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Voorwoord 
2021 mocht een jaar om te vieren zijn, vdk bank werd 
95 jaar. Verschillende successen doorheen het hele jaar 
verbeelden allemaal samen wat één groot feest had 
kunnen zijn. We konden meer klanten overtuigen om voor 
vdk bank te kiezen. Daar zijn we heel fier op, want zij geven 
ons het vertrouwen in de toekomst. Je hebt het verslag in 
handen van onze activiteiten, onze duurzaamheidseffecten 
en onze financiële resultaten. Hierin zijn het onze klanten 
die voor een brede, robuuste vooruitgang zorgen die we 
in dit activiteiten- en duurzaamheidsverslag gedetailleerd 
bespreken. Het beeldmateriaal in dit verslag vormt 
daarom een selectie van acties en evenementen die vdk 
bank doorheen het jaar met klanten en partners heeft 
georganiseerd.

Onze groei situeert zich in ons volledige dienstenaanbod. 
Zo groeit onze kredietportefeuille met 10,3% tot 3,45 miljard 
euro en stijgt het sparen van onze klanten met 5,1% tot 4,19 
miljard euro. Dit zijn cijfers om te vieren want achter die 
bedragen schuilen vaak de meest innige momenten in het 
leven van onze klanten. Van eerste zakgeld tot de aankoop 
en duurzame renovatie van je gezinswoning. Bij vdk bank 
zijn we trots dat we onze klanten kunnen bijstaan in het 
realiseren van dromen. 

In 2021 nam vdk bank ook de ruimte om haar eigen 
dromen verder scherp te stellen. vdk bank heeft van de 
lange periode met contactbeperkende maatregelen 
gebruik gemaakt om ook stil te staan bij de impact van 
het eigen handelen. In mei 2021 keurde de raad van 
bestuur het nieuwe strategisch plan ‘2025 and beyond’ 
goed, waarin 8 kerndoelstellingen ons richting geven 
om in een uitdagende periode de handschoen te blijven 
opnemen. Meer duurzaamheid, meer nabijheid, nieuwe 
klanten aantrekken en bestaande klanten ontzorgen, 
meer veiligheid en informatiebescherming. Onze 
kerndoelstellingen kennen een bijzondere relevantie. Ook 
of net als het rondom ons moeilijk gaat, staat vdk bank 
recht om tegen de stroom in te investeren. Alleen al onder 
de vorm van kredietverlening zal vdk bank jaarlijks 650 
miljoen euro investeren in Vlaamse gezinnen en Belgische, 
gelijkgestemde bedrijven en organisaties. 

Nabijheid in alle Vlaamse provincies. Voor vdk bank hoort 
persoonlijk advies bij belangrijke gebeurtenissen. vdk 
bank heeft in 2021 een pop-up kantoor geopend in Bike 
Valley Beringen om daarmee in alle Vlaamse provincies 
aanwezig te zijn. vdk bank gelooft sterk in een menselijke 
aanpak. Advies geven doe je op basis van een gesprek, 
gebaseerd op vertrouwen in elkaar. Zeker op belangrijke 
momenten in het leven moet je je bankier in de ogen 

kunnen kijken. Het is onze wil om vaste voet aan grond 
te houden en meer kantoren te openen. De vacatures 
voor adviesverlenende, financiële experts die via onze 
vestigingen onze klanten helpen, zijn opengesteld en 
krijgen volop invulling. 

Meer duurzaamheid. De duurzaamheidsbarometers 
van onze wereld staan echter op rood. De CO2-uitstoot 
is nog lang niet onder controle, de pandemie heeft de 
armoede en ongelijkheid nog vergroot. Naast financiële 
geletterdheid worstelen heel wat mensen ook met een 
digitale kloof. En zelfs wie de wereld aan diens voeten zou 
moeten zien liggen, wordt nog te vaak geconfronteerd 
met discriminatie en onrechtvaardigheid. Daarom hebben 
we onze 9 duurzame garanties geherformuleerd en onze 
code voor duurzaam en ethisch bankieren aangescherpt. 
We houden betaalverkeer en financieel advies toegankelijk. 
We meten onze CO2-uitstoot en nemen concrete stappen 
om die te verlagen. Met het geld van onze klanten zoeken 
we manieren om een zo groot mogelijke positieve impact 
te hebben. Hierover rapporteren we transparant, met het 
eerste duurzaamheidsverslag “De weg van ons geld” over 
2020 – gepubliceerd in 2021. Recent werd vdk bank in de 
‘Bankenwijzer’, de beoordeling door de NGO Fairfin van het 
duurzaam gehalte van de Belgische banken, beloond met 
een onderscheiding en kwamen we uit de bus als meest 
duurzame fullservicebank. 

