusten bij de Raad van Bestuur die collegiaal zijn bevoegdheden uitoefent.
De Raad van Bestuur vergaderde het afgelopen jaar vijfmaal over de thema’s die in dit jaarverslag
worden toegelicht.

a. Auditcomité
Het Auditcomité heeft als voornaamste taken de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, de
beoordeling van de onafhankelijkheid van de commissaris, het monitoren van de doeltreffendheid van de
interne controle, het monitoren van het risicobeheer, en het monitoren van de werking van de interne
Audit.
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Het Auditcomité vergaderde het afgelopen boekjaar vijf keer. De voornaamste behandelde onderwerpen
zijn: de jaarrekening, balans en resultaten per kwartaal, verslag effectieve leiding inzake de beoordeling
van de interne controle, auditverslagen en opvolging auditaanbevelingen. Het Auditcomité bracht
hierover verslag uit aan de Raad van Bestuur.
De leden van het Auditcomité beschikken over de nodige collectieve deskundigheid op het gebied van
boekhouding en audit. Elk lid van het Auditcomité bezit de nodige kennis, deskundigheid, ervaring en
vaardigheden om de behandelde onderwerpen op het gebied van boekhouding en/of audit te begrijpen
en te bevatten.

b. Risicocomité
Het Risicocomité heeft als belangrijkste taak het monitoren van de evolutie van de belangrijkste risico’s
waaraan de kredietinstelling is blootgesteld, in het bijzonder het kredietrisico, het marktrisico, het
operationele risico, het juridische risico en het risico op het gebied van reputatie. Daarnaast beoordeelt
het Risicocomité de wijze waarop deze risico’s binnen de instelling worden beheerd.
Het Risicocomité vergaderde het afgelopen boekjaar vijfmaal. Als voornaamste behandelde
onderwerpen vermelden we de financiële risico’s (renterisico, liquiditeitsrisico, kredietrisico, en
solvabiliteitsrisico) het operationeel risico, periodieke rapportering omtrent compliance-aangelegenheden
en de opmaak en opvolging van het herstelplan. Het Risicocomité bracht hierover verslag uit aan de Raad
van Bestuur.
Elk lid van het Risicocomité bezit de nodige kennis, deskundigheid, ervaring en vaardigheden om de
strategie en de risicotolerantie van de bank te begrijpen en te bevatten. De leden beschikken over de
nodige professionele of academische deskundigheid om de behandelde onderwerpen met een kritische
en onafhankelijke geest te benaderen.

c. Benoemings- en Remuneratiecomité
Het Benoemings- en het Remuneratiecomité adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot alle
aangelegenheden verbonden aan de benoeming en het ontslag, vergoeding en verloning van de
bestuurders, het management en de onafhankelijke controlefuncties.
In het algemeen zorgt het comité voor het correcte verloop van de (her)benoeming- en ontslagprocedure
van de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders en voor het opvolgen van het remuneratiebeleid van
de bestuurders. Meer in het bijzonder besteedt het comité aandacht aan het opstellen van selectiecriteria,
bekwaamheidsvereisten (Fit & Proper Beleid) en noodzakelijke tijdsbesteding van bestuurders, de
evaluatie van het wettelijk bestuursorgaan. Het comité adviseert betreffende de algemene beginselen van
het beloningsbeleid en onderzoekt of de door het beloningsysteem gecreëerde stimulansen niet van aard
zijn aan te sporen tot het nemen van buitensporige risico’s.
Het Benoemings- en het Remuneratiecomité vergaderde het afgelopen verslagjaar viermaal en bracht
daarover verslag uit aan de Raad van Bestuur.
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De leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité hebben de nodige kennis met betrekking tot de
samenstelling en de werking van de bestuurs- en beleidsorganen van de bank, hebben deskundigheid
betreffende alle aangelegenheden verbonden aan de benoeming en het ontslag van bestuurders,
effectieve leiders en verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties en kunnen een kundig en
onafhankelijk oordeel geven over het beloningsbeleid.

d. Strategisch Comité
Het Strategisch Comité heeft de taak de Raad van Bestuur te adviseren met betrekking tot de krachtlijnen
van het algemeen beleid en de strategie van de onderneming. Het comité besteedt aandacht aan onder
meer de strategische oriëntering, de aandelen- en dividendpolitiek, de expansiepolitiek, de
ondernemingswaarden en de integriteit, de toereikendheid van het eigen vermogen, en de
bedrijfscontinuïteit. Het adviseert de Raad van Bestuur met betrekking tot corporate governance
gedragsregels. Het Strategisch Comité vergaderde afgelopen jaar vijfmaal met betrekking tot deze
onderwerpen.

2. Directiecomité
Het Directiecomité is belast met de effectieve leiding van de onderneming en met de operationele
uitvoering van het door de Raad van Bestuur vastgestelde waarden, strategieën en beleidslijnen.
Daarnaast is het Directiecomité verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving,
inclusief het toezichthoudend kader dat op vdk bank van toepassing is.
Het Directiecomité heeft de bevoegdheid om alle beslissingen te nemen m.b.t. het dagelijkse beleid en vdk
bank te vertegenwoordigen in haar relaties met het personeel, het cliënteel, de kredietinstellingen in
België en in het buitenland, de economische en sociale milieus, de regulatoren en de overheid, evenals
om beslissingen te nemen over de vertegenwoordiging van vdk bank bij de vennootschappen waarin vdk
bank participeert.

3. Onafhankelijke controlefuncties
a. Interne Audit
De interne auditfunctie verschaft op een onafhankelijke manier redelijke zekerheid aan de Raad van
Bestuur (via het Auditcomité) en het Directiecomité, over de kwaliteit en de doeltreffendheid van de
interne controle, het risicobeheer en de systemen en processen van deugdelijk bestuur van de bank. De
interne Audit staat de leden van de Raad van Bestuur (via het Auditcomité) en het Directiecomité, bij in
hun opdracht ter zake.
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De reikwijdte van de interne Audit omvat het onderzoek en de evaluatie van de aangepastheid en
doeltreffendheid van de bestuurs-, risicobeheersings- en interne controleprocessen en de degelijkheid
waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen.
De interne auditfunctie is een onafhankelijke controlefunctie, die continu en permanent verzekerd is. De
Interne auditor staat als verantwoordelijke voor de interne auditfunctie in voor het gepast leiden van de
functie. De interne Audit informeert het Directiecomité en rapporteert via het Auditcomité aan de Raad
van Bestuur.
De organisatie en werking van de interne auditfunctie is beschreven in het “Charter Interne Audit”.

b. Compliance
De compliancefunctie staat in voor de identificatie en beoordeling van het compliancerisico, verstrekt
advies en bijstand aan het directiecomité en de operationele diensten betreffende de correcte toepassing
van relevante wetten, reglementen, normen en codes en houdt toezicht op en controleert de naleving van
de wettelijke en/of reglementaire regels die verband houden met de integriteit van de activiteiten van de
bank en de beheersing van het compliancerisico van de bank.
De functie is centraal georganiseerd als een onafhankelijke controlefunctie en ressorteert onder een lid
van het directiecomité. De functie heeft een permanent karakter.
Voor de concrete realisatie en de dagelijkse opvolging van de compliancefunctie heeft het directiecomité
een Compliance officer aangesteld, die de verantwoordelijke is voor de functie.
Voor onderwerpen in verband met compliance is de Compliance officer de bevoorrechte gesprekspartner
van de toezichthoudende overheden.
De organisatie, de fundamentele werkingsregels en alle domeinen waarop de compliancefunctie
betrekking heeft, zijn opgenomen in het “Compliance Charter”.

