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Het mag duidelijk zijn, 2020 was een bijzonder jaar. 
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we onze 
plannen, wensen en dromen samen met het sociale 
en het culturele leven tijdelijk hebben moeten stilleggen. 
De pandemie vroeg eerst van ons een grote wend
baarheid, vervolgens heel wat doorzettingsvermogen, 
en zal ons tot slot vragen om veerkracht aan de dag 
te leggen.

Wendbaarheid, doorzettingsvermogen en veerkracht. 
Het zijn drie elementen die ook vdk bank in 2020 ten voeten 
uit kenmerkten.

De wendbaarheid was zichtbaar in het eensklaps 
breed uitrollen van thuiswerken, wat tot februari 
2020 nog een proefproject was binnen de bank. 
Van doorzettingsvermogen was sprake toen, in door 
thuiswerken totaal gewijzigde omstandigheden, 
de sectorafspraak rond betaaluitstel in kredietverlening 
tot nieuwe procedures en technische aanpassingen met 
nieuwe rapporteringsvereisten werd verwerkt. Het heeft 
vdk bank en de hele sector in staat gesteld om zuurstof te 
geven aan door inkomensverlies getroffen klanten, 
om zo als sector in deze crisis een deel van de oplossing 
te zijn. De veerkracht, ten slotte, was merkbaar in de sterke 
commerciële resultaten, met in het bijzonder een sterk 
vierde kwartaal in kredietproductie. Over het hele jaar 
kon zo kredietverlening op peil worden gehouden, met de 
uitgesproken wil om ook in onzekere tijden de Belgische 
economie te blijven ondersteunen.

Louis Vervloet
Voorzitter raad van bestuur

Leen Van den Neste
Voorzitter directiecomité
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Door de inspanningen van alle medewerkers in deze 
uitdagende omstandigheden heeft vdk bank per 
31 december 2020 in totaal:

aan uitstaande spaarmiddelen opgehaald bij haar 
klanten via giro en zichtrekeningen, spaarrekeningen en 
producten op termijn (+6,56%);

aan uitstaande kredieten verstrekt onder de 
vorm van woonkredieten, consumentenkredieten, 
ondernemingskredieten, kredieten aan 
microfinancieringsinstellingen en gesyndiceerde kredieten 
(+9,98%);

aan marktwaarde van uitstaande beleggingen van haar 
klanten, via levensverzekeringen, fiscaal sparen,
gestructureerde producten en fondsen (+6,74%).

De wendbaarheid om in gewijzigde omstandigheden 
intensief onze activiteiten door te zetten, heeft in 2020 
opnieuw tot een sterk brutobedrijfsresultaat geleid. 
Met 26,63 miljoen euro ligt dit brutobedrijfsresultaat 10,78% 
hoger dan in 2019. Dit is enerzijds een gevolg van het op 
peil kunnen houden van de rentemarge, waardoor we een 
stijging van het renteresultaat kunnen optekenen. 
Dit is in de omgeving van voortdurende lage rente, in 
stand gehouden door de hernieuwde marktaankopen van 
overheids en bedrijfsobligaties door de ECB, een mooie 
realisatie. Anderzijds speelt ook een kostenbeheersing 
en het wegvallen van uitgaven n.a.v. de coronacrisis. 
De cost/income ratio daalt bijgevolg naar 65,91%. Indien 
geen rekening gehouden wordt met alle extern gedreven 
kosten zou deze zelfs maar 54,63% bedragen.

Dit resultaat vertaalt zich naar een rendement op eigen 
vermogen voor dotatie aan het Fonds voor Algemene 
Bankrisico's en interne zekerheidsfondsen in enge zin 
van 6,41%. Over de voorbije vijf jaar beschouwd, nam 
het eigen vermogen inclusief het Fonds voor Algemene 
Bankrisico's toe met 21,74% van 284,65 miljoen euro in 
2016 tot 346,52 miljoen euro in 2020. Zo heeft vdk bank 
een solvabiliteitsratio na winstverdeling van 17,08%, ruim 
boven de wettelijke vereisten. Deze cijfers weerspiegelen 
de voorzichtige koers die vdk bank wil varen, met 
aandacht voor een stabiele rendabiliteit binnen een 
kader van langetermijnwinstoptimalisatie, eerder dan 
kortetermijnwinstmaximalisatie.

Omdat de gevolgen van de coronacrisis bij het afsluiten 
van het boekjaar nog niet volledig duidelijk waren, heeft 
vdk bank er bovendien voor gekozen om haar al hoge 
voorzieningen bijkomend te spijzen door een dotatie aan 
het Fonds voor Algemene Bankrisico's met 2 miljoen euro 
en een dotatie van liefst 8 miljoen euro aan het Intern 
Zekerheidsfonds, om de totale geboekte zekerheidsfondsen 
te brengen op 41,4 miljoen euro en zo vdk bank te wapenen 
tegen de uitdagingen van de toekomst. Het nettoresultaat 
bedraagt daarna 10,61 miljoen euro, tegenover 16,2 miljoen 
euro in 2019.

Wij danken alle medewerkers, geëngageerde bestuurders 
en trouwe aandeelhouders voor hun inzet en steun bij het 
in de praktijk omzetten van het DNA van vdk bank.

3,986 miljard euro

3,125 miljard euro

738,47 miljoen euro

10,78%
brutobedrijfsresultaat

hoger dan
in 2019.

Kerncijfers
Wendbaarheid en doorzettingsvermogen zorgen voor sterke commerciële resultaten.

Sparen: +6,56% in 2020

Beleggen: +6,74% in 2020
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Kredieten: +9,98% in 2020

Renteresultaat

Renteresultaat verbetert door rentemarge op peil

Verdere kostenbeheersing

Brutobedrijfsresultaat en rendement op eigen vermogen

Stabiel bedrijfsmodel doorstaat woelig water 
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Geboekte zekerheidsfondsen

Bijkomend in 2020
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Bijkomende zekerheidsfondsen wapenen vdk bank voor de toekomst

41,4 miljoen totale geboekte zekerheidsfondsen

Eigen vermogen

Investeren om commerciële groei te ondersteunen

Beheersverslag 2020

9



Inhoudstafel

We stellen de vennootschappelijke (of enkelvoudige) jaarrekening van vdk bank nv hier voor in een 
verkorte versie. De volledige vennootschappelijke jaarrekening werd aan de algemene vergadering 
van 30 april 2021 voorgelegd ter goedkeuring. Conform de wettelijke voorschriften worden de 
vennootschappelijke jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de 
commissaris neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Je kan die documenten kosteloos opvragen bij vdk bank nv, SintMichielsplein 16, 9000 Gent. 
Na neerlegging worden ze ook beschikbaar gesteld op de website www.vdk.be. De commissaris 
heeft over de vennootschappelijke jaarrekening van vdk bank nv een verklaring zonder voorbehoud 
afgegeven.
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1
Algemeen 
financieel-
economisch 
kader

Tijdens het jaarbegin doken onheilspellende berichten 
over een nieuw virus in China op. Tot en met het Chinese 
Nieuwjaar blies het Oosten warm en koud, maar daarna 
greep de Chinese overheid alsnog krachtdadig in: 
(binnenlandse) vluchten werden er ingeperkt, de stad 
Wuhan ging in lockdown – een tot dan ongeziene maat
regel die uiteindelijk door landen over de hele wereld zou 
worden overgenomen – terwijl in twee weken tijd een 
volledig ziekenhuis werd gebouwd. Tegen eind februari 
bereikten ook de beelden van door het virus getroffen 
Italiaanse ziekenhuizen de rest van Europa, en was het 
duidelijk dat een pandemie de wereld en haar economie 
zou lamleggen. 

Als reactie namen wereldwijd de verschillende overheden 
zowel naar het budgettaire als het monetaire beleid 
onmiddellijke en vaak zeer ingrijpende maatregelen. 
Ze hadden als doel om met de economie het inkomen 
van burgers te beschermen.

Op het Europese niveau springt het ‘pandemic emergency 
purchase programme’ in het oog. Met dit nieuwe 
aankoopprogramma zal de ECB nog tot zeker maart 2022 
voor in totaal 1.850 miljard euro aan overheidspapier 
en bedrijfsobligaties kopen. Deze maatregel moet een 
besmetting van de gezondheids en economische crisis 
naar de financiële markten vermijden, maar zet – in het 
bijzonder beschouwd vanuit het bedrijfsmodel van vdk 
bank – de inkomsten op langlopend schuldpapier sterk 
onder druk. De Belgische langetermijnrente op 10 jaar sloot 
het jaar af op 0,34%. Het accommoderende beleid had 
bovendien tot gevolg dat, in een zoektocht naar rendement 
en ondanks de economische crisis, zowel de woningprijzen 
in België sterk stegen als de beurzen wereldwijd snel 
herstelden. De BEL20 sloot het jaar weliswaar af met een 
verlies van 8,46% t.o.v. een jaar eerder, t.o.v. het dieptepunt 
tijdens de crisis betekent dit een stijging met 43%. De met 
het beleid beoogde inflatiedoelstelling werd vooralsnog 
niet bereikt.