De radicale inzet op duurzaamheid, nabijheid, en klant- 
en toekomstgericht, toegankelijk advies manifesteert 
zich in 2021 bij vdk bank misschien wel het meest bij 
de ingebruikname van ons nieuwe handelsplatform 
beleggen@vdk. Het platform integreert alle dienstverlening 
van vdk bank op vlak van beleggen. Het paradepaardje 
vormt “beleggen met advies”, waar relatiebeheerders 
en kantoorhouders een portefeuille voor onze klanten 
samenstellen na een adviesgesprek van mens tot mens. 
We nodigen al onze klanten uit om met ons dit gesprek 
aan te gaan en ook wie nog geen klant is, is welkom om 
een afspraak te maken. Onze klanten kunnen posities 
en rendementen via de app opvolgen. Wie voor een 
“zelf beleggen”-portefeuille kiest, kan ook zelf aan- en 
verkooporders opgeven. 

Ons handelsplatform kent succes, want in 2021 steeg – ook 
geholpen door goede beursevoluties – de marktwaarde 
van uitstaande saldi in beleggingsdiensten globaal met 
13,5% tot 838,5 miljoen euro. We besloten om enkel actief 
te adviseren over duurzame producten. Concreet wil dat 
zeggen dat ze voldoen aan artikel 8 of artikel 9 van de 
“sustainable finance disclosure”-richtlijnen van de Europese 
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Unie. vdk bank heeft hierin een breed en begrijpbaar 
gamma adviesproducten samengesteld dat een antwoord 
heeft voor elke risico-appetijt. Alleen al het uitstaande saldo 
in de beleggingsfondsen steeg hierbij in 2021 met meer dan 
60%. Het doorslaggevend grootste deel van de aankopen 
door onze klanten gebeurt in tijd gespreid met vaste 
periodieke instapmomenten via het VDK Opbouwplan. 
Beleggen is namelijk het gras zien groeien. We spiegelen 
onze klanten geen overdadige kortetermijnwinsten voor. 

Uiteindelijk hebben alle successen zich ook naar uitstekende 
financiële resultaten vertaald. Het brutobedrijfsresultaat 
blijft stabiel. Onze voorzieningen voor algemene, niet-
specifieke risico’s hebben we nog verder gespijsd. Met 
onze buffers werd tegelijk onze solvabiliteit stevig versterkt 
om onze toekomstige groeiambities mogelijk te maken. Het 
resultaat van het boekjaar herneemt met 17,17 miljoen euro 
in 2021 de stijgende trend die – even onderbroken door 
de covidcrisis – over de afgelopen jaren al kon worden 
vastgesteld. 

2021 mocht dus een jaar om te vieren zijn. Maar al te 
uitbundig vieren zou ongepast lijken. We kennen de 
klimaatcrisis, we kennen de gezondheidscrisis, we kennen 

onrechtvaardigheid. Inmiddels kennen we opnieuw oorlog 
in Europa. In zo’n snel wisselende maatschappelijke 
omstandigheden kan je als bedrijf enkel koers houden als 
je de lange termijn voor ogen houdt. Het mag duidelijk zijn, 
vdk bank is een lokale, onafhankelijke speler die prijsbewust 
een kwalitatieve dienstverlening met veel ruimte voor 
persoonlijk contact en advies aanbiedt, die een gezonde 
risico-aversie wil combineren met een positieve impact op 
mens, milieu en maatschappij.  