c. Risicobeheer
De risicobeheerfunctie staat in voor het detecteren, inventariseren en beheren van alle significante risico’s,
is actief betrokken bij de uitstippeling van de risicostrategie van de instelling en bij alle beleidsbeslissingen
die een significante invloed hebben op de risico’s. De functie is centraal georganiseerd als een
onafhankelijke controlefunctie en ressorteert onder een lid van het directiecomité. De functie heeft een
permanent karakter.
Voor de concrete realisatie en de dagelijkse opvolging van de risicobeheerfunctie heeft het directiecomité
een Risk officer aangesteld, die de verantwoordelijke is voor de functie. De Risk officer rapporteert op
regelmatige basis over de risicoblootstelling van de bank.
De organisatie en de werking van de risicobeheerfunctie zijn opgenomen in het “Charter van de
risicobeheersfunctie”.
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4. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid wordt als een essentieel element van ‘deugdelijk bestuur’ beschouwd en is als
dusdanig ingeschreven in de politiek van de bank van duurzaam ondernemen en dit conform het globale
governance beleid van de onderneming.
Als belangrijke principes geldt er dat het beloningsbeleid:
o geenszins in excessieve beloningen voorziet;
o niet aanzet tot buitensporig risicogedrag, maar overeenstemt met en bijdraagt tot een passende
en doeltreffende risicobeheersing;
o aansluit bij de strategische doelstellingen, de risicotolerantie, de ethische en maatschappelijke
ondernemingswaarden van de onderneming en haar lange termijndoelstellingen betreffende
duurzame groei en rendabiliteit;
o in overeenstemming is met de beginselen die betrekking hebben op de bescherming van cliënten
en beleggers.
De Raad van Bestuur stelt, op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de algemene
beginselen van het beloningsbeleid vast en ziet toe op de implementatie ervan. De Compliance officer en
de HR-manager zijn betrokken bij het opstellen van het beloningsbeleid.
De vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur, van de leden van het Directiecomité en van
verantwoordelijken van de onafhankelijke controlefuncties worden vastgelegd door de Raad van Bestuur,
na advies van het Benoeming- en Remuneratiecomité. Ze bevatten geen variabele component en staan
los van de resultaten van de bank.
De uitvoerende bestuurders van vdk bank opereren collegiaal en bij consensus. Zij worden ook op deze
manier beoordeeld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en door de Raad van Bestuur. Het
stellen van individuele doelstellingen op korte termijn zou in conflict kunnen komen met de strategische
duurzame doelstellingen van vdk bank op langere termijn.
In de loop van 2019 besliste de Raad van Bestuur, op voorstel van het Benoemings- en
Remuneratiecomité, de uitvoerende bestuurders vanaf boekjaar 2020 enkel een vaste vergoeding toe te
kennen, zonder enige vorm van variabel loon. Naast het vast loon worden ook secundaire
arbeidsvoorwaarden toegekend, zoals een groepsverzekering en een bedrijfswagen.
Het Directiecomité is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid, dat jaarlijks
door de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. De verloning voor alle personeelsleden bestaat uit een
passende vaste component. De commerciële medewerkers ontvangen naast de vaste component een
beperkte variabele vergoeding. Het variabele verloningssysteem vermijdt een ongelijke vergoeding tussen
de verschillende productcategorieën waardoor het systeem in lijn ligt met de zorgplicht voor de klant.
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Verslag van de commissaris
aan de algemene vergadering van vdk bank nv
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 - Jaarrekening
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van vdk bank NV (de "vennootschap"), leggen
wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door
wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 26 april
2019, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het
auditcomité en voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van de
algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021. Wij
hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van vdk bank NV voor de eerste maal uitgevoerd
gedurende de huidige verslagperiode.

Verslag over de Jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap, die de balans op
31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een balanstotaal van 4 258 004 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met
een winst van het boekjaar van 16 121 (000) EUR.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële
toestand van de vennootschap op 31 december 2019 alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op
die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van
toepassing in België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale
controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd
op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle
van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Kernpunten van de controle
Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het
meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze
aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij
het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over deze
aangelegenheden.
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Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten
van de controle behandelde

Waardeverminderingen hypothecaire kredieten
De portefeuille hypothecaire leningen van vdk bank
bedraagt 2.264 mio EUR (we verwijzen alsook naar
toelichting 'Il. Staat van de vorderingen op cliënten' in de
jaarrekening) per 31 december 2019. De aangelegde
waardeverminderingen betreffende deze portefeuille
bestaan uit volgende componenten:
o waardeverminderingen die op individuele basis
worden bepaald;
o intern zekerheidsfonds kredieten.
De bepaling van de waardeverminderingen vereist enige
oordeelsvorming en inschatting betreffende:
o de identificatie en opvolging van het moment wanneer
er een waardevermindering dient aangelegd te
worden;
o de onderliggende berekening van de waardevermindering;
o de assumpties die toegepast worden in de modelberekeningen.
Gezien de bepaling van de waardeverminderingen sterk
afhankelijk is van de oordeelsvorming en inschatting van
het management achten we de waardeverminderingen
van de hypothecaire kredieten als een kernpunt van onze
audit.

Volgende controlewerkzaamheden
werden o.a. uitgevoerd:
o de beoordeling van de toegepaste
assumpties op hun redelijkheid;
o data analyse op de volledige populatie
van hypothecaire kredieten. Hierbij
werd nagegaan of de aanduiding van
onzekere en dubieuze dossiers correct
werd verwerkt;
o de beoordeling van de adequaatheid
van de geïmplementeerde interne
controles door het kredietrisicobeheer
departement.
o De bespreking, beoordeling en
herrekening van geboekte waardeverminderingen en mogelijkheid tot
recuperatie van achterliggende
waarborgen op steekproefbasis voor
dossiers waarin een achterstand van
betaling werd vastgesteld.

Integriteit en continuïteit van de IT systemen in
het kader van de financiële rapportering
De IT systemen van vdk bank zijn cruciaal in de activiteiten
van de onderneming. De onderneming is dan ook sterk
afhankelijk van deze IT systemen om de continuïteit en
integriteit van zijn operationele, financiële en regelgevende
processen te garanderen.
Een adequate financiële rapportering naar de interne en
externe belanghebbenden (waaronder de toezichthouder)
van vdk bank, alsook rekening houdend met de
toenemende data granulariteit in de financiële
rapporteringen, vereisen een hoge data kwaliteit.
In het financiële proces merken we verder op dat een
correcte en volledige data doorstroming vanuit de
verschillende IT applicaties, die voor operationele
doeleinden worden gebruikt, naar de boekhoudkundige
applicatie en de uiteindelijke financiële rapportering van
groot belang is om de kwaliteit van de financiële
rapporteringen te garanderen.
In kader van onze auditwerkzaamheden achten we dan
ook de data integriteit en de doorstroming van data
overheen de verschillende applicaties van cruciaal belang
in het financiële rapporteringsproces en bijgevolg achten
we de integriteit en continuïteit van de IT systemen als een
kernpunt van onze controle.
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Onze controlewerkzaamheden betreffende de IT systemen bestaan voornamelijk uit volgende werkzaamheden:
o het nazicht van de data
doorstromingen van de verschillende
operationele IT applicaties naar de
boekhoudkundige applicatie;
o overeenstemmingscontroles, op
steekproefbasis, van de onderliggende
documenten met de respectievelijke
operationele applicaties;
o de beoordeling van de adequaatheid
van de geïmplementeerde interne
controles door het financiële en IT
departement in kader van de data
integriteit en de data doorstroming
naar de boekhoudkundige applicatie;
o de beoordeling van de geïmplementeerde interne controles processen bij
externe dienstverleners op basis van
de ISAE 3402 rapporten.
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Paragraaf inzake een overige aangelegenheid
De jaarrekening over het vorige boekjaar werd gecontroleerd door een andere commissaris die hierover
een verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel
belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. De wettelijke controle biedt geen zekerheid
omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch van de efficiëntie of de
doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de vennootschap ter hand heeft
genomen of zal nemen.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de
volgende werkzaamheden uit:
o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
o het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap;
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o het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende toelichtingen;
o het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap om haar
continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn,
om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
o het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag
of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt
tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in
de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante deontologische
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij communiceren met hen over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing,
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Uit de aangelegenheden die aan het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen wij die zaken die het
meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die
derhalve de kernpunten van onze controle uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons
verslag, tenzij het openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, voor het
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van
de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen, het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen,
het Wetboek van vennootschappen, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten te
verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
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Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit
jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de
artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen,
in het bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag een afwijking van
materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van
de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te
melden.

Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit
Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten
aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn
met de wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de vennootschap.
De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden
correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.

Andere vermeldingen
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de
wettelijke en statutaire bepalingen.
Wij dienen u niets mee te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en
die in overtreding zijn met de statuten, het Wetboek van vennootschappen of, vanaf 1 januari 2020, met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zaventem, 3 april 2020

Vertegenwoordigd door Dirk Vlaminckx
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Balans
Posten
Buitenbalanstelling
Resultatenrekening
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Balans per 31 december 2019
Actief

I.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

II.

Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

III.

Vorderingen op kredietinstellingen
A. Onmiddellijk opvraagbaar
B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

2019

2018

23.067.401

27.840.050

0

0

137.892.379

45.730.945

6.852.281

5.727.236

131.040.098

40.003.710

IV.

Vorderingen op cliënten

2.841.220.219

2.459.029.766

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten

1.173.685.500

1.499.916.301

A. Van publiekrechtelijke emittenten

306.174.149

323.164.734

B. Van andere emittenten

867.511.352

1.176.751.567

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

48.368.131

40.398.370

1.908.646

1.818.646

580.739

490.739

1.327.907

1.327.907

960.394

965.224

13.260.782

14.767.591

402.087

564.333

17.238.889

19.534.757

4.258.004.429

4.110.565.984

VI.

VII. Financiële vaste activa
B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren
VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
IX.

Materiële vaste activa

XI.

Overige activa

XII. Overlopende rekeningen

Totaal actief
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Passief

I.

Schulden aan kredietinstellingen

III.

2018

150.496.858

120.866.489

2.984.821

4.160.007

147.512.037

116.706.482

Schulden aan cliënten

3.271.527.560

3.149.655.485

A. Spaargelden / spaardeposito's

2.182.858.598

2.075.427.256

B. Andere schulden

A. Onmiddellijk opvraagbaar
C. Overige schulden op termijn of met opzegging
II.

2019

1.088.668.961

1.074.228.229

1) Onmiddellijk opvraagbaar

764.113.128

708.861.691

2) Op termijn of met opzegging

324.555.834

365.366.538

In schuldbewijzen belichaamde schulden

482.253.083

500.994.847

A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop

482.253.083

500.994.847

7.036.638

13.128.454

11.582.539

12.022.522

3.004.131

1.887.161

1) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

1.254.131

1.392.161

3) Overige risico's en kosten

1.750.000

495.000

217.535

246.344

15.000.000

14.000.000

3.000.000

0

Kapitaal

25.368.661

25.368.661

A. Geplaatst kapitaal

25.368.661

25.368.661

2.623.671

2.623.671

264.802.670

255.721.752

2.536.866

2.536.866

IV.

Overige schulden

V.

Overlopende rekeningen

VI.

A. Voorzieningen voor risico's en kosten

B. Uitgestelde belastingen
VII. Fonds voor algemene bankrisico's
VIII. Achtergestelde schulden

Eigen vermogen
IX.

X.

Uitgiftepremies

XII. Reserves
A. Wettelijke reserve
B. Onbeschikbare reserve
2) Andere
C. Belastingvrije reserve
D. Beschikbare reserve
XIII. Overgedragen winst

Totaal passief

39.663

39.663

39.663

39.663

13.826.141

13.882.089

248.400.000

239.263.134

21.091.084

14.050.599

4.258.004.429

4.110.565.984
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Resultatenrekening per 31 december 2019
Rubriek (1)

2019

2018

Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

70.112.575

69.461.899

waaronder: uit vastrentende effecten

21.562.767

24.604.063

II.

Rentekosten en soortgelijke kosten

‐10.355.254

‐12.189.167

III.

Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten

3.777.970

3.045.025

A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

2.882.634

3.015.631

D. Andere aandelen van de financiële vaste activa

895.336

29.394

I.

IV.

Ontvangen provisies

10.709.080

8.802.011

V.

Betaalde provisies

‐8.582.289

‐5.662.278

VI.

Resultaten uit financiële transacties

2.407.241

4.511.095

66.302

88.530

2.340.939

4.422.565

‐37.384.926

‐35.159.400

A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

‐21.622.257

‐21.050.920

B. Overige administratieve kosten

‐15.762.668

‐14.108.480

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

‐2.157.676

‐2.164.158

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"

‐1.241.977

‐2.337.557

X.

Terugneming van waardeverminderingen
(waardeverminderingen) op de beleggingsportefeuille in
obligaties, aandelen en andere vastrentende of nietvastrentende effecten

545.300

‐877.557

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"

236.527

418.787

XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de
posten buitenbalanstelling "I. Eventuele passiva" en
"II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico"

‐1.353.497

‐710.321

XIII. Toevoeging aan het fonds voor algemene bankrisico's

‐1.000.000

‐2.000.000

692.069

1.129.591

XV. Overige bedrijfskosten

‐5.180.460

‐5.146.103

XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

21.224.682

21.121.868

A. Wisselbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten
B. Uit de realisatie van beleggingseffecten
VII. Algemene administratieve kosten

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten
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Rubriek (2)

2019

2018

1.881.291

1.364.779

0

20.745

43.622

0

1.837.669

1.344.034

0

0

XIX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen

23.105.973

22.486.647

XIXbis A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

0

0

28.809

28.809

‐7.013.378

‐6.737.117

‐7.013.378

‐6.737.117

0

0

16.121.403

15.778.338

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten
A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
XVIII. Uitzonderlijke kosten

XIXbis B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
XX. Belastingen op het resultaat
A. Belastingen
B. Regulariseringen van belastingen en terugneming van
belastingvoorzieningen
XXI. Winst (Verlies) van het boekjaar

0

0

55.948

55.948

16.177.351

15.834.286

2019

2018

Eventuele passiva

12.009.730

24.109.847

C. Overige borgtochten

12.009.730

24.109.847

Verplichtingen met een potentieel kredietrisico

180.928.580

193.137.472

C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen

180.928.580

193.137.472

Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden

1.079.534.652

1.045.328.319

B. Open bewaring en gelijkgestelde

1.079.534.652

1.045.328.319

13.395.163

10.452.563

1.285.868.125

1.273.028.202

XXII. Overboeking naar belastingvrije reserves
Onttrekking aan belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar

Posten buitenbalanstelling
I.

II.

III.

IV.

Te storten op aandelen

Totaal buitenbalans
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Resultaatverwerking
Rubriek

2019

2018

30.227.950

29.854.379

16.177.351

15.834.286

14.050.599

14.020.093

9.136.866

8.800.000

0

36.866

3. Aan de overige reserves

9.136.866

8.763.134

D. Over te dragen resultaat

21.091.084

14.050.599

1. Over te dragen winst

21.091.084

14.050.599

0

7.003.780

0

7.003.780

A. Te bestemmen winstsaldo
1. Te bestemmen winst van het boekjaar
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar
C. Toevoeging aan het eigen vermogen
2. Aan de wettelijke reserves

F. Uit te keren winst
1. Vergoeding van het kapitaal
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Toelichting

49

Jaarverslag 2019

50

Jaarverslag 2019

I. Staat van de vorderingen op kredietinstellingen (actiefpost III.)
B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) op kredietinstellingen
(actiefpost III.B.)
2. Uitsplitsing van deze vorderingen naar hun resterende looptijd
2019
- tot drie maanden

130.040.098

- meer dan drie maanden tot één jaar

500.000

- meer dan één jaar tot vijf jaar

500.000

- meer dan vijf jaar

0

- met onbepaalde looptijd

0

II. Staat van de vorderingen op cliënten (actiefpost IV.)
2. Vorderingen
- op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

2019

2018

122.500

122.500

5. Uitsplitsing naar resterende looptijd
2019
- tot drie maanden
- meer dan drie maanden tot één jaar
- meer dan één jaar tot vijf jaar
- meer dan vijf jaar
- met onbepaalde looptijd

83.893.056
188.141.661
736.127.997
1.821.810.221
11.247.284

6. Uitsplitsing naar aard van de debiteuren
- overheid
- particulieren
- ondernemingen

2019

2018

97.380.346

100.926.632

2.321.869.693

1.939.633.478

421.970.180

418.469.657

7. Uitsplitsing van de vorderingen naar hun aard
2019
- leningen tegen forfaitair lastenpercentage
- hypotheekleningen

17.368.536
2.264.065.083

- andere leningen op termijn van meer dan één jaar

456.935.726

- overige vorderingen

102.850.874

8. Geografische uitsplitsing van de vorderingen
2019
- vorderingen op België
- vorderingen op het buitenland

2.660.921.514
180.298.706
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III. Staat van de obligaties en andere vastrentende effecten (actiefpost V.)
A. Algemene opgave
3. Achtergestelde vorderingen
2019

2018

3.005.875

5.260.128

België

Buitenland

- publiekrechtelijke emittenten (actiefpost V.A.)