Dat de coronacrisis niet omsloeg naar een bankencrisis, 
is ook een gevolg van de aanhoudende inspanningen van 
de banksector de afgelopen tien jaar. Als reactie op de 
financiële crisis werden kapitaalbuffers verstevigd met een 
robuuste sector tot gevolg die eventuele kredietverliezen 
kan opvangen. In de coronacrisis zijn de banken geen 
deel van het probleem, wel een deel van de oplossing. Al 
vroeg in de crisis werd een sectorafspraak gemaakt om 
door inkomensverlies getroffen klanten betaaluitstel voor 
kredieten te verlenen, terwijl kredietverlening aan bedrijven 
op peil werd gehouden. Met een sterk jaareinde groeide 
de portefeuille aan ondernemingskredieten van vdk bank 
met meer dan 20%, wat een duidelijk engagement toont 
van de bank om de Belgische economie ook in onzekere 
tijden te ondersteunen. 

vdk bank kende met 4,36% voor particulieren en 2,15% voor 
ondernemingen in vergelijking met de sectorgemiddelden 

van respectievelijk 6% en 13% ook minder aanvragen tot 
betalingsuitstel, wat een weerspiegeling vormt van haar 
historisch voorzichtige acceptatiebeleid én een vaste 
wil en overtuiging om klanten niet naar een ongezonde 
schuldenlast te begeleiden. 

Op het budgettaire vlak maakte de Europese Commissie in 
haar langetermijnbegroting grote middelen vrij om in een 
herstelplan te voorzien dat zich richt op de overgang naar 
een klimaatneutraal en digitaal Europa, waarvan 
6 miljard euro naar België zal vloeien. Onder meer om dit 
plan te financieren, werd voor het eerst beslist om een voor 
de eurozone gemeenschappelijk schuldinstrument uit te 
geven, waardoor ook minder sterke economieën van een 
lagere rentelast kunnen genieten. Op de valreep sloten 
de Europese Unie en GrootBrittannië eind december 
bovendien een handelsakkoord, om een radicale breuk in 
het kader van de Brexit te vermijden.

De covidcrisis sloeg ook in België zelf hard toe. Tijdens het 
tweede kwartaal viel het BBP terug met 15%. De meest 
getroffen sectoren zijn de horeca, het transport, de handel 
en de contactberoepen. In België kunnen werknemers een 
beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid, 
en kunnen ook zelfstandigen en handelszaken die met 
een significant omzetverlies kampen op een tijdelijk 
vervangingsinkomen rekenen. Meer dan een miljoen 
mensen zagen zich zo verzekerd tegen inkomensverlies. 
In combinatie met de mindere bestedingsmogelijkheden 
had dit als gevolg dat over alle Belgen heen de spaarquote 
stijgt van 13% in 2019 naar 21% in 2020. Een opmerkelijke 
blijk van de Belgische veerkracht vormen het relatief snelle 
herstel met bijna 10% in het derde kwartaal, wanneer 
versoepeling in maatregelen geïntroduceerd werden, en 
een weliswaar lichte maar ondanks de tweede lockdown 
toch onverwacht verdere positieve groei tijdens het vierde 
kwartaal.

Over heel 2020 daalde de Belgische economie zo met 
6,2%. Dit is beter dan het Europese gemiddelde van 7,3%, 
die van de grote economieën wel het hardst getroffen is. 
De wereldeconomie daalt in 2020 met 3,5%. De groei in 
de VS – waar na vier jaar Trump Joe Biden tot president 
werd verkozen – ligt met 3,4% in het verlengde hiervan en 
China kan zelfs een positieve groei met +2,3% voorleggen. 
Ten opzichte van de buurlanden presteert België iets 
zwakker dan Nederland (4,3%) en Duitsland (5,5%), maar 
beter dan Frankrijk (9,3%) en GrootBrittannië (10%).

De covidcrisis heeft ook een sterk effect op de 
realisatiegraad van de UN Sustainable Development Goals. 
Zeker op terreinen als armoedebestrijding en verbetering 
van de gezondheid en de gezondheidszorg zijn er stappen 
achteruitgezet. Op vlak van klimaat, duurzame energie 
en verantwoordelijke productie kunnen de nationale en 
internationale plannen voor een groene relance van de 
economie een opportuniteit zijn.
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De ingezamelde spaarfondsen kenden een stijging van 245,33 miljoen euro of +6,56%, een fundamenteel 
sterkere groei in aantrekken van spaarmiddelen ten opzichte van de afgelopen jaren. De goede commerciële 
werking, het gewijzigd bestedingspatroon van gezinnen tijdens de coronacrisis en de rigoureuze negatieve 
renteaanrekening in nietgereglementeerd sparen bij andere financiële instellingen liggen aan de basis van 
deze groei. Het totaal uitstaand volume op balansdatum bedraagt 3,986 miljard euro.

De globale stijging is het resultaat van een afname binnen de producten op termijn (inclusief korte 
termijnrekeningen) met 26,39 miljoen euro – of 3,68%, een minder sterke daling dan het sectorgemiddelde 
binnen deze productcategorie – die ruimschoots gecompenseerd werd door een stijging van de overige 
categorieën: de spaarrekeningen groeiden met 166,54 miljoen euro (+6,67%) en de giro en zichtrekeningen 
stegen met 105,18 miljoen euro (+19,98%).

Aangetrokken
spaarmiddelen

Evolutie binnenbalanssparen

Evolutie categorieën

19

Op het vlak van de buitenbalansproducten steeg de totale (markt)waarde van de uitstaande 
beleggingen met 46,63 miljoen euro (+6,74%) tot 738,47 miljoen euro. In het bijzonder de middelen 
opgehaald in fondsen verstevigden hun groei met een stijging van 29,19% of 34,32 miljoen euro. Het is 
het tweede jaar op rij dat de groei in de marktwaarde van middelen in fondsen hoger ligt dan 25%. 
Naast het markteffect speelt de hoge interesse van klanten in gespreid in de tijd instappen via het 
VDK Opbouwplan. Ook de groei in fiscaal sparen – met het VDK Pension Fund als best presterende 
pensioenspaarfonds over 2020 in de Belgische markt – werd bestendigd met een stijging van 11,45% 
of 15,45 miljoen euro. Daarnaast groeiden de middelen in Tak 21levensverzekeringen aan met 
12,37 miljoen euro (+4,33%). In 2020 werden net als in de voorgaande jaren geen gestructureerde 
producten aangeboden, waardoor de saldi in dit type producten een natuurlijke afvloei kenden met 
14,37 miljoen euro of 11%.

Marktwaarde buitenbalans

Beheersverslag 2020Beheersverslag 2020
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Woonkredieten Productie woonkredieten
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De kredietverlening kende in 2020 een normalisatie naar een historisch gezien nog steeds hoog niveau, na een 
uitzonderlijk stevige kredietproductie in 2019, toen als gevolg van het afschaffen van de woonbonus. Over volledig 2020 
groeide de totale portefeuille met 9,98% en steeg hij voor het eerst boven de 3 miljard euro uit tot 3,125 miljard euro.

Herbeleggingen
Kredietverlening

Na een vertraging onmiddellijk na de start van de coronacrisis kon een sterk vierde kwartaal de productie van 
woonkredieten met 421,29 miljoen euro over het hele jaar beschouwd op peil houden. Dat vertaalt zich ook in een 
stijging van het uitstaand saldo aan woonkredieten met 7,90% tot 2,454 miljard euro.

Evolutie woonkredieten

Evolutie globale kredietverlening

21

De ondernemingskredieten betreffen voornamelijk investeringskredieten en overbruggingskredieten aan 
zelfstandigen, vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen, lokale overheden en de nonprofitsector. 
Het totaal uitstaand volume ondernemingskredieten bedroeg per einde boekjaar 540,82 miljoen euro, dit is een 
stijging van 21,83% en een duidelijke inspanning van vdk bank om de Belgische, lokale economie ook in onzekere 
omstandigheden te blijven ondersteunen.

De portefeuille consumentenkredieten, geen kernproduct van vdk bank, bleef min of meer stabiel op 17,25 miljoen 
euro. Ten slotte vermelden wij de portefeuilles kredieten aan microfinancieringsinstellingen en gesyndiceerde 
kredieten, voor een gezamenlijk bedrag van 113,27 miljoen euro.