vdk bank heeft koers gehouden in 2021. En dat is eraan 
te merken. Kort gesteld: we gaan op alle vlakken vooruit. 
We zien het als onze sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om onze benadering breed ingang 
te doen vinden en hierbij onze klanten ook een positieve 
opbrengst te geven. Onze lat ligt hoog: het welzijn van 
onze klanten samenknopen met die van de samenleving. 
Fair rendement combineren met voorzichtigheid en met 
doorzichtigheid. Deskundig advies inbedden in ethische 
bewogenheid. Daarvoor reiken we iedereen de hand om 
met ons mee te doen. 
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Januari
Met de campagne ‘#startietsmoois’ roepen we naar jaarlijkse 
gewoonte op om een straf, klein, groots of knotsgek project 
op te starten. Enkele hartverwarmende initiatieven kunnen op 
onze steun rekenen waaronder ‘Art has no age’ – waarmee 
ergotherapeute Marianne wil inzetten op kunst in een 
woonzorgcentrum in Beveren-Waas – en een pleegzorgkamer 
voor An en haar gezin.

Maart
De Nationale Bank van België geeft ons de goedkeuring om 
onze eigen IRB-A-benadering te gebruiken in het kader van 
het kredietrisico. Met een solvabiliteitsratio na winstverdeling 
van 20,70% en een hefboomratio na winstverdeling van 7,10% 
zal vdk bank het boekjaar afsluiten als één van de sterkst 
gekapitaliseerde banken van de sector.

Maart
Op Livios, de site voor bouwers en verbouwers, informeren we 
over de beste manier om je renovatieplannen te financieren. 
Daarbij schenken we extra aandacht aan energiezuinig 
verbouwen: ‘Mijn droomhuis? Dat maak ik energiezuinig met 
het renteloze Vlaams renovatiekrediet via vdk bank.’

Februari
Onder het motto ‘want je bank, dat ben jij’ lanceren we een 
spraakmakende imagocampagne rond sociaal en duurzaam 
bankieren – compleet met herhaalde televisiecampagnes en 
(online) advertenties. Het belooft de eerste fase te worden van 
een nieuwe, gedurfdere communicatierichting.  
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Mei
Aan de hoofdzetel in Gent wordt een nieuwe geldautomaat 
geïnstalleerd die voor het eerst actief is op het nieuwe platform 
van Jofico, een samenwerking tussen niet-grootbanken om 
geldautomaten gezamenlijk te beheren en zo geldautomaten 
beschikbaar te houden in bankkantoren. In 2021 kregen al onze 
geldautomaten een software-update en begonnen we aan de 
vernieuwing van de automaten. 

Juni 
Met een campagne voor ratracers zetten we in op de 
ontzorging van onze klanten. Op een adviesbabbel van mens 
tot mens, op maat van al je dromen, je wensen, 
je plannen … je leven.

Juni 
We publiceren ons eerste duurzaamheidsverslag en -filosofie: 
‘De weg van ons geld’. Het duurzaamheidsverslag geeft een 
heldere stand van zaken van de invulling aan duurzaamheid 
binnen vdk bank per rapportdatum en in ons inmiddels 95-jarig 
bestaan.

Juli 
We openen een pop-up kantoor in Beringen. Zo krijgt vdk bank 
voor het eerst vaste voet aan grond in Limburg. Het kantoor 
doet het goed en we hebben de intentie om permanent in 
Limburg aanwezig te blijven. 
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Juli
We ondertekenen het charter voor de universele bankdienst 
tussen de bankensector en de federale regering. Het charter 
streeft ernaar om de bancaire dienstverlening toegankelijk 
en betaalbaar te houden, ook voor niet-digitale klanten. 
Onderzoek in de media wijst uit dat vdk bank deze universele 
bankdienst aanbiedt als goedkoopste van alle ondertekenaars. 

Augustus 
We sponsoren Boomtown Festival, een meerdaags 
popmuziekfestival tijdens de Gentse Feesten.  

September
Op de Student Kick-Off in hartje Gent laten we studenten 
op een ludieke manier kennismaken met vdk bank. Met een 
vdk-rad (‘Spin & win!’) en fotowand in vakantiesfeer (‘Strike a 
pose’) kunnen studenten tal van toffe prijzen winnen, en met 
een beetje geluk een selfie maken met Nina Derwael. 

September
We verloten een exclusieve turnsessie met topatlete 
Nina Derwael. Twintig jonge gymnasten tussen 10 en 14 jaar 
winnen een turnwork-out met de gouden kampioene in de 
Topsporthal in Gent.  
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HOERA! 
95 jaar vdk bank
Proficiat collega’s!