266.220.596

39.953.553

- andere emittenten (actiefpost V.B.)

174.640.389

692.870.962

boekwaarde

marktwaarde

1.153.325.404

1.209.854.731

- obligaties en effecten die achtergestelde vorderingen
vertegenwoordigen

4. Geografische uitsplitsing van de effecten

5. Noteringen
- genoteerde effecten
- niet genoteerde effecten

20.360.096

6. Looptijden
2019
- resterende looptijd tot één jaar
- resterende looptijd van meer dan één jaar

156.081.258
1.017.604.242

7. Uitsplitsing in handels- en beleggingsportefeuille
2019
- handelsportefeuille
- beleggingsportefeuille

0
1.173.685.500

9. Voor de beleggingsportefeuille
2019
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- het positieve verschil van alle effecten waarvan de
terugbetalingswaarde groter is dan hun boekwaarde

3.292.170

- het negatieve verschil van alle effecten waarvan de
terugbetalingswaarde kleiner is dan hun boekwaarde

15.575.531
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B. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde
van de beleggingsportefeuille
2019
1. Aanschaffingswaarde per eind voorgaand boekjaar

1.505.416.301

2. Mutaties huidig boekjaar
- aanschaffingen
- buitengebruikstellingen (-)
- aanpassingen met toepassing van art. 35 ter, §4 en 5 (+/-)
3. Aanschaffingswaarde per einde huidig boekjaar
5. Waardeverminderingen per eind voorgaand boekjaar

40.208.386
‐362.505.367
‐5.633.820
1.177.485.500
5.500.000

6. Mutaties tijdens huidig boekjaar
- geboekt
- teruggenomen want overtollig (-)

0
‐1.700.000

- afgeboekt

0

- overgeboekt van een post naar een andere (-)

0

7. Waardevermindering per einde huidig boekjaar

3.800.000

8. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

1.173.685.500

IIIbis. Thematische volkslening
2019

2018

1. Het totale bedrag van de krachtens de voornoemde wet
aangetrokken gelden

21.999.073

42.541.416

a. Gelden aangetrokken in de vorm van kasbonnen en
termijndeposito’s overeenkomstig artikel 4 van de
voornoemde wet

21.999.073

42.541.416

0

0

21.999.073

42.541.416

21.999.073

42.541.416

b. Beleggingen gerealiseerd overeenkomstig artikel 11 van
de voornoemde wet

0

0

c. Interbankenleningen toegekend in overeenstemming met
de voornoemde wet

0

0

b. Gelden aangetrokken door middel van
interbankenleningen afgesloten overeenkomstig artikel 6
van de voornoemde wet
2. De aanwending van bovenvermelde aangetrokken
gelden
a. Volksleningen toegekend overeenkomstig de
voornoemde wet
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IV. Staat van de aandelen en andere niet-vastrentende effecten
(actiefpost VI.)
A. Algemene opgave
1. Geografische uitsplitsing van de emittenten van effecten
2019

2018

- Belgische emittenten

35.625.190

29.768.705

- buitenlandse emittenten

12.742.942

10.629.665

boekwaarde

marktwaarde

- genoteerde effecten

36.458.941

53.260.867

- niet genoteerde effecten

11.909.190

2. Noteringen

3. Uitsplitsing naargelang de aandelen en effecten
behoren tot de
2019
0

- handelsportefeuille
- beleggingsportefeuille

48.368.131

B. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de
beleggingsportefeuille
2019
1. Aanschaffingswaarde per eind voorgaand boekjaar

41.400.617

2. Mutaties huidig boekjaar
- aanschaffingen
- buitengebruikstellingen (-)
- andere wijzigingen (+/-)
3. Aanschaffingswaarde per einde huidig boekjaar
5. Waardeverminderingen per eind voorgaand boekjaar

9.045.392
‐610.935
‐1.009.996
48.825.079
1.002.247

6. Mutaties tijdens huidig boekjaar
- geboekt
- teruggenomen want overtollig (-)

‐604.294

- afgeboekt (-)

0

- overgeboekt van een post naar een andere (+)

0

7. Waardevermindering per einde huidig boekjaar
8. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
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V. Staat van de financiële vaste activa (actiefpost VII.)
A. Algemene opgave
1. Uitsplitsing van de financiële vaste activa volgens economische sector
andere ondernemingen
2019

2018

580.739

490.739

1.327.907

1.327.907

genoteerd

niet genoteerd

- deelnemingen in ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

0

580.739

- andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

0

1.327.907

deelnemingsverhouding
(VII.B.)

andere
(VII.C.)

614.685

1.330.012

90.000

0

- deelnemingen in ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
- andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

2. Noteringen

C. & D. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde

1. Aanschaffingswaarde per eind van voorgaand boekjaar
2. Mutaties huidig boekjaar
- aanschaffingen

‐123.947

0

0

0

3. Aanschaffingswaarde per einde huidig boekjaar

580.739

1.330.012

7. Waardeverminderingen per eind voorgaand boekjaar

123.946

2.105

0

0

‐43.622

0

- buitengebruikstellingen (-)
- overboekingen van een post naar een andere (+/-)

8. Mutaties tijdens huidig boekjaar
- geboekt
- teruggenomen want overtollig (-)
- verworven van derden
- afgeboekt (-)
- overgeboekt van een post naar een andere
9. Waardevermindering per einde huidig boekjaar
10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

0

0

‐80.325

0

0

0

0

2.105

580.739

1.327.907
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VI. Lijst van de ondernemingen waarin vdk bank een deelneming bezit
Hier worden de ondernemingen vermeld waarin vdk bank een deelneming bezit in de zin van het
Koninklijk besluit van 23.09.1992, alsook de andere ondernemingen waarin de kredietinstelling
maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.

Aangehouden maatschappelijke rechten
Naam, volledig adres
van de zetel,
ondernemingsnummer