De doorgedreven aandacht van vdk bank op kredietverlening heeft geleid tot een stijging van de verhouding van 
onze leningen ten opzichte van onze deposito’s. De zogenaamde ‘loantodeposit ratio’ nam in 2020 met 
2,45 procentpunten toe tot 78,41%.

Loan-to-deposit

Beheersverslag 2020Beheersverslag 2020
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Commercial paper Private emittenten Overheidsobligaties
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Door de stijging in de kredietportefeuille kon de bank haar obligatieportefeuille verder laten afnemen met 
83,84 miljoen euro tot 1,09 miljard euro (7,14%). De overheidsobligaties bleven met 303,86 miljoen euro stabiel 
(0,76%). De portefeuille aan obligaties van private emittenten viel terug met 11,70%. De duration van onze 
obligatieportefeuille bedroeg per 31 december 2020 3,85 jaar.

Effectenportefeuille

Evolutie obligatieportefeuille

De kredietkwaliteit van de portefeuille blijft zeer goed: 81,82% van de portfolio geniet een externe rating die door de 
erkende rating agencies wordt beoordeeld als ten minste investment grade. vdk bank houdt geen posities met een 
externe rating van BB+ of minder aan in de portefeuille. Ten slotte bleef het belang van obligaties zonder externe 
rating met 18,17% (+1,02%) nagenoeg stabiel. Dit betreft obligaties van goede kwaliteit, veelal in de publieke of 
openbare nutssectoren, intern beoordeeld als kredietwaardig.

De aandelenportefeuille steeg in 2020 naar 50,61 miljoen euro. Per einde boekjaar was 76,17% hiervan of 
38,55 miljoen euro op de beurs genoteerd. De beurswaarde van de genoteerde aandelen bedroeg op dat 
ogenblik 55,32 miljoen euro. De participaties in financiële vaste activa bedroegen 1,67 miljoen euro.

Obligatieportefeuille: samenstelling volgens rating
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Solvabiliteitsratio na winstverdelingEigen vermogen
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In 2020 stegen zowel het renteresultaat als de ontvangen 
commissies uit bankdiensten. Het renteresultaat sloot af  
op 63,82 miljoen euro, een stijging met 4,06 miljoen euro
(+6,79%), een opmerkelijke toename in de huidige rente
omgeving. Indien we in het renteresultaat de eenmalige 
renteopbrengsten en kosten uitfilteren voor een totaal
bedrag van 3,07 miljoen euro, sluit het recurrente 
renteresultaat af op 60,74 miljoen euro (+0,61%). Deze 
correctie omvat naast nietrecurrente wederbeleggings
vergoedingen een bedrag van 312.000 euro aan kwijt
gescholden intresten n.a.v. betaaluitstel voor de meest 
kwetsbare door inkomensverlies getroffen klanten. 
De ontvangen commissies uit bankdiensten kenden met 
11,48 miljoen euro een lichte stijging (+0,70%). Door de 
bijzondere omstandigheden besloot vdk bank behouds
gezind op te treden in transacties in de effectenportefeuille 
terwijl ook dividendinkomsten tijdens de covidcrisis aan een 
terugval onderhevig waren. Het nietrenteresultaat 
viel hierdoor terug tot 2,82 miljoen euro (54,49%). Het 
bankproduct kende als resultante een stijging met 0,99% 
tot 78,11 miljoen euro. 

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) vielen met 
1,82 miljoen euro terug tot 51,48 miljoen euro (3,42%). De 
administratieve kosten en bedrijfskosten kenden hierin met 
2 miljoen euro de grootste afname tot 27,53 miljoen euro 
(6,77%), voornamelijk door lagere betaalde commissies. 
De personeelskosten namen toe met 0,25 miljoen euro of 
+1,17% tot 21,87 miljoen euro. De afschrijvingen namen af 
met 0,08 miljoen euro tot 2,08 miljoen euro.

De cost/income ratio kent een verbetering van 68,92% 
naar 65,91%. Indien vdk bank in de bedrijfskosten een 
abstractie maakt van alle extern gedreven en jaar na jaar 
oplopende kosten die verband houden met toezicht en 
controle, de bijdrage voor het depositogarantiefonds en 
het Europese Single Resolution Fund, de taks op sparen, en 
andere diverse heffingen zou de cost/income ratio 54,63% 
bedragen, een daling met 3,51 procentpunten ten opzichte 
van 58,14% in 2019. Het verschil van 11,28 procentpunten, 
gemeten ten opzichte van het bankproduct eerder dan ten 
opzichte van het brutobedrijfsresultaat, vormt een reflectie 
van de zware last die – door in hoofdzaak spaargeld 
als belastingbasis te nemen – rust op voornamelijk 
retailbanken.

De mooie stijging in het renteresultaat samen met de 
kostenbeheersing zorgen ervoor dat het brutobedrijfs
resultaat een stevige stijging kent met +10,78% tot 26,63 
miljoen euro. Dit sterke brutobedrijfsresultaat stelt vdk bank 
in staat om haar algemene voorzieningen verder te spijzen 
met een dotatie van liefst 8 miljoen euro aan het Intern 
Zekerheidsfonds en een dotatie van 2 miljoen euro aan het 
Fonds voor Algemene Bankrisico's. 

De in 2020 bijkomend geboekte waardeverminderingen 
en voorzieningen bedragen onder meer hierdoor 
13,68 miljoen euro, waardoor de totale geboekte 
voorzieningen toenemen naar 41,4 miljoen euro. De 
uitzonderlijke opbrengsten, waaronder een meerwaarde 
van 3,1 miljoen euro uit de vereffening van een private 
equityfonds, bedroegen 4,36 miljoen euro. Na voornoemde 
waardeverminderingen, voorzieningen en uitzonderlijke 
resultaten is het resultaat vóór belastingen 17,30 miljoen euro.

De belastingbijdrage van de bank onder de vorm van 
vennootschapsbelasting bedroeg 6,75 miljoen euro 
(na verrekening van uitgestelde belastingen), zodat het 
boekjaar werd afgesloten met een nettoresultaat van 
10,61 miljoen euro, tegenover 16,12 miljoen euro in 2019: 
een daling van het resultaat van het boekjaar die vooral 
werd ingegeven door de extra dotatie aan de voornoemde 
fondsen wat vdk bank wapent om de verdere uitdagingen 
n.a.v. de covidcrisis aan te gaan.

Zoals steeds, maar zeker in dit extreem uitzonderlijke jaar, 
wensen wij alle medewerkers oprecht te bedanken voor 
hun belangrijke bijdrage in de realisatie van 
bovenvermeld resultaat.

Na de voorgestelde winstverdeling stijgt het eigen 
vermogen, zoals uitgedrukt in de balans en inclusief het 
Fonds voor Algemene Bankrisico's, van 328,89 miljoen euro 
naar 346,52 miljoen euro. 

Deze stijging omvat ook 9,03 miljoen euro meerwaarden 
na herwaardering van de gronden in volle eigendom. 
De solvabiliteitsratio bedraagt 16,71% voor winstverdeling 
en 17,08% na winstverdeling. Het rendement op activa 
bedraagt 0,24%. Het rendement op eigen vermogen in 
de enge zin bedraagt 3,31%; het rendement op eigen 
vermogen vóór dotatie aan het Fonds voor Algemene 
Bankrisico's en interne zekerheidsfondsen in enge zin 
bedraagt 6,41%.

Evolutie eigen vermogen

Evolutie resultaat van het boekjaar
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Maatregelen in het kader van het 
omgaan met de coronacrisis
2020 stond in het teken van de coronacrisis. Net als meer 
ondernemingen heeft vdk bank onmiddellijk thuiswerken 
breed geïntroduceerd. De commerciële werking kon 
gehandhaafd blijven, ook tijdens ogenblikken van verplicht 
met gesloten deuren werken, steeds met respect voor 
afstands en hygiënemaatregelen wanneer meer nabijheid 
opnieuw mogelijk was. Zo kon kredietverlening op het 
peil van de afgelopen jaren gehouden worden, met een 
duidelijke inspanning op vlak van kredietverlening aan 
ondernemingen die zich wat betreft uitstaande saldi 
ondernemingskredieten tot een aangroei met 21,83% 
vertaalt. Ook in het aantrekken van spaarmiddelen was 
over 2020 een duidelijke sprong merkbaar, met een 
aangroei van de bij klanten aangetrokken middelen 
met 6,56%.