November  
We sponsoren het bruisende concert van Amadou & Mariam 
voor 40Y Democrazy, het veertigjarige bestaan van de 
rondreizende Gentse muziekclub.  

November  
vdk bank bestaat 95 jaar. In 1926 werd vdk bank opgericht 
door middenveldorganisaties en enkele Gentse families. In 
2021 zijn zij als geduldig kapitaal nog altijd verankerd in het 
aandeelhouderschap. De bestaansreden van onze bank, 
financiële inclusie, staat 95 jaar later nog steeds centraal in 
onze eerste kerndoelstelling: ‘Duurzaam en nabij’. 

Oktober  
We lanceren ‘beleggen@vdk’, een app die al onze 
beleggingsdiensten integreert. Via ‘beleggen met advies’ 
kunnen klanten een portefeuille samenstellen met hun 
relatiebeheerder of kantoorhouder na een adviesgesprek van 
mens tot mens. Via de portefeuille ‘zelf beleggen’ kan je zelf 
aankoop- en verkooporders opgeven. De app toont ook het 
actuele rendement en de positie van je portefeuille. 

November  
Tijdens ‘vdk bank inspireert’ stelt professor Jan Eeckhout de 
schadelijke effecten van marktdominantie door grote bedrijven 
op loon- en prijsvorming aan de kaak. Europees Commissaris 
voor Financiële Diensten Mairead McGuinness en Minister van 
Financiën Vincent Van Peteghem sluiten de avond af met een 
politiek interview. 

© Democrazy Stikstof - 3.11.2021 - Concertzaal Vooruit
Fotograaf: © Behangmotief

September
CEO Leen Van den Neste stelt het nieuwe strategische plan 
‘2025 and beyond’ voor aan alle medewerkers van vdk bank. 
Jaarlijks investeren we 650 miljoen euro in gezinnen in de 
vorm van hypothecaire kredietverlening en in gelijkgestemde 
bedrijven en organisaties in Vlaanderen. 
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Sterke commerciële resultaten

Sparen: +5,06% 

Beleggen: +13,54%
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Geboekte zekerheidsfondsen

Bijkomend in 2021

45,4 miljoen euro geboekte zekerheidsfondsen
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Maatschappelijk- 
economische 
context
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Onze Belgische economie herstelde sneller van corona 
dan verwacht. In 2021 groeide ze met 6,1% en in het derde 
kwartaal werd de coronakrimp ongedaan gemaakt. Aan 
de basis van dit succes lagen de inkomensbescherming 
met het systeem van tijdelijke werkloosheid, de brede steun 
voor ondernemers en de heropening van de economie na 
de geslaagde grootschalige vaccinatiecampagnes.

De in tijd verminderende werkzaamheid van vaccins 
vormden in het vierde kwartaal een tegenslag. De 
bijhorende onzekerheid op gezondheidsvlak werd vertaald 
naar nieuwe contactbeperkende maatregelen, die, hoewel 
ze minder ingrijpend waren, alsnog hun impact op de 
economie en het sociale leven kenden naar het jaareinde. 
Tegelijk ontstond een nieuwe dominante variant van het 
covidvirus, die uiteindelijk tot meer besmettingen zou 
leiden maar ook minder ernstige of dodelijke slachtoffers 
zou maken. Waakzaamheid blijft geboden, maar de 
vooruitzichten zijn hoopvol dat de pandemie evolueert 
naar een endemie, wat het einde zou betekenen van de 
acute gezondheidscrisis.

De Belgische groei met 6,1% ligt opnieuw hoger dan 
het Europese gemiddelde van 5,2%. Groot-Brittannië en 
Frankrijk, die harder getroffen waren in 2020, groeiden met 
respectievelijk 7,2% en 7%, terwijl Nederland en Duitsland, 
die de crisis toen beter hadden doorstaan, groeiden met 
respectievelijk 4,3% en 2,8%. Op wereldvlak kende China – 
die de oorspronkelijke krimp al in 2020 had goedgemaakt 
– met 8,1% opnieuw hoge groeicijfers. Het herstel in de VS 
bedroeg 5,6%. In 2021 groeide de wereldeconomie met 6% 
na de krimp van bijna 3% in 2020.