Gegevens over het laatste boekjaar waarvoor
de jaarrekening beschikbaar is

soort

aantal

%

via
dochter
%

gewoon

1

20,00

0

Opgericht op
6 november
2019

EUR

nvt

nvt

2. Bedrijvencentrum De Punt
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
B.T.W. BE 0434.319.379

gewoon

1.320

14,66

0

31.12.2018

EUR

1.966.999

-46.008

3. De Schoring cvba
Clara Snellingsstraat 47
2100 Deurne
B.T.W. BE 0881.883.418

gewoon

150

14,71

0

31.12.2018

EUR

192.943

3.298

4. BBOF II Intermediate 4BV (*)
Zuidplein 76
NL 1077 XV Amsterdam
Nederland
KvK nr. 30199916

gewoon

18.000

25,00

0

31.12.2018

EUR

441.456

-238.651

5. BBOF III Intermediate 1BV (*)
Zuidplein 76
NL 1077 XV Amsterdam
Nederland
KvK nr. 34277508

gewoon

17.280

21,82

0

31.12.2018

EUR

392.320

22.939

6. BBOF IV Intermediate 3BV (*)
Zuidplein 76
NL 1077 XV Amsterdam
Nederland
KvK nr. 53080564

gewoon

140

45,16

0

31.12.2018

EUR

6.481.200

1.766.756

7. BBOF V Intermediate 1BV (*)
Zuidplein 76
NL 1077 XV Amsterdam
Nederland
KvK nr. 65866185

gewoon

70.000

42,53

0

31.12.2018

EUR

3.717.941

-306.764

8. Vectis Participaties II nv
Stratem 11 bus 2
9880 Aalter
B.T.W. BE 0841.729.277

gewoon

1.700.000

10

0

31.12.2018

EUR

7.181.542

4.060.858

1. JOFICO cv
Grotesteenweg 214
2600 Berchem
B.T.W. BE 0737.436.758

rechtstreeks

jaarrekening
op

munt

eigen
vermogen

netto
resultaat

(*) De maatschappelijke rechten die worden aangehouden in BBOF II Intermediate 4BV, BBOF III
Intermediate 1BV, BBOF IV Intermediate 3BV en BBOF V Intermediate 1BV worden niet beschouwd
als deelneming. De rechten hebben geenszins tot doel om, door het scheppen van een duurzame
en specifieke band, een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beleid van deze
onderneming.
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VII. Staat van de oprichtingskosten en immateriële vaste activa
(actiefpost VIII.)
D. Overige immateriële vaste activa
2019
3.678.882

1. Aanschaffingswaarde per eind voorgaand boekjaar
2. Mutaties tijdens huidig boekjaar

366.385

- aanschaffingen

0

- buitengebruikstellingen (-)
3. Aanschaffingswaarde per einde huidig boekjaar

4.045.267

4. Afschrijvingen per einde vorig boekjaar

2.713.657

5. Mutaties tijdens boekjaar
371.215

- geboekt

0

- afgeboekt (-)

3.084.873

6. Afschrijvingen per einde huidig boekjaar

960.394

7. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

VIII. Staat van de materiële vaste activa (actiefpost IX.)
terreinen
gebouwen

installaties
machines
uitrusting

meubilair
rollend
materieel

53.510.837

6.534.876

2.742.761

161.956

491.567

48.061

‐2.814.021

‐15.067

‐279.597

3. Aanschaffingswaarde per einde huidig boekjaar

50.858.772

7.011.375

2.511.224

7. Afschrijvingen per einde vorig boekjaar

39.976.568

5.737.523

2.306.791

1.132.860

469.528

183.184

‐2.391.201

‐15.067

‐279.597

38.718.227

6.191.983

2.210.378

12.140.544

819.392

300.846

1. Aanschaffingswaarde per eind voorgaand boekjaar
2. Mutaties tijdens huidig boekjaar
- aanschaffingen
- buitengebruikstellingen (-)

8. Mutaties tijdens boekjaar
- geboekt
- afgeboekt (-)
9. Afschrijvingen per einde huidig boekjaar
10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
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IX. Overige activa (actiefpost XI.)
2019
- nog te ontvangen belastingen

89.569

- nog te ontvangen opbrengsten

311.161

X. Overlopende rekeningen (actiefpost XII.)
2019
1.

over te dragen kosten

2. verworven opbrengsten

186.839
17.052.050

XI. Staat van de schulden aan kredietinstellingen (passiefpost I.)
B. Voor de schulden die niet onmiddellijk opeisbaar zijn, uitsplitsing
naar hun resterende looptijd (passiefposten I.B. en C.)
2019
- tot drie maanden
- meer dan drie maanden tot één jaar
- meer dan één jaar tot vijf jaar
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XII. Staat van de schulden aan cliënten (passiefpost II.)
2. Schulden aan
- andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat

2019

2018

3.501.945

57.983

3. Uitsplitsing naar resterende looptijd
2019
- onmiddellijk opeisbaar

764.098.068

- tot drie maanden

127.784.192

- meer dan drie maanden tot één jaar
- meer dan één jaar tot vijf jaar
- meer dan vijf jaar
- met onbepaalde looptijd

55.748.515
101.286.610
39.719.089
2.182.891.085

4. Uitsplitsing naar de aard van de schuldeisers
- overheid
- particulieren
- ondernemingen

2019

2018

120.487.933

121.679.485

2.788.219.128

2.667.006.185

362.820.498

360.969.816

5. Geografische uitsplitsing van de schulden
2019
- aan België
- aan het buitenland

3.178.718.726
92.808.834

XIII. Staat van de in schuldbewijzen belichaamde schulden
(passiefpost III.)
3. Uitsplitsing naar resterende looptijd
2019
- tot drie maanden

35.752.642

- meer dan drie maanden tot één jaar

43.895.741

- meer dan één jaar tot vijf jaar
- meer dan vijf jaar

379.867.439
22.737.261

59

Jaarverslag 2019

XIV. Staat van de overige schulden (passiefpost IV.)
3. Belastingen
2019
959.938

a) te betalen belastingen

0

b) geschatte belastingschulden

4. Overige schulden
2019
- bezoldigingen en sociale lasten

4.519.758

- te betalen facturen

1.342.280
201.600

- dividenden

13.062

- overige

XV. Overlopende rekeningen (passiefpost V.)
2019
1. toe te rekenen kosten

11.582.539

XVI. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
(passiefpost VI.A.3.)
2019
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

1.750.000

Deze voorzieningen hebben betrekking op diverse geïndividualiseerde dossiers.
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XVII. Staat van de achtergestelde schulden
(passiefpost VIII.)
2019
100.854

3. Kosten verbonden aan achtergestelde schulden
toerekenbaar aan het boekjaar

4. Voor elke achtergestelde lening, de volgende gegevens: het referentienummer, de muntcode, het
bedrag van de lening in de munt van de lening, de modaliteiten voor de vergoeding, de vervaldag en,
zo er geen welbepaalde vervaldag is, de modaliteiten voor de looptijd, in voorkomend geval de
omstandigheden waarin de instelling deze lening vervroegd moet terugbetalen, de voorwaarden voor
de achterstelling, en in voorkomend geval de voorwaarden voor de omzetting in kapitaal of in een
andere passiefvorm
referentienummer

munt

bedrag

modaliteiten

vervaldag
duur

a. omstandigheden vervroegde terugbetaling
b. voorwaarden voor achterstelling
c. voorwaarden voor omzetting

1

gewoon

3.000.000

3,85%

20290603

a. bij insolventie of liquidatie
b. niet voorzien
c. niet voorzien

XVIII. Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur
A. Staat van het kapitaal
4. Maatschappelijk kapitaal
bedragen

aantal
aandelen (1)

a. geplaatst kapitaal (passiefpost IX.A.)
eind voorgaand boekjaar

25.000.000

mutaties huidig boekjaar
- kapitaalverhoging door uitgifte nieuwe aandelen

per einde huidig boekjaar

368.661

727

25.368.661

b. samenstelling kapitaal

- soorten aandelen
gewone

25.368.661

50.027

- aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen
102

op naam

49.925

gedematerialiseerd

(1) werkelijke aantallen

5. Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal
2019
5.000.000

Krachtens beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2018, is de
Raad van Bestuur gemachtigd in één of meerdere malen het maatschappelijk kapitaal ten
belope van een maximum bedrag van € 5.000.000 te verhogen en zulks voor een duur van
5 jaar.
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B. Aandeelhoudersstructuur van de instelling op de datum van de
jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de
instelling heeft ontvangen ingevolge artikel 631, § 2, laatste lid, en
artikel 632, § 2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen
aandeelhouders

aantal
effecten

%

11.355

22,70%

8.771

17,53%

Volksvermogen nv, Ravensteinstraat 2 bus 5, 9000 Gent
Belfius bank nv, Pachecolaan 44, 1000 Brussel

XIX. Uitsplitsing balans euro – vreemde munten
in euro

in vreemde munten
(tegenwaarde euro)

- totaal actief

4.252.163.547

5.840.883

- totaal passief

4.257.559.904

444.526

XXI. Staat van de gewaarborgde schulden en verplichtingen
C. Panden op andere activa
1. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk
beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen
van de kredietinstelling
boekwaarde
a. Passiefposten
- mobiliseringsverrichtingen