Al vroeg tijdens de coronacrisis werd een sector–
overeenkomst tot betaaluitstel voor door inkomensverlies 
getroffen kredietklanten ingesteld. vdk bank kon met 
dank aan haar historisch voorzichtige acceptatiecriteria 
in kredietverlening onder de sectorgemiddelden van 
getroffen klanten blijven. In totaal werd 312 duizend euro 
aan intresten kwijtgescholden voor de meest kwetsbare 
getroffen klanten.

Gemeten naar uitstaand saldo werd uitstel verleend 
aan 4,36% van de hypothecaire kredietdossiers voor 
particulieren. Per 31 december 2020 heeft 89,60% van 
deze groep de betalingen hervat. 10,40% van de getroffen 
klanten kreeg een verlenging van het betalingsuitstel, of in 
totaal 0,45% van de kredietportefeuille aan hypothecaire 
woonkredieten. Bij de ondernemingen ontving gemeten 
naar uitstaand saldo 2,15% van de kredietdossiers uitstel tot 
betaling. Per 31 december 2020 had 77,47% van deze groep 
betalingen hervat. 22,53% ontving een verlenging.

De keerzijde van de sectorafspraak tot betaaluitstel 
betekent dat dubieuze of onzekere kredietdossiers 
mogelijks onder de radar blijven, doordat betaaluitstel 
betalingsproblemen niet aan het licht brengt. In eerste 
instantie tracht vdk bank dit risico te mitigeren door haar 
nabijheid ook in moeilijke en onzekere tijden uit te spelen.

Het commerciële net heeft op vier regelmatige ogenblikken 
doorheen 2020 contact genomen met alle ondernemingen 
uit sectoren die door de crisis een verhoogd risico 
betekenen en die een krediet bij vdk bank hebben 
afgesloten. Ook de particulieren die onder de moratoria 
uitstel hebben gevraagd werden periodiek bevraagd over 
hun situatie.

Een tweede maatregel die vdk bank vroeg tijdens de 
coronacrisis heeft genomen, ging om de beslissing – in 
navolging van de oproep door de Europese Centrale 
Bank – om geen dividend uit te keren over het jaar 2019. 
Ook de dividenduitkering over 2020, indien goedgekeurd 
door de algemene vergadering van 30 april 2021, blijft 
binnen de zeer stringente grenzen zoals gevraagd door 
de toezichthouder. Samen met de consequente keuze voor 
het reserveren van een deel van de winst om het eigen 
vermogen op te bouwen, draagt dit er toe bij dat vdk bank 
een solvabiliteitsratio kent die ruim boven de wettelijke 
vereiste ligt, om zo de bank te wapenen tegen mogelijke 
kredietverliezen. Op balansdatum heeft vdk bank geen 
waardeverminderingen in haar kredietportefeuille ten 
gevolge van de covidcrisis moeten boeken. 

Om toch een verdere invulling te geven aan de risico’s 
op door de maatregel tot verlenen van betaaluitstel 
ongedetecteerde dubieuze of onzekere kredietdossiers, 
heeft vdk bank tot slot besloten om in totaal 10 miljoen 
euro te doteren aan het Fonds voor Algemene Bankrisico’s 
(2 miljoen euro) en het Intern Zekerheidsfonds (8 miljoen 
euro). We volgen nauwgezet de verdere evolutie van de 
kredietrisico’s op die zich mogelijks kunnen realiseren 
door de afbouw van de huidige steunmaatregelen en 
de andere rechtstreekse en onrechtstreekse COVID19
gevolgen die de financiële positie van ondernemingen 
en particulieren negatief zouden kunnen beïnvloeden. De 
uiteindelijke impact van deze crisis is momenteel nog niet 
gekend en nog onderhevig aan een aantal onzekerheden. 
Niettegenstaande deze onzekerheden zijn we van mening 
dat de solvabiliteits en liquiditeitspositie dient toe te laten 
om de crisis het hoofd te bieden en de nodige buffers 
werden aangelegd om eventuele negatieve evoluties 
binnen bepaalde grenzen te kunnen opvangen.

Belangrijke gebeurtenissen na het 
einde van het boekjaar
In de loop van de maand maart 2021 bekwam vdk bank 
de toestemming van de Nationale Bank van België om 
het door haar uitgewerkte Internal Ratingsbased model 
toe te passen voor de woonkredieten en dit vanaf 31 
maart 2021. Dit zal leiden tot een verdere optimalisatie 
van de acceptatieprocedure in functie van de te nemen 
kredietrisico’s. Daarnaast heeft dit ook als gevolg dat de 
weging voor de bestaande en toekomstige portefeuille 
woonkredieten substantieel zal dalen, wat dan weer leidt 
tot een solvabiliteitsratio die boven 20% zal uitstijgen.

Het gebruik door de vennootschap 
van financiële derivaten inzake de 
beheersing van het risico

Voor het beheer van het renterisico verbonden aan 
kredietverlening maakt vdk bank in beperkte mate gebruik 
van renteswaps (IRS). Het wisselkoersrisico verbonden aan 
kredieten aan MFI’s wordt afgedekt via valutaswaps of 
cross currency renteswaps.
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In 2020 wist vdk bank niet alle openstaande vacatures in te vullen, waardoor het aantal 
medewerkers terugviel van 273 naar 267. Uitgedrukt in effectieve prestatietijd, waarbij 
deeltijdse prestaties naar evenredigheid worden meegerekend, gaf dit eind 2020 een voltijds 
equivalent van 243,4 eenheden (FTE) tegenover 248,35 eind 2019.

Als bank vormt vdk bank een spiegel van de werkelijke 
economie. In haar personeelsbestand doet vdk bank 
inspanningen om de diversiteit van de maatschappij 
te reflecteren. vdk bank verwelkomt alle kandidaturen, 
ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele 
geaardheid, genderidentiteit, religieuze of filosofische 
overtuiging, beperking, of enige andere grondslag die 
mogelijk het voorwerp van discriminatie uitmaakt.

In 2020 stelde vdk bank 113 vrouwen tewerk, 42% van het 
personeelsbestand. Met 39% valt nagenoeg dezelfde 
verhouding terug te vinden indien enkel naar kader 
en directieleden wordt gekeken. vdk bank is fier op de 
waakzaamheid en inspanningen uit het verleden, die in 
2020 opnieuw in deze cijfers tot uiting komen.

In 2020 werd bovendien van start gegaan met het 
strategische traject Organisatieontwikkeling. Via deze 
weg wil vdk bank haar financiële experts op proactieve 
wijze aanmoedigen en ondersteunen om met concrete 
vooruitzichten te groeien naar een leidinggevende functie. 
Hiervoor voorziet vdk bank onder meer voor elke betrokken 
medewerker een aangepast vormingstraject. Met dit 
strategisch traject wil vdk bank zich onder meer wapenen 
om ook in de toekomst haar doelstelling van minstens één 
derde vertegenwoordiging van het andere geslacht in alle 
geledingen van de bank verankerd te zien.

Het beloningsbeleid van vdk bank wordt beschouwd als 
een essentieel element van deugdelijk bestuur en wordt 
als dusdanig ingeschreven in het beleid van duurzaam en 
ethisch bankieren. Naast de algemene principes dat het 
beloningsbeleid aansluit bij de strategische doelstellingen 
van de bank en geenszins aanzet tot risicovol gedrag, 
wordt er binnen vdk bank op toegezien dat medewerkers 
op een gelijkaardig niveau worden betaald in vergelijkbare 
functies en met vergelijkbare werkervaring, ongeacht 
hun afkomst, huidskleur, geslacht, of enige andere 
van de eerdergenoemde mogelijke grondslagen voor 
discriminatie.

Binnen de raad van bestuur hanteert vdk bank een 
permanent minimum van drie bestuurders van het 
minst vertegenwoordigde geslacht, waaronder minstens 
één onafhankelijke bestuurder. In 2020 waren vier 
van de zeventien leden van de raad van bestuur van 
het vrouwelijke geslacht, waaronder de voorzitter van 
het directiecomité en twee van de zes onafhankelijke 
bestuurders. vdk bank heeft zich tot doel gesteld om tegen 
2025 ook in haar raad van bestuur minstens één derde van 
het andere geslacht vertegenwoordigd te zien.