De hoge groeicijfers weerspiegelen echter een ongelijke 
verdeling ervan. Met 88.000 nieuwe banen bedroeg 
de arbeidsmarktparticipatie 70%, gevoelig minder dan 
in de buurlanden. Een grote groep werknemers werd 
relatief weinig getroffen, terwijl jongeren, jobstudenten, 
laaggeschoolden en heel wat mensen met precaire of 
zelfstandige statuten – niet in het minst in de cultuur- en 
evenementensector – er wel sterk aan onderhevig waren 
en zich vaak in een financieel meer onzekere situatie 
bevinden. De consumptie en private investeringen waren in 
België de twee belangrijkste motoren van de heropleving. 
Zo stegen de Belgische woningprijzen in 2021 met maar 
liefst 8,5%. De industrie, en dan vooral farmaceutische 
bedrijven en bouwondernemingen, veerde sterk op sinds 
de heropening van de economie. De dienstensector 
groeide matiger na de contactbeperkende maatregelen 
voor de horeca en culturele sector.

In september 2021 werd op voordracht van de Europese 
Centrale Bank het monetaire beleidskader hervormd. 
Sindsdien geldt een symmetrische inflatiedoelstelling 
van 2% op de middellange termijn, wat impliceert dat 
na periodes van lagere inflatie tijdelijk ook een hogere 
inflatie kan getolereerd worden. Via verschillende 
aankoopprogramma’s en een negatieve rente voert de 
ECB al jarenlang een extreem accommoderend beleid. 
Hoewel waardehoudende activa als aandelen en 
vastgoed wel stegen in prijs, bleef het gewenste effect op 
het algemene prijspeil van consumptiegoederen uit. Het 
heropenen van de economie en aanzwengelen van de 
vraag sloeg snel om naar aanbodbeperkingen – met het 
vrachtschip Ever Given geblokkeerd in het Suezkanaal als 
illuster voorbeeld van allerhande logistieke knelpunten. 
Bovendien deden geopolitieke spanningen opnieuw hun 
intrede met een bruuske stijging van de energieprijzen tot 
gevolg. Daardoor was er in 2021 een sterke opflakkering 
van de inflatie, die in België op jaarbasis gemiddeld 3,2% 
bedroeg.

Bijgevolg klom de Belgische langetermijnrente tot 0,19%, 
waar deze 2020 nog negatief afsloot met -0,34%. De 
Euribor 3 maanden-rente sloot het jaar af op -0,57%, 
gelijkaardig met het jaar ervoor. De BEL20 als belangrijkste 
graadmeter voor de beurskoersen in België sloot het 
jaareinde af met een stijging van niet minder dan 19%. De 
waarde van de euro uitgedrukt in dollartermen, slotkoers 
1,14 dollar, kende jaar over jaar maar een beperkte 
beweging.
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Spaarrekeningen Producten op termijn Betaalrekeningen

De ingezamelde spaarfondsen kenden een stijging met 201,54 miljoen euro of +5,06%, wat minder is dan 
in 2020 maar nog steeds substantieel meer dan de jaren daarvoor. De goede commerciële werking en het 
gewijzigd bestedingspatroon van gezinnen tijdens de covidcrisis liggen aan de basis van deze groei. Het 
totaal uitstaande volume op balansdatum klom voor het eerst boven de 4 miljard euro, tot 4,187 miljard euro.

Aangetrokken
spaarmiddelen

Evolutie binnenbalanssparen

Evolutie categorieën

De globale stijging is het resultaat van een afname binnen de producten op termijn (inclusief korte-
termijnrekeningen) met 69,32 miljoen euro – of -10,04%, 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 192,50 miljoen euro (+7,23%) en de betaalrekeningen stegen 
met 78,36 miljoen euro (+12,41%).
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Tak 21 Fiscaal Sparen Structuren Fondsen Andere

Op het vlak van beleggingsproducten steeg de totale (markt)waarde van de uitstaande beleggingen 
met 100,02 miljoen euro, ofwel 13,54%, tot 838,50 miljoen euro. Vooral de middelen opgehaald in fondsen 
verstevigden hun groei met een stijging van maar liefst 60,10% of 91,30 miljoen euro. Naast het markteffect 
speelt de hoge interesse van klanten in het Opbouwplan, waarbij je gespreid in de tijd kan instappen. Ook 
de groei in fiscaal sparen werd bestendigd met een stijging van 19,88% of 29,90 miljoen euro. De middelen in 
Tak 21-levensverzekeringen namen af met 3,72 miljoen euro (-1,25%). In 2021 werden net als in de voorgaande 
jaren geen gestructureerde producten aangeboden, waardoor de saldi van dat type producten een 
natuurlijke afvloei kenden met 15,63 miljoen euro of -13,44%.