148.798.460

b. Posten buitenbalanstelling
- voorschottenlijnen
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- waarborg
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XXIII. Gegevens met betrekking tot het bedrijfsresultaat
(posten I. tot XV. van de resultatenrekening)
1. Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens hun oorsprong
2019

2018

a) renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

70.112.575

69.461.899

b) opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: aandelen en
andere niet-vastrentende effecten

2.882.634

3.015.631

895.336

29.394

10.709.080

8.802.011

66.302
2.340.939

88.530
4.422.565

692.069

1.129.591

2019

2018

273

262

250,3
4,0
246,3
0,0
0,0

245,1
4,4
240,7
0,0
0,0

361.861,5

355.474,7

2019

2018

1

0

0,47

1,0804

932,73

2.036,67

2019

2018

15.278.729

14.751.789

b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen

3.736.411

3.535.531

c) patronale premies voor bovenwettelijke verzekeringen

1.305.142

1.387.286

d) andere personeelskosten

1.123.800

1.214.262

178.175

162.052

e) opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: andere
aandelen die tot de financiële vaste activa behoren
f) ontvangen provisies
g) resultaten uit financiële transacties:
- uit het wisselbedrijf
- uit de realisatie van beleggingseffecten
h) overige bedrijfsopbrengsten

2.1. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
a) aantal op de afsluitingsdatum ingeschreven personen
b) gemiddeld aantal ingeschreven personen in voltijds
equivalent
- directie
- bedienden
- arbeiders
- andere
c) aantal gepresteerde uren

2.2. Uitzendkrachten en werknemers die ter beschikking
zijn gesteld van de onderneming
a) aantal op de afsluitingsdatum ingeschreven personen
b) gemiddeld aantal ingeschreven personen in voltijds
equivalent
c) aantal gepresteerde uren

3. Personeelskosten
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

e) pensioenen
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4. Voorzieningen voor pensioenen
2019

2018

85.443

262.148

‐223.473

‐248.877

2019

2018

407.920

476.697

30.072

383.861

227.475

199.871

2019

2018

- bedrijfsbelastingen en taksen

5.162.252

5.128.188

- diverse overige bedrijfskosten

18.208

17.915

- toevoegingen (+)
- bestedingen en terugnemingen (-)

5. Overige bedrijfsopbrengsten
(post XIV. van de resultatenrekening)
- ontvangen huur
- vervallen coupons/kapitalen/dividenden buiten
de scope van demat
- gerecupereerde kosten

6. Overige bedrijfskosten
(post XV. van de resultatenrekening)

XXIV. Opgave van de buitenbalanstellingverrichtingen op termijn op
effecten, deviezen en andere financiële instrumenten, die geen
verplichtingen met zich brengen met een potentieel kredietrisico in
de zin van post II van de buitenbalanstellling
A. Soorten verrichtingen

Bedrag op de afsluitingsdatum
van de rekeningen

2. Op deviezen (a)
2019
Termijnwisselverrichtingen
Valuta- en renteswaps

2018

0

0

5.844.377

8.808.206

2019

2018

54.000.000

95.700.000

0

0

(a) Bedragen die moeten worden geleverd

3. Op andere financiële instrumenten
Renteswap-overeenkomsten (b)
Waarvan niet als dekking bestemde verrichting (b)

(b) Nominaal / notioneel refertebedrag
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XXV. Uitzonderlijke resultaten
3. Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten indien onder deze post een
belangrijk bedrag voorkomt
2019
Opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed

1.837.669

XXVI. Belastingen op het resultaat
1. belastingen op het resultaat van het boekjaar
2019
a. verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

7.013.378

2. belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
2019
0

b. regulariseringen van belastingen en terugneming
belastingvoorzieningen

3. belangrijkste verschillen tussen de winst vóór belastingen zoals
deze blijkt uit de jaarrekening en de geraamde belastbare winst
2019
- (terugnames) voorzieningen, waardeverminderingen, meer-/
minderwaarden
‐ verworpen uitgaven
‐ DBI

2.767.460
700.000
‐2.937.691

5. bronnen van belastinglatenties
a. Actieve latenties

2019

- Fonds voor algemene bankrisico’s

15.000.000

‐ Belaste waardeverminderingen/voorzieningen

19.357.031
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XXVII. Andere taksen en belastingen ten laste van derden
1. In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde, egalisatiebelasting en
speciale belasting
2019

2018

32.472

34.097

536.073

570.261

2019

2018

a. bedrijfsvoorheffing

4.691.420

4.877.985

b. roerende voorheffing

2.904.566

3.119.255

a. aan de onderneming (aftrekbaar)
b. door de onderneming

2. Ingehouden bedragen ten laste van derden

XXVIII. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en
transacties met verbonden partijen
A. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
4. In voorkomend geval, een beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of
overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden, met opgave van de
maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken.
vdk heeft een pensioenplan ingericht ten voordele van haar personeelsleden. Het pensioenplan is
geëxternaliseerd en gefinancierd via een groepsverzekering. Er zijn enkel werkgeversbijdragen.
- Voor personeelsleden met datum in dienst vóór 01/02/2005 is het type ‘te bereiken doel’.
- Voor personeelsleden met datum in dienst vanaf 01/02/2005 is het type ‘vaste bijdragen’.
Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken:
De werkgeversbijdragen worden periodiek betaald aan de verzekeringsmaatschappij die
verantwoordelijk is voor de financiering van het pensioenplan. In overeenstemming met de
Belgische wetgeving moet de werkgever een minimumrendement garanderen op de
werkgeversbijdragen. Op afsluitdatum van het boekjaar heeft de verzekeringsmaatschappij ons
geïnformeerd dat er geen onderfinanciering is van de verworven wettelijke reserves ten opzichte
van de vastgestelde mathematische reserves.

B. Transacties met verbonden partijen buiten
normale marktvoorwaarden:
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XXIX. Financiële betrekkingen met
A. Bestuurders en zaakvoerders
2019
4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten
laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen,
voor zover deze vermelding niet uitsluitend of
hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een
enkel identificeerbaar persoon
- aan bestuurders en zaakvoerders

1.282.104

B. De commissaris
2019
1. Bezoldiging van de commissaris(sen)

95.769

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of
bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door de commissaris(sen):
- Andere controleopdrachten

0

- Belastingadviesopdrachten

0

- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

0

3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of
bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door personen met wie de
commissaris(sen) verbonden is (zijn):
- Andere controleopdrachten

0

- Belastingadviesopdrachten

0

- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

60.668

XXX. Posities in financiële instrumenten
2019
1.

Door de instelling te ontvangen financiële instrumenten voor
rekening van cliënten

2. Door de instelling te leveren financiële instrumenten aan
cliënten
3. Door de instelling in bewaring ontvangen financiële
instrumenten van cliënten
4. Door de instelling in bewaring gegeven financiële
instrumenten van cliënten
5. Door de instelling in waarborg ontvangen financiële
instrumenten van cliënten
6. Door de instelling in waarborg gegeven financiële
instrumenten van cliënten

0
42.638
1.058.051.772
361.908.195
15.270.513
0
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XXXII. Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op
basis van de reële waarde
2019
Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide
financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis
van de waarde in het economisch verkeer, met opgave van
de omvang en de aard van de instrumenten
- notioneel bedrag renteswaps

54.000.000

- marktwaarde renteswaps

‐308.778

- boekwaarde renteswaps

‐32.437

- notioneel bedrag valuta- en renteswaps

5.844.377

- marktwaarde valuta en renteswaps

‐400.834

- boekwaarde valuta- en renteswaps

‐330.299

XXXIII. Betrekkingen met geassocieerde ondernemingen in de zin van
artikel 12 van het Wetboek van vennootschappen
2019

2018

1. Bedrag van de financiële vaste activa
4.030.650

2.301.577

b) Achtergestelde vorderingen

0

0

c) Andere vorderingen

0

0

a) Op meer dan één jaar

0

0

b) Op hoogstens één jaar

0

0

a) Op meer dan één jaar

0

0

b) Op hoogstens één jaar

3.500.480

0

a) Als waarborg voor schulden en verplichtingen van
geassocieerde ondernemingen

0

0

b) Als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
instelling

0

0

4.306.827

6.192.311

a) Deelnemingen

2. Andere vorderingen

3. Schulden

4. Persoonlijke en zakelijke zekerheden gesteld of
onherroepelijk beloofd

5. Andere betekenisvolle financiële verplichtingen
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XXXIV. Waarderingsregels
1. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten
Kasgelden in euro worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.
Kasvoorraden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers einde maand. Het saldo van
de positieve en negatieve verschillen uit de omrekening wordt opgenomen in de resultatenrekening.
De andere tegoeden zijn in de balans opgenomen ten belope van de gelden die ter beschikking zijn
gesteld.