Evolutie personeel

vdk bank investeert in haar medewerkers door interne 
en externe vormingsprogramma’s aan te bieden. 
In 2020 werden opleidingssessies aangeboden over o.a. 
de volgende thema’s: commerciële training, compliance 
(AML en witwastypologieën), 

impact van corona op de economie en de financiële 
markten, duurzaamheid, de nieuwe beleggingstool en 
toepassing van MiFIDregels, opleidingen voor ITexperts, 
cybersecurity voor het volledige personeel …

(Sparen + kredieten + buitenbalans) / FTE

vdk bank is er zich terdege van bewust dat confrontaties, 
zowel verbaal als fysiek, of intimidatie, met inbegrip van 
ongewenst seksueel gedrag, in een conviviaal verband niet 
uit te sluiten vallen.

vdk bank doet daarom in de eerste plaats inspanningen 
om van de werkplek een aangename, rustige en bovenal 
respectvolle plaats te maken, en tolereert bovendien in 
geen enkel geval gelijk welke aanval op de persoonlijke 
integriteit van één van haar medewerkers. In die zin werd 
binnen de organisatie een vertrouwenspersoon aangeduid 
die in volstrekte geheimhouding belast is met het verlenen 
van hulp aan slachtoffers van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, 
en die de preventieadviseur bijstaat in het ernstig, snel, 
onpartijdig en onder geheimhouding onderzoeken van 
klachten.

De voortdurende aandacht voor de verdere automatisering 
en verbetering van bedrijfsprocessen resulteerde ook in 
2020 in een toename van de productiviteit. Dit blijkt uit 
onderstaande grafiek, die de evolutie weergeeft van het 
totale beheerde volume (binnenbalansspaarfondsen + 
kredieten + buitenbalansbeleggingen) per medewerker in 
effectieve prestatietijd.
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Het directiecomité is belast met de effectieve leiding 
van de onderneming en met de operationele uitvoering 
van de door de raad van bestuur vastgestelde waarden, 
strategieën en beleidslijnen. Het is verantwoordelijk voor de 
naleving van alle relevante wet en regelgeving, inclusief 
het toezichthoudend kader dat op vdk bank van toepassing 
is. Het is samengesteld uit vier leden: 
 
 

• Leen Van den Neste is voorzitter van het directiecomité 
en verantwoordelijk voor het commercieel beleid en 
beheer, de cel bedrijven & organisaties, marketing, 
frontoffice beleid en beheer beleggen, en human 
resources. 

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

• Michael Voordeckers is verantwoordelijk voor 
backoffice beleid en beheer kredieten, backoffice 
beleid en beheer beleggen, de afdeling dagelijks 
bankieren, en backoffice BOARverzekeringen. 

• Geert Van Caenegem is verantwoordelijk voor ICT, 
financieel beheer en rapportering, en organisatie en 
projectmanagement.
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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 
sociaalecologische economie.

vdk bank heeft de beslissing genomen om een afzonderlijk 
uitgewerkt duurzaamheidsverslag uit te brengen. Dit wordt 
in de loop van 2021 gepresenteerd. Gezien het belang 
van duurzaamheid voor vdk bank wordt er ook in dit 
beheersverslag de nodige aandacht aan besteed.

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 vdkbankier 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 vdkklant 
terecht voor een brede waaier aan duurzame financiële 
diensten: kredieten, betalingsverkeer, spaarproducten, 
beleggingen en verzekeringen aan een gunstige prijs/
kwaliteitverhouding, een duidelijk en transparant 
productaanbod. De afdeling Bedrijven en Organisaties 
ondersteunt daarnaast ondernemingen, de overheid, 
maatschappelijke instellingen en nonprofitorganisaties die 
zich kunnen vinden in het vdkprofiel.

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 minstens 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, het nieuwe erfrecht, of 
nieuwe oplossingen in betaalverkeer 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, welke in de 
coronaperiode op afstand georganiseerd werden.

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, 
desnoods virtueel, 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 koffiemokken en 
herbruikbare flessen voor de waterfonteinen.

De laatste jaren werd sterk ingezet op de reductie 
van drukwerk, waarbij de bank ook oog heeft voor de 
maatregelen die de kost voor de klant inperken. Al het 
administratief en publicitair drukwerk draagt het FSC® of 
het PEFC™label. 

Beide keurmerken houden rekening met sociale, 
economische en milieuaspecten. Dit garandeert dat het 
gebruikte papier gemaakt werd op basis van hout dat 
wordt beheerd volgens de principes van verantwoord en 
duurzaam bosbeheer.

Voorts heeft vdk bank zich ingeschreven in een 
energiecoachingstraject met een aantal energie
besparende en uitstootverlagende maatregelen zoals 
onder meer de switch naar 100% hernieuwbare energie, 
de herinrichting van onze serverruimte volgens het 
cold corridor principe, de isolatie van koelings en 
verwarmingsbuizen, de installatie van condensatieketels, 
de installatie van een oplaadpunt voor elektrische fietsen, 
kloktimers bij waterkoelers en boilers, energiezuinige 
verlichting met bewegingssensoren en een meer 
milieuvriendelijk wagenpark.

In november 2019 ondertekende vdk bank mee het 
Charter ‘Genderdiversiteit in de financiële sector’ 
dat pleit voor meer diversiteit en gelijke kansen in de 
financiële sector. Met een vrouwelijke CEO, 39% vrouwen 
in managementfuncties en 42% vrouwen in dienst ten 
opzichte van 58% 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 
2020 telde de raad van bestuur 4 vrouwen op 
17 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.
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Een duurzaam herbeleggingsbeleid

De vdk-code voor duurzaam en ethisch bankieren 
kent 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 vdkcode toegevoegd. 
Daarenboven volgt vdk bank continue ontwikkeling op in 
domeinen die toch nog niet in de screening voorkomen, 
zoals bijvoorbeeld duurzaam watergebruik.

Deze vdkcode vormt de leidraad voor alle 
investeringsbeslissingen van vdk bank in haar portefeuille, 
in haar kredietverlening alsook bij de vdkproducten 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 2020 had – uitgedrukt in aangehouden 
middelen – 65,77% van de fondsen aangeboden door 
vdk bank een uitdrukkelijk duurzaam karakter, met hierin 
als blikvanger het pensioenspaarfonds dat dankzij deze 
duurzame beleggingsstrategie het hoogste rendement in 
de markt haalde.

vdk bank kiest er uitdrukkelijk voor om bij de 
herbeleggingen in eigen beheer op structurele en 
systematische wijze rekening te houden met de drie 
dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het 
milieu, en de economische dimensie. Aan dit principe wordt 
invulling gegeven voor zowel investeringen in landen als 
voor investeringen in bedrijven. In de portefeuille wordt 
elke investeringsbeslissing in bedrijven in drie stappen 
genomen:

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

2. uitsluiten van investeringen in controversiële producten 
of sectoren; 

3. een bestinclassbenadering 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 antwoorddocument gaat dieper 
in op het beleid, en werd samen met de code gepubliceerd 
op de vdkwebsite.

Forum Ethibel, de vzw actief in onafhankelijke screenings 
op ethiek en duurzaamheid, heeft de SpaarPlus 
Rekening van vdk bank in 2020 opnieuw gecertificeerd. 
De spaargelden van deze rekening worden transparant 
herbelegd op een sociaalethische manier: in het verlenen 
van microfinancieringen, in de sociale economie, in de 
gezondheidszorg, het onderwijs of de sociale woningbouw.

In 2020 ontving vdk bank bovendien opnieuw het Febelfin 
'Towards Sustainability'-label voor alle producten 
waarvoor een aanvraag werd ingediend: de SpaarPlus 
Rekening, het VDK Sustainable Flex Fund en het VDK 
Pension Fund.

vdk bank stelt een nultolerantie voor de extractie van 
steen en bruinkool, nietconventionele ontginning van 
olie en gas, en voor de ontginning van olie. vdk bank 
investeert enkel in elektriciteitsproducten die qua impact op 
klimaatverandering lager liggen dan het scenario van een 
maximale opwarming van de aarde met twee graden op 
het einde van de 21ste eeuw. Bovendien zal vdk bank niet 
investeren in elektriciteitsbedrijven met uitbreidingsplannen 
op vlak van steen of bruinkool of kerncentrales.

Gegeven deze benadering komen voor deze sector enkel 
bedrijven actief in de extractie van aardgas of 
elektriciteitsproducenten die qua impact op klimaat–
verandering lager liggen dan het scenario van een 
maximale opwarming van de aarde met twee graden op 
het einde van de 21ste eeuw voor investering door vdk bank 
in aanmerking, dit bovendien indien zij 1) ook voldoen aan 
de ESGcriteria op vlak van mens en maatschappij, milieu 
en goed bestuur, 2) indien ze niet actief zijn in andere 
sectoren die door vdk bank uitgesloten worden, en 3) indien 
ze voldoen aan de bestinclassbenadering.