Marktwaarde buitenbalans

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
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Evolutie globale kredietverlening

Kredietverlening is een kernactiviteit van vdk bank. In 2021 groeide de totale portefeuille met 10,30%, 
tot 3,447 miljard euro.

De productie van woonkredieten lag 45,31% hoger dan in 2020. Met 612,18 miljoen euro kwam die overeen met 
de woonkredietproductie van 2019, destijds gedreven door het afschaffen van de woonbonus. Dat vertaalt zich 
ook in een stijging van het uitstaand saldo aan woonkredieten met 11,88% tot 2,745 miljard euro.

Herbeleggingen
Kredietverlening

Evolutie woonkredieten

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
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Loan-to-deposit

De ondernemingskredieten betreffen vooral investeringskredieten en overbruggingskredieten aan zelfstandigen, 
vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen, lokale overheden en de non-profitsector. Het totaal 
uitstaand volume ondernemingskredieten bedroeg aan het einde van het boekjaar 581,80 miljoen euro, een 
stijging van 7,58%.

De portefeuille consumentenkredieten en financieringen, geen kernproduct van vdk bank, nam toe met 5,84% 
tot 18,25 miljoen euro. De portefeuilles kredieten aan microfinancieringsinstellingen en gesyndiceerde kredieten, 
ten slotte, bedroegen samen 101,54 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 ‘loan-to-deposit-ratio’ steeg voor het eerst 
boven de 80% en sloot het jaar af op 82,32%.

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
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Private emittenten Overheidsobligaties Commercial paper

Door de stijging in de kredietportefeuille konden we onze obligatieportefeuille verder laten dalen met 
58,02 miljoen euro tot 1,03 miljard euro (-5,32%). De overheidsobligaties bleven stabiel met 300,81 miljoen euro 
(-1,00%). De portefeuille aan obligaties van private emittenten viel terug met 5,05%. De duration van onze 
obligatieportefeuille bedroeg op 31 december 2021 3,63 jaar.

Effectenportefeuille

Evolutie obligatieportefeuille

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
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De kredietkwaliteit van de effectenportefeuille blijft zeer goed: 82,57% geniet een externe rating van ten 
minste ‘investment grade’. Het belang van obligaties zonder externe rating daalde van 18,17% eind 2020 tot 
17,14% eind 2021. Dat gaat over obligaties van goede kwaliteit, veelal in de publieke of openbare nutssectoren, 
intern beoordeeld als kredietwaardig.

De aandelenportefeuille steeg in 2021 naar 52,20 miljoen euro. 71,57% daarvan, ofwel 37,36 miljoen euro, was 
eind 2021 op de beurs genoteerd. De beurswaarde van de genoteerde aandelen bedroeg op dat ogenblik 
61,94 miljoen euro. De participaties in financiële vaste activa bedroegen 1,63 miljoen euro.

Obligatieportefeuille: samenstelling volgens rating

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
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In 2021 konden we ons renteresultaat met 
63,34 miljoen euro op peil houden (-0,75%). In 2020 
droeg een eenmalige wederbeleggingsvergoeding 
op een vervroegde terugbetaling nog voor meer dan 
2 miljoen euro bij aan het renteresultaat. Door de focus 
op kredietverlening en geholpen door een dalende 
rentekost konden we in 2021 dat verschil ten opzichte 
van dit eenmalige resultaat in 2020 bijna volledig 
goedmaken.

Het hernemen van dividenden, ook in private-equity-
fondsen, zorgde voor een knap niet-renteresultaat 
uit kapitalen. Samen met de beleggingsopbrengsten 
stegen deze met 3,96 miljoen euro tot 6,78 miljoen euro. 
De ontvangen commissies uit bankdiensten kenden met 
12,86 miljoen euro een stijging van 1,38 miljoen euro of 
+12,04%. Als resultaat steeg het bankproduct met 6,23% tot 
82,97 miljoen euro. 