2. Vorderingen op kredietinstellingen
Vorderingen op kredietinstellingen staan in de balans ten belope van de ter beschikking gestelde
gelden, na aftrek van eventuele waardeverminderingen.
De vorderingen en de waarden die voor onze rekening zijn verworven, door een met het beheer
belaste kredietinstelling, worden opgenomen zoals de soortgelijke vorderingen en waarden die we
rechtstreeks bezitten.
Cessie-retrocessies worden in onze rekeningen opgenomen als een lening vanwege de contantkoper
aan de contantverkoper. De eigendomsoverdracht wordt geboekt als een zakelijke zekerheid en het
verschil tussen de contantprijs en de terugkoopprijs op termijn wordt verwerkt als leningrente.

3. Kredieten bij de oorsprong verleend door de instelling
Vorderingen uit voorschotten of gelddeposito’s worden in de balans opgenomen voor het bedrag dat
ter beschikking wordt gesteld aan de schuldenaar, na aftrek van de terugbetalingen en / of
waardeverminderingen.
Het verschil tussen de oorspronkelijk ter beschikking gestelde gelden en de nominale waarde wordt
pro rata temporis verwerkt als een renteresultaat. De reeds gelopen maar nog niet aangerekende
renteopbrengsten worden geboekt onder de overlopende rekeningen van het actief.
De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

4. Overige debiteuren
Vorderingen die geen voorschotten vertegenwoordigen staan in de balans tegen hun nominale
waarde, na aftrek van eventuele waardeverminderingen.

5. Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde.
Transactiekosten worden ten laste van de resultatenrekening van het boekjaar genomen.
Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of waardeverlies,
wat blijkt uit de positie, rendabiliteit en vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen
of de aandelen worden gehouden.

6. Beleggingsportefeuille
De beleggingsportefeuille bevat de vastrentende en niet-vastrentende effecten, die niet behoren tot
de financiële vaste activa.
Transactiekosten worden ten laste van de resultatenrekening van het boekjaar genomen.
De vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement, berekend bij
de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag.
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Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde wordt pro rata temporis
over de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de
renteopbrengst van deze effecten.
De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande van het reële
rendementspercentage bij aankoop.
In de balans worden ze opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde, vermeerderd of verminderd
met het gedeelte van het bedoelde verschil dat in resultaat wordt genomen.
De minder- en meerwaarden uit de verkoop van vastrentende beleggingseffecten in het kader van
arbitrageverrichtingen, kunnen gespreid in het resultaat worden genomen, samen met de toekomstige
opbrengsten uit de arbitrage.
Niet-vastrentende genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde of hun
realisatiewaarde op balansdatum indien lager.

7. Probleemrisico’s
Onder probleemrisico’s wordt begrepen, de vorderingen en verhaalrechten op tegenpartijen die
moeilijkheden ondervinden om hun verplichtingen na te komen of waaromtrent kan worden voorzien
dat ze zulke moeilijkheden zullen ondervinden of die hun verplichtingen in hoofdsom betwisten. De
moeilijkheden waarvan hier sprake kunnen zowel te wijten zijn aan de eigen positie van de tegenpartij
als voortvloeien uit de sociaal-economische context waarin zij zich bevindt, inclusief de positie van
haar land van vestiging.
Onder probleemrisico wegens handelsrisico wordt begrepen het risico dat een niet-soevereine
tegenpartij haar verplichtingen niet nakomt om andere redenen dan het hierna omschreven
landenrisico.
Onder probleemrisico wegens landenrisico wordt begrepen het risico dat een soevereine tegenpartij
hetzij niet in de mogelijkheid verkeert of weigert haar verplichtingen tegenover het buitenland na te
komen, hetzij belet of bemoeilijkt dat haar ingezetenen hun verplichtingen tegenover het buitenland
nakomen.
Risico's met een oninbaar of dubieus karakter zijn die probleemrisico's op tegenpartijen van wie het
onvermogen om hun verplichtingen na te komen vaststaat of vrijwel zeker is alsook de risico's in
betwisting waarvan vaststaat of vrijwel zeker is dat de uitkomst van de beslechting is of zal zijn dat de
betwiste vorderingen oninbaar zijn of de betwiste verhaalrechten niet kunnen worden uitgeoefend.
Risico's met onzeker verloop zijn die probleemrisico's op tegenpartijen van wie is vastgesteld of wordt
voorzien dat ze moeilijkheden ondervinden of zullen ondervinden om hun verplichtingen na te komen,
maar van wie het onvermogen niet vaststaat noch vrijwel zeker is, alsook de risico's in betwisting
waarvan de beslechting onzeker is.
Ten aanzien van risico's met een oninbaar of dubieus karakter worden inventariscorrecties geboekt
ten belope van het gedeelte waarvoor geen met objectieve gegevens gestaafde inningszekerheid
bestaat.
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8. Tradingportefeuille
Voor afgeleide instrumenten die deel uitmaken van de tradingportefeuille gebeurt zowel de opname in
de balans als de periodieke waardering aan marktwaarde met onmiddellijke impact op de
resultatenrekening.
Wanneer ten gevolge van het gebruik van deze afgeleide instrumenten, effecten worden opgenomen
in de handelsportefeuille of daaruit verwijderd, gebeurt dit aan de uitoefenprijs.
Effecten die deel uitmaken van de tradingportefeuille worden periodiek gewaardeerd aan
marktwaarde, waarbij alle waarderingsverschillen onmiddellijk in het resultaat worden opgenomen.
Overboekingen tussen trading- en beleggingsportefeuille gebeuren aan marktprijs.

9. Edele metalen
Goud in verhandelbare vorm wordt gewaardeerd op basis van de middenkoers. Het saldo van de
positieve en negatieve verschillen uit de omrekening, staat in de resultatenrekening.

10. Overlopende rekeningen
Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op dit boekjaar, ongeacht wanneer deze kosten
worden betaald of deze opbrengsten worden geïnd, zijn dit boekjaar in resultaat genomen.

11. Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de
gecumuleerde afschrijvingen.
De aanschaffingswaarde bestaat uit de aankoopprijs én de bijhorende kosten.
De materiële vaste activa worden afgeschreven over hun verwachte economische levensduur,
gaande van 3 tot 33 jaar, en dit volgens de lineaire methode, tenzij op basis van het effectieve gebruik
de degressieve methode meer aangewezen is.
De afschrijvingen worden pro rata temporis in de kosten opgenomen.
Op gronden wordt niet afgeschreven.
Bij verkoop van materiële vaste activa worden de gerealiseerde winsten of verliezen onmiddellijk in
het resultaat opgenomen.