Binnen de verwachtingen van het 'Towards Sustainability'
label gaat vdk bank het engagement aan om op het beleid 
van energieproducenten te wegen door consequent de 
positie in te nemen:

• om verder werk te maken van de transitie naar 
energiebronnen met een lage CO2impact;

• om verder werk te maken van onderzoek en 
ontwikkeling in technologieën rond hernieuwbare 
energie.

Over 2020 werd in het kader van dit engagement 
een energieproducent aangeschreven, de grootste 
ontwikkelaar van windenergie op zee en volledig in lijn met 
de vdkcode voor duurzaam en ethisch bankieren. 

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 
vdkwebsite, 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 nietvdkproducten 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 vdkcode 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.
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UN Sustainable Development Goals

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 tewerkstellings
projecten 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. In ruil voor de verzamelde handtekeningen 
werd in november 2020, hoewel in tegenstelling tot 
gehoopt niemand uitgenodigd kon worden om te helpen 
omwille van de coronamaatregelen, een klein bos met 
duizend bomen en struiken geplant.

vdk bank stond ook mee aan de wieg van EnerGent, een 
Gentse coöperatieve vennootschap die burgers verenigt 
in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale 
samenleving. vdk bank financiert zo verschillende 
zonnepaneelprojecten.

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, en vertrouwen we op 
expertisepartners om ons bij te staan. Naast bestaande 
samenwerking met B planet, de sociale innovatiefabriek, 
VIBE en Streekmotor23 trad vdk bank toe tot de Belgian 
Alliance for Climate action.

vdk bank neemt daarmee het engagement om de reductie 
van broeikasgassen van haar activiteiten wetenschappelijk 
te onderbouwen, zodat die zeker in lijn is met het 
klimaatakkoord van Parijs. vdk bank besliste in 2020 ook 
om de 'Principles of Responsible Banking' te ondertekenen, 
en neemt dus het engagement om de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties mee te 
realiseren.

Als duurzame, ethische bank geloven we in het belang 
van duurzame relaties, ook met onze partners en 
ruimer netwerk. Zo zijn we shirtsponsor van voetbalclub 
KAA Gent sinds 1988. We sponsoren ook andere lokale 
sportverenigingen en socioculturele organisaties, zoals 
TeleOnthaal, damesvolleybalploeg vdk bank Gent, en 
sinds 2020 turnkampioene Nina Derwael.

Bovendien ondersteunt vdk bank op structurele wijze 
verschillende maatschappelijke organisaties zoals WSM, 
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 
richtlijn ISO 26000 rond maatschappelijk verantwoord 
ondernemen gevolgd. vdk bank onderschrijft daarenboven 
de meest essentiële internationale gedragsnormen 
rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, zoals de Universele Verklaring voor de 
Rechten van de Mens, 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 20212025 zal binnen 
deze werkgroep onder voorzitterschap van de nieuw 
aangestelde coördinator duurzaam en ethisch bankieren 
een Actieplan Duurzaamheid worden uitgewerkt.
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weinig vooruitgang

vooruitgang

goede vooruitgang

uitstekende vooruitgang

De implementatie van het Strategisch Plan 20162020 
stelt vdk bank in staat haar missie te realiseren. De bank 
wil geld consequent goed doen werken voor het welzijn 
van de samenleving en haar klanten: personen, gezinnen, 
ondernemers en organisaties. Met deskundig advies 
van mens tot mens streeft de bank naar het meest faire 
evenwicht tussen rendement en gemoedsrust. Door de 
realisatie van acht kerndoelstellingen wil vdk bank als 
ethische en duurzame retailbank in Vlaanderen een 
voldoende rendabiliteit en een gezonde balans realiseren.

De effectieve uitvoering van het strategisch plan wordt 
nauwgezet opgevolgd zodat alle geledingen van de 
organisatie periodiek ingelicht worden over de geboekte 
vooruitgang. Dit maakt onze strategie voor iedereen helder 
en bespreekbaar, en verhoogt de betrokkenheid van elke 
medewerker bij veranderingstrajecten binnen de bank. 

vdk bank heeft van het inperken van de externe activiteiten 
gebruik gemaakt om het strategisch plan voor de komende 
vijf jaar voor te bereiden. Dat gebeurt met het volledige 
team, in verschillende transversale werkgroepen, en met 
voorstellen van onderuit. 

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

Algemene
benadering

Bijkomende inkomsten genereren

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

Verhogen kredietproductie

Aanrekenen van kosten

Verhogen buitenbalansproductie

Bijkomende inkomsten genereren

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

Doelstelling Realisaties

 De doorgedreven aandacht van vdk bank op kredietverlening heeft opnieuw geleid 
 tot een stijging van de verhouding van onze leningen ten opzichte van onze 
 deposito’s. De zogenaamde ‘loantodeposit ratio’ bedraagt inmiddels 78,41%.

 vdk bank verwerkt de energieefficiëntie van vastgoedblootstelling in haar
 acceptatiecriteria voor kredietaanvragen, en bewerkstelligt de introductie van het 
 Vlaams renovatiekrediet per 1 januari van het volgende jaar.

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

 Op het vlak van de buitenbalansproducten steeg de totale marktwaarde van de 
 in beheer gegeven middelen met 6,74%, terwijl de diversificatie in de onderliggende 
 productcategorieën verder toeneemt.

 Het VDK Pension Fund is de koploper qua rendement én duurzaamheid op de 
 Belgische markt van pensioenspaarfondsen.

 Klanten appreciëren de mogelijkheden om variabiliteit op de markten af te vlakken, 
 door gespreid in de tijd in te stappen in beleggingsfondsen en het 
 VDK Pension Fund.

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

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

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

Doelstelling Realisaties

 vdk bank streeft naar zoveel mogelijk vestigingen met minstens drie medewerkers 
 en kennis van diverse specialiteiten met als doel een uitmuntende dienstverlening
 met een hoge expertise op elk domein aan te bieden.

 Tijdens de covidcrisis blijft vdk bank zoveel mogelijk bereikbaar en beschikbaar, 
 door met respect voor afstandsregels en hygiënemaatregelen de kantoren 
 maximaal te openen.

 Bestaande activiteiten worden continu kritisch onder de loep genomen. 

 Waar complexiteit kon worden weggenomen — met een meerwaarde voor
 de klant — werd ervoor gekozen om de dienstverlening af te schaffen of te laten 
 uitdoven. Comfort en termijnrekeningen worden geschorst, ten voordele van een 
 tariefverhoging voor spaarbons met langere looptijden.

 Een volwaardig customer care center werd opgestart om vanaf de eerste lockdown 
 onze klanten ook op afstand bij te staan.

Flexibele organisatie

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

Doelstelling Realisaties

 vdk bank introduceert thuiswerken voor de volledige organisatie, nog voor de 
 lockdown van kracht gaat.

 In deze context werkt vdk bank nieuwe systemen uit om via betaaluitstel zuurstof te 
 geven aan kredietklanten die getroffen worden door inkomensverlies. 

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

Uitbreiden productgamma

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

Doelstelling Realisaties

 vdk bank streeft naar het meest faire evenwicht tussen rendement en gemoedsrust, 
 een nononsense bank die kan beantwoorden aan de behoeften van de bewuste 
 meerwaardezoeker.

 Met een totaalbenadering kijkt vdk bank naar de levensfase van haar klanten om 
 oplossingen aan te bieden die alle aspecten van retailbankieren omvatten.

 vdk bank verruimt verder haar courant aanbod van duurzame fondsen. 
 Bij de kiemen van het Strategisch Plan 20162020, 5 jaar geleden, was het aanbod   
 in buitenbalansproducten met een duurzaam karakter nog een blinde vlek. 
 Ondertussen:

 •  hebben 12 van de 17 fondsen een uitdrukkelijk duurzaam karakter;
 •  kent het VDK Pension Fund met 110,21 miljoen euro van alle fondsen de 
  grootste positie. In 2016 werd beslist om de beleggingsstrategie voor de 
  volledige inlage tot een uitdrukkelijk duurzaam karakter om te vormen. In 2020 
  werd hiervoor opnieuw het 'Towards Sustainability'label ontvangen;
 •  worden 65,77% van de posities aangehouden in fondsen met een uitdrukkelijk 
  duurzaam karakter.

Doelstelling Realisaties

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

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

 Nog tijdens de eerste lockdown kan vdk bank haar moderne en comfortabele 
 betaaloplossingen gevoelig verbeteren in functie van de nieuwe noden:

 •  Limieten voor pinloos betalen worden onmiddellijk verhoogd.
 •  Een instant, realtimeverwerking van overschrijvingen is de standaardbenade–  
  ring, in functie van de veiligheid voor externe bewegingen enkel beperkt door 
  de hoogte van het over te schrijven bedrag.
 •  Klanten krijgen een realtimezicht op de verwerking van transacties via de 
  kredietkaart.
 •  Inloggen en tekenen met de itsme®app is mogelijk in online@vdk.
 •  De GiroPlus Rekening kan gekoppeld worden in de Payconiq by 
  Bancontactapp, waardoor klanten contactpersonen op basis van hun telefoon– 
  nummer kunnen betalen.
 •  vdk bank biedt transparantie in de verschillende toestemmingen die klanten aan 
  derde partijen in het kader van PSD2mogelijkheden hebben gegeven.
 •  Een proefproject voor contactloos betalen met De Lijn werd opgestart.
 •  Nietnatuurlijke personen ontvangen digitaal de uitgavenstaten van krediet–  
  kaarten, en zien hun ruime differentiatiemogelijkheden naar onderteken –  
  bevoegdheid ook vertaald naar doorlopende opdrachten. 

 vdk bank staat specifieke doelgroepen bij die minder vertrouwd zijn met digitaal 
 bankieren. Video en ander beeldmateriaal biedt hierbij ondersteuning. 

 vdk bank bundelt de krachten met vier andere spelers om het uitbaten van een 
 ATMpark in groep te stroomlijnen. vdk bank verzekert zo mee het ter beschikking   
 houden van ATM’s dicht bij de klant. 

Digitalisatie voor commerciële 
medewerkers

 De oplossing in mobiel werken werd versneld uitgerold in de volledige organisatie.

 Het nieuwe beleggersplatform werd in readonly modus intern ter beschikking gesteld 
 van alle commerciële medewerkers.

 Rapporteringsvereisten in het kader van betaaluitstel in kredietverlening werd 
 geautomatiseerd.
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Inspelen op het verhoogd 
maatschappelijk bewustzijn door 
duurzaamheid in te bedden in alle 
aspecten van de bedrijfsvoering

 In haar productaanbod heeft vdk bank oog voor duurzaamheid in alle aspecten die 
 het retailbankieren omvatten: betaalverkeer, sparen en beleggen, en kredietverlening:

 •  Alle middelen opgehaald via spaarproducten en betaalverkeer worden 
  herbelegd volgens de strenge code van duurzaam en ethisch bankieren.
 •  Het VDK Pension Fund is in 2020 koploper op de Belgische markt qua rendement 
  én duurzaamheid.
 •  Samen maken beleggingen in duurzame fondsen 65,77% uit van het totaal   
  aantal middelen opgehaald in rechten van deelnemingen in ICB’s door vdk bank.
 •  vdk bank bewerkstelligt de introductie van het Vlaams renovatiekrediet, en   
  verwerkt energieefficiëntie in de acceptatiecriteria van haar kredietverlening.
 •  In haar kredietverlening aan ondernemingen ondersteunt vdk bank de Belgische  
  economie ook in onzekere tijden.
 •  Voor drie producten in het gamma, SpaarPlus Rekening, VDK Sustainable 
  Flex Fund, en VDK Pension Fund ontving vdk bank opnieuw het 'Towards   
  Sustainability'label, de kwaliteitsnorm voor duurzame en maatschappelijk   
  verantwoorde financiële producten van Febelfin.

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

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

Nog meer profileren als 
duurzame bank

 vdk bank behoudt de tweede plaats van alle in België actieve banken in de
 BankWijzer van FairFin, een vzw die de maatschappelijke impact van banken in 
 België beoordeelt. 

 In het kader van de Sign for my Futurepetitie, plant vdk bank een bos.

 Via infosessies — noodgedwongen op afstand — deelt vdk bank haar expertise om 
 financiële inclusiviteit – ook in een digitale context – te realiseren. 

 vdk bank onderschrijft de Belgian Alliance for Climate Action, een inspirerend 
 initiatief van WWF en The Shift.

Doelstelling Realisaties

Geen risico’s nemen met het 
vertrouwen van de klanten

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

 vdk bank sensibiliseert via de verschillende eigen kanalen rond elke mogelijke vorm 
 van phishing.

 Doorheen 2020 verscherpte de aandacht verder voor AML en compliance 
 regelgeving via onder meer klant en transactiemonitoring. 

Veiligheid, met een focus op IT-veiligheid
vdk bank wenst geen risico’s te nemen met het vertrouwen dat haar klanten elke dag in haar stellen. 
Bij een steeds snellere mate aan digitalisatie verdient ITveiligheid hierin de focus.

Verdere versterking van de 
solvabiliteit

Doelstelling Realisaties

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

 vdk bank voorziet bijkomende dotaties ten belope van 10 miljoen euro tot een totale 
 voorziening van 41,4 miljoen euro.

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

IT-veiligheid  Een traject rond ITsecurity werd uitgetekend en nauwgezet gevolgd.

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

 Alle medewerkers worden door vormingssessies omtrent informatiebeveiliging   
 gesensibiliseerd.

Doelstelling
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Kerncijfers
Balans 2020 2019 %
Vorderingen op cliënten 3.129.311.628,17 2.841.220.219,39 +10,14

Effecten en waardepapier 1.140.460.723,39 1.222.053.631,87 6,68

Intern Zekerheidsfonds 24.402.363,74 16.401.391,72 +48,78

Financieel vaste activa 1.666.765,56 1.908.645,56 12,67

Materieel vaste activa 22.161.001,47 13.260.782,49 +67,12

Cliëntendeposito's en schuldbewijzen 3.985.809.952,29 3.740.481.830,36 +6,56

Eigen vermogen 329.520.080,50 313.886.086,25 +4,98

Fonds voor Algemene Bankrisico's (FAB) 17.000.000,00 15.000.000,00 +13,33

Eigen vermogen in ruime zin (incl. FAB) 346.520.080,50 328.886.086,25 +5,36

Balanstotaal 4.503.095.041,32 4.258.004.429,31 +5,76

Ratio's 2020 2019
Rendement eigen vermogen 3,31% 5,29%

Rendement eigen vermogen voor dotatie fondsen 6,41% 6,12%

Risicogewogen solvabiliteitsratio voor winstverdeling 16,71% 15,67%

Risicogewogen solvabiliteitsratio na winstverdeling 17,08% 16,44%

Cost/income ratio 65,91% 68,92%

Cost/income ratio exclusief regulatoire kosten en taksen 54,63% 58,14%

Rendement op activa 0,24% 0,38%

Leverage ratio voor winstverdeling 7,20% 7,10%

Leverage ratio na winstverdeling 7,37% 7,47%

Resultatenrekening 2020 2019 %
Renteresultaat 63.815.144,36 59.757.320,71 +6,79

Nietrenteresultaat uit kapitalen 2.815.027,46 6.185.210,36 54,49

Totaal resultaat uit kapitalen 66.630.171,82 65.942.531,07 +1,04

Provisies en andere bedrijfsopbrengsten 11.481.089,53 11.401.148,59 +0,70

Bankproduct 78.111.261,35 77.343.679,66 +0,99

Bedrijfskosten 51.482.240,39 53.305.349,89 3,42

Brutobedrijfsresultaat 26.629.020,96 24.038.329,77 +10,78

Waardecorrecties 13.681.289,65 2.813.647,54 +386,25

Nettobedrijfsresultaat 12.947.731,31 21.224.682,23 39,00

Uitzonderlijk resultaat 4.355.228,88 1.881.290,79 +131,50

Belastingen 6.696.084,94 6.984.569,66 4,13

Resultaat van het boekjaar 10.606.875,25 16.121.403,36 34,21

Belastingvrije reserves 55.382,15 55.947,58 1,01

Te bestemmen resultaat van het boekjaar 10.662.257,40 16.177.350,94 -34,09
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Balans
Actief 2020 2019
I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten 24.256.003,24 23.067.401,25

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier 4.999.821,26 0,00

III. Vorderingen op kredietinstellingen 161.643.754,55 137.892.378,95

     Onmiddellijk opvraagbaar 12.873.335,63 6.852.280,86

     Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 148.770.418,92 131.040.098,09

IV.  Vorderingen op cliënten 3.129.311.628,17 2.841.220.219,39

V.  Obligaties en andere vastrentende effecten 1.089.848.091,55 1.173.685.500,38

     Van publiekrechtelijke emittenten 303.855.988,64 306.174.148,76

     Van andere emittenten 785.992.102,91 867.511.351,62

VI.  Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 50.612.631,84 48.368.131,49

VII.  Financiële vaste activa 1.666.765,56 1.908.645,56

     Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 375.394,52 580.738,52

     Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren 1.291.371,04 1.327.907,04