12. Immateriële vaste activa
Tot de immateriële vaste activa behoren de standaardsoftware en de door een derde partij
ontwikkelde maatsoftware, voor zover het géén systeemsoftware betreft; deze wordt immers
opgenomen onder de materiële vaste activa.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de
gecumuleerde afschrijvingen.
De aanschaffingswaarde bestaat uit de aankoopprijs en de bijhorende kosten.
De immateriële vaste activa worden volgens de lineaire methode afgeschreven over 5 jaar.
Deze afschrijving wordt pro rata temporis in de kosten opgenomen.
Intern ontwikkelde software wordt onmiddellijk in de kosten opgenomen.
De vergoedingen voor het aanbrengen van verrichtingen met de cliënteel worden integraal verwerkt
als kosten van het boekjaar waarin zij gemaakt zijn.
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13. Voorziening voor algemene risico's / Intern zekerheidsfonds
De Raad van Bestuur legt de regels vast waarop het fonds voor algemene risico's wordt aangelegd
teneinde de solvabiliteit van de spaarbank te beschermen uit hoofde van de latente risico's
verbonden aan de uitoefening van de bancaire activiteit.
Dit fonds zowel als de nettobeweging staan afzonderlijk vermeld in de jaarrekening in de specifiek
daartoe bestemde posten.
De Raad van Bestuur heeft eveneens regels vastgelegd die voorzien in voorzorgsfondsen die specifiek
betrekking hebben op eventuele toekomstige risico’s m.b.t. de kredietportefeuille en de corporate
bond portfolio, inclusief eeuwigdurende leningen. Deze fondsen worden in de balans opgenomen via
toerekening als waardevermindering aan de actiefposten “III.B. Overige vorderingen op
kredietinstellingen (op termijn of met opzegging)”, “IV. Vorderingen op cliënten” en “V. Obligaties en
andere vastrentende effecten”.
Deze fondsen worden aangelegd boven de waardeverminderingen verbonden aan specifieke risico's.

14. Schulden aan kredietinstellingen / cliënten / overige
Schulden die al dan niet zijn belichaamd in verhandelbare effecten of waardepapieren en
voortvloeien uit gelddeposito's, zijn in de balans opgenomen ten belope van de gelden die ter
beschikking zijn gesteld.
Het eventuele verschil tussen de nominale waarde van de schulden en het oorspronkelijk ter
beschikking gestelde bedrag is verwerkt als rentekost.

15. Financiële instrumenten
De termijnverrichtingen op deviezen of rente worden tegen de nominale waarde van de notionele
bedragen of tegen de nominale waarde van de effectief te ontvangen en te leveren hoofdsommen in
de posten buitenbalanstelling opgenomen.
Wanneer het dekkingsverrichtingen betreft, verloopt de verwerking van de winsten en verliezen in het
resultaat symmetrisch met de toerekening van de kosten en opbrengsten van de ingedekte
bestanddelen.
De termijnrenteverrichtingen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden om als als dekking
bestemde verrichting volgens artikel 36bis §1 van het Koninklijk Besluit van 23/09/1992 te worden
beschouwd en waarvoor geen derogatie op de waarderingsregel van art 36bis §2 van de
toezichthouder werd bekomen, worden op balansdatum tegen de marktwaarde gewaardeerd. Voor
verrichtingen die worden verhandeld op een liquide markt worden zowel de positieve als de
negatieve verschillen in resultaat verwerkt. Voor verrichtingen verhandeld op een illiquide markt
worden enkel de negatieve verschillen in resultaat verwerkt.

16. Vorderingen, schulden, rechten en verplichtingen in vreemde valuta
Monetaire bestanddelen in vreemde valuta worden omgerekend in euro op basis van hun koers op
het einde van de maand. De verschillen worden in resultaat genomen.
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Sociale balans
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

310

308

..........

..........

..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds .......................................................................
Deeltijds .....................................................................
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds .......................................................................
Deeltijds .....................................................................
Totaal .........................................................................
Personeelskosten
Voltijds .......................................................................
Deeltijds .....................................................................
Totaal .........................................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ...............

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

.................201,6
...................67,8
.................250,3

.................136,2
...................18,1
.................148,4

.................. 65,4
.................. 49,8
................ 101,9

.......... 294 785,8
............ 67 075,7
.......... 361 861,5

..........203 909,1
............15 275,5
..........219 184,7

............90 876,7
............51 800,1
..........142 676,8

1023

........ 17 108 054
.......... 3 469 350
........ 20 577 405

..........9 776 031
..........1 982 486
........11 758 517

..........7 332 023
..........1 486 865
..........8 818 888

1033

............. 486 242

.............288 544

.............197 698

1001
1002
1003

1011
1012
1013

1021
1022

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ............................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .........................
Personeelskosten ............................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon ....................

1003

.................245,1
.......... 355 474,7
........ 19 548 990
............. 465 933

................ 144,7
......... 216 450,8
....... 11 266 785
............ 277 299

................ 100,4
......... 139 023,9
......... 8 282 206
............ 188 634

1013
1023
1033
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers ...........................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .......................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ...........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....
Vervangingsovereenkomst ............................................
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .........................................................................
lager onderwijs ........................................................
secundair onderwijs .................................................
hoger niet-universitair onderwijs ..............................
universitair onderwijs ...............................................
Vrouwen ........................................................................
lager onderwijs ........................................................
secundair onderwijs .................................................
hoger niet-universitair onderwijs ..............................
universitair onderwijs ...............................................
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..........................................................
Bedienden .....................................................................
Arbeiders .......................................................................
Andere ...........................................................................

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

............. 203,0

............... 70,0

............. 253,9

110

............. 202,0
................. 1,0
......................
......................

............... 70,0
................. 0,0
......................
......................

............. 252,9
................. 1,0
......................
......................

............. 137,0
................. 0,0
............... 16,0
............... 76,0
............... 45,0
............... 66,0
................. 0,0
................. 9,0
............... 22,0
............... 35,0

............... 19,0
................. 0,0
................. 4,0
................. 5,0
............... 10,0
............... 51,0
................. 1,0
............... 11,0
............... 20,0
............... 19,0

............. 150,3
................. 0,0
............... 18,4
............... 79,6
............... 52,3
............. 103,6
................. 0,9
............... 17,3
............... 35,6
............... 49,8

................. 4,0
............. 199,0
......................
......................

................. 0,0
............... 70,0
......................
......................

................. 4,0
............. 249,9
......................
......................

111
112
113

120
1200
1201
1202
1203
121
1210
1211
1212
1213

130
134
132
133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes

1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking
van de onderneming gestelde
personen

150

.................... 0,47
................ 932,73
................ 30 907

...........................
...........................
...........................

Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .....................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...........................................
Kosten voor de onderneming ............................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister ..........................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .......................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ...........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....
Vervangingsovereenkomst ............................................

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam .............................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .......................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ...........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....
Vervangingsovereenkomst ............................................
Volgens de reden van beëindiging van de
overeenkomst
Pensioen .......................................................................
Werkloosheid met bedrijfstoeslag ..................................
Afdanking ......................................................................
Andere reden ................................................................
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ..................

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

205

............... 54,0

................. 4,0

............... 57,2

210

............... 19,0
............... 35,0
......................
......................

................. 4,0
................. 0,0
......................
......................

............... 22,2
............... 35,0
......................
......................

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

305

................ 44,0

................. 3,0

............... 45,8

310

.................. 8,0
................ 36,0
.......................
.......................

................. 3,0
................. 0,0
......................
......................

................. 9,8
............... 36,0
......................
......................

343

.................. 0,0
.................. 0,0
.................. 0,0
................ 44,0

................. 1,0
................. 0,0
................. 1,0
................. 1,0

................. 0,5
................. 0,0
................. 0,8
............... 44,5

350

.......................

......................

......................

211
212
213

Codes

311
312
313

340
341
342
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven
ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ...............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ............................................................
Nettokosten voor de onderneming ........................................................
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ......
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen .
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ...................

Codes

Vrouwen

5801

5811

5802

5812

.......... 117,0
....... 2 832,0
...... 263 714
...... 259 452
.......... 8 182
.......... 3 713

........... 156,0
........ 4 732,0
5803 ....... 447 201
58031 ....... 433 519
58032 ......... 13 682
58033 .................. 0

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ...............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren .............................................................
Nettokosten voor de onderneming ........................................................

5821

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste
van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ...............................................................
Aantal gevolgde opleidingsuren ............................................................
Nettokosten voor de onderneming ........................................................

5841
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Mannen

5822
5823

5842
5843

5813
58131
58132
58133

............... 6,0
........ 1 729,0
....... 196 414

5831

....................
....................
....................

5851

5832
5833

5852
5853

.............. 6,0
....... 2 346,5
...... 266 562

...................
...................
...................
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