VIII.  Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 950.725,36 960.393,81

IX.  Materiële vaste activa 22.161.001,47 13.260.782,49

XI.  Overige activa 978.455,10 402.086,98

XII.  Overlopende rekeningen 16.666.163,22 17.238.889,01

Totaal actief 4.503.095.041,32 4.258.004.429,31

Passief 2020 2019
I. Schulden aan kredietinstellingen 130.593.215,42 150.496.857,59

Onmiddellijk opvraagbaar 2.952.859,23 2.984.820,70

Overige schulden op termijn of met opzegging 127.640.356,19 147.512.036,89

II. Schulden aan cliënten 3.456.358.042,99 3.271.527.559,55

Spaargelden/spaardeposito's 2.315.702.754,29 2.182.858.598,46

Andere schulden 1.140.655.288,70 1.088.668.961,09

       Onmiddellijk opvraagbaar 884.520.792,26 764.113.127,54

       Op termijn of met opzegging 256.134.496,44 324.555.833,55

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden 541.768.453,00 482.253.083,00

Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop 541.768.453,00 482.253.083,00

IV. Overige schulden 11.099.378,08 7.036.637,64

V. Overlopende rekeningen 10.562.612,14 11.582.538,94

VI. Voorzieningen voor risico's en kosten 3.004.241,18 3.004.130,85

        Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.112.599,42 1.254.130,85

         Overige risico's en kosten 1.891.641,76 1.750.000,00

 Uitgestelde belastingen 189.018,01 217.535,49

VII. Fonds voor Algemene Bankrisico's 17.000.000,00 15.000.000,00

VIII. Achtergestelde schulden 3.000.000,00 3.000.000,00

Eigen vermogen
IX. Kapitaal 25.368.661,26 25.368.661,26

 Geplaatst kapitaal 25.368.661,26 25.368.661,26

X. Uitgiftepremies 2.623.670,74 2.623.670,74

XI. Herwaarderingsmeerwaarden 9.029.279,00 0,00

XII.  Reserves 268.447.288,20 264.802.670,35

     Wettelijke reserve 2.536.866,13 2.536.866,13

     Onbeschikbare reserve 39.662,96 39.662,96

           Andere 39.662,96 39.662,96

    Belastingvrije reserve 13.770.759,11 13.826.141,26

    Beschikbare reserve 252.100.000,00 248.400.000,00

XIII. Overgedragen winst 24.051.181,30 21.091.083,90

Totaal passief 4.503.095.041,32 4.258.004.429,31
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Resultatenrekening
Passief 2020 2019
I. Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten 72.210.810,12 70.112.575,10

 waaronder: uit vastrentende effecten 18.095.178,60 21.562.766,54

II. Rentekosten en soortgelijke kosten -8.395.665,76 -10.355.254,39

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten 2.834.039,31 3.777.969,72

 Aandelen en andere nietvastrentende effecten 2.810.374,11 2.882.634,01

 Andere aandelen van de financiële vaste activa 23.665,20 895.335,71

IV.  Ontvangen provisies 10.838.236,01 10.709.079,67

V.  Betaalde provisies -6.628.489,61 -8.582.288,50

VI.  Resultaten uit financiële transacties -19.011,85 2.407.240,64

    Wisselbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten 24.618,00 66.301,52

 Uit de realisatie van beleggingseffecten 43.629,85 2.340.939,12

VII. Algemene administratieve kosten -37.221.841,33 -37.384.925,56

   Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 21.874.595,03 21.622.257,26

  Overige administratieve kosten 15.347.246,30 15.762.668,30

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

-2.080.674,39 -2.157.676,09

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"

-8.970.551,84 -1.241.977,20

X.          Terugneming van waardeverminderingen (waardeverminderingen) 
              op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende
              of niet-vastrentende effecten

-2.710.627,48 545.299,91

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"

581.326,88 236.526,82

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

-581.437,21 -1.353.497,07

XIII. Toevoeging aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's -2.000.000,00 -1.000.000,00

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten 642.853,52 692.068,92

XV. Overige bedrijfskosten -5.551.235,06 -5.180.459,74

XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 12.947.731,31 21.224.682,23

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten 4.355.228,88 1.881.290,79

  Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 0,00 43.621,68

 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 4.355.228,88 1.837.669,11
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XVIII. Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00

XIX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen 17.302.960,19 23.105.973,02

            Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00 0,00

            Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 28.517,48 28.808,63

XX.  Belastingen op het resultaat -6.724.602,42 -7.013.378,29

   Belastingen 6.739.046,14 7.013.378,29

   Regulariseringen van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen 14.443,72 0,00

XXI.  Winst (Verlies) van het boekjaar 10.606.875,25 16.121.403,36

XXII.  Overboeking naar belastingvrije reserves 0,00 0,00

          Onttrekking aan belastingvrije reserves 55.382,15 55.947,58

Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar 10.662.257,40 16.177.350,94

Resultaatverwerking
Rubriek 2020 2019
I. Te bestemmen winstsaldo 31.753.341,30 30.227.950,03

 Te bestemmen winst van het boekjaar 10.662.257,40 16.177.350,94

 Overgedragen winst van het vorige boekjaar 21.091.083,90 14.050.599,09

II. Toevoeging aan het eigen vermogen 3.700.000,00 9.136.866,13

      Aan de wettelijke reserves 0,00 0,00

      Aan de overige reserves 3.700.000,00 9.136.866,13

III. Over te dragen resultaat 24.051.181,30 21.091.083,90

     Over te dragen winst 24.051.181,30 21.091.083,90

IV.  Uit te keren winst 4.002.160,00 0,00

     Vergoeding van het kapitaal 4.002.160,00 0,00

Beheersverslag 2020Beheersverslag 2020

60 61



8
Bestuurs-
organen

Voorzitter

Paul Matthys (tot 25.04.2020)
Louis Vervloet (vanaf 25.04.2020)

Gedelegeerd bestuurder

Leen Van den Neste

Leden

Louis Vervloet (tot 25.04.2020)
Marc Buysse
Rein De Tremerie
Johan De Schamphelaere (tot 25.04.2020)
Mario Pauwels
Lieve Logghe
JeanPaul Corin
Veronique Smetrijns 
Frank Vereecken 
Bart Romanus (tot 01.06.2020)
Vincent Van Peteghem (tot 27.11.2020)
Frank Verhaegen
François Mattelaer
William Van Erdeghem 
Michael Voordeckers
Piet Verbrugge
Ben Coumans (vanaf 25.04.2020)
Michiel Geers (vanaf 25.04.2020)

Secretaris

Isabelle Heyndrickx (tot 14.12.2020)
Pieterjan Vandenhout (vanaf 14.12.2020)

Erevoorzitter

Frans Verheeke
Paul Matthys

Erebestuurders

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

Voorzitter

Leen Van den Neste

Leden

Frank Vereecken 
Bart Romanus (tot 01.06.2020)
Michael Voordeckers 
Geert Van Caenegem (vanaf 24.09.2020)

Algemeen Secretaris

Isabelle Heyndrickx (tot 14.12.2020)
Pieterjan Vandenhout (vanaf 14.12.2020)

Voorzitter

Paul Matthys (tot 25.04.2020)
Louis Vervloet (vanaf 25.04.2020)

Leden

Mario Pauwels
Rein De Tremerie
Veronique Smetrijns 

Voorzitter

Paul Matthys (tot 25.04.2020)
Louis Vervloet (vanaf 25.04.2020)

Leden

Mario Pauwels
Rein De Tremerie
Johan De Schamphelaere (tot 25.04.2020)
Lieve Logghe (vanaf 25.04.2020)
Leen Van den Neste

Ignace Schatteman Eric Piette

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

Pieter Bruggeman

Voorzitter

Johan De Schamphelaere (tot 25.04.2020)
Frank Verhaegen (vanaf 25.04.2020)

Leden

Paul Matthys (tot 25.04.2020)
Louis Vervloet (vanaf 25.04.2020)
Lieve Logghe
Frank Verhaegen (tot 25.04.2020)
Piet Verbrugge

Voorzitter

Johan De Schamphelaere (tot 25.04.2020)
Lieve Logghe (vanaf 25.04.2020)

Leden

Lieve Logghe (tot 25.04.2020)
Paul Matthys (adviserend, tot 25.04.2020)
Louis Vervloet (adviserend, vanaf 25.04.2020)
Frank Verhaegen
Piet Verbrugge

Raad van bestuur Directiecomité

Benoemings- en
Remuneratiecomité

Strategisch comité

Intern auditor Risk officer

CommissarisCompliance officer

AuditcomitéRisicocomité

Beheersverslag 2020

63

Beheersverslag 2020



SintMichielsplein 16, 9000 Gent              09 267 32 11              vdk@vdk.be              vdk.be