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) stegen 
met 9,93% tot 56,59 miljoen euro. De personeelskosten 
namen toe met 1,36 miljoen euro of +6,23% tot 23,24 
miljoen euro. De administratieve kosten en bedrijfskosten 
kenden met 3,89 miljoen euro de grootste stijging tot 
31,42 miljoen euro (14,14%). Dat komt door de hogere 
provisies voor financiële diensten verbonden aan de 
hogere kredietproductie door derde zaakaanbrengers, 
en de kosten voor de verdere digitalisering van onze 
diensten. De afschrijvingen namen af met 0,14 miljoen 
euro tot 1,94 miljoen euro.

De cost-income-ratio steeg van 65,91% naar 68,21%. Als 
we in de bedrijfskosten een abstractie maken 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 56,95% bedragen, 
een stijging met 2,31% tegenover 54,63% in 2020. Het 
verschil van 11,26%, gemeten ten opzichte van het 
bankproduct eerder dan het brutobedrijfsresultaat, vormt 
een reflectie van de zware last die rust op voornamelijk 
retailbanken, doordat in hoofdzaak spaargeld als 
belastingbasis wordt genomen.

Door het renteresultaat op peil te houden, 
konden de hogere beleggingsopbrengsten 
en knappe groei in ontvangen commissies 
de stijging in de bedrijfskosten grotendeels 
compenseren. Het brutobedrijfsresultaat 
viel maar licht terug met 0,25 miljoen euro 
tot 26,38 miljoen euro (-0,93%). Het saldo van 
waardeverminderingen en enkele terugnames 
in kleinere kredieten bedroeg 0,81 miljoen euro. 
Terugnames van waardeverminderingen op 
de aandelenportefeuille, gedreven door de 
goede beursevolutie, droegen in positieve zin 
bij tot het resultaat met 1,79 miljoen euro. Met 
een verrekening van de overige dotaties aan de 
verschillende zekerheidsfondsen bedraagt de 
terugname uit het interne zekerheidsfonds 3,68 
miljoen euro, en de totale dotaties aan het fonds 
voor algemene bankrisico’s 7,70 miljoen euro. De 
totale waardecorrecties bedragen 5,73 miljoen 
euro, wat het nettobedrijfsresultaat op 20,65 
miljoen euro brengt.

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
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Het uitzonderlijke resultaat draagt voor 2,33 miljoen euro 
in positieve zin bij waardoor het resultaat voor belastingen 
22,98 miljoen euro bedraagt. De belastingbijdrage van 
vdk bank onder de vorm van vennootschapsbelasting 

bedroeg 5,81 miljoen euro (na verrekening van uitgestelde 
belastingen), zodat het boekjaar werd afgesloten met een 
nettoresultaat van 17,17 miljoen euro tegenover 10,61 miljoen 
euro in 2020.

Evolutie resultaat van het boekjaar
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Eigen vermogen Solvabiliteitsratio na winstverdeling

Zoals steeds wensen wij alle medewerkers oprecht te 
bedanken voor hun belangrijke bijdrage in de realisatie 
van bovenvermeld resultaat.
Als u deze balans goedkeurt, stellen wij u derhalve voor het 
te bestemmen winstsaldo van 41.291.364,17 euro als volgt 
aan te wenden:

 •  De nodige som voor te behouden om 140,00 euro 
bruto per maatschappelijk aandeel uit te betalen, hetzij 
7.003.780,00 euro, nadat de bijzondere algemene 
vergadering op 25 oktober 2021 reeds beslist had om 
hetzelfde bedrag, 140,00 euro bruto, uit te keren, om 
zo de totale uit te keren winst over 2021 te brengen op 
280,00 euro bruto per maatschappelijk aandeel of 
14.007.560,00 euro.

 •  De beschikbare reserve van 252.100.000,00 euro naar 
258.100.000,00 euro te brengen, door dotatie van 
6.000.000,00 euro.

 •  Het resterende saldo, 21.283.804,17 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 346,52 miljoen euro 
naar 357,27 miljoen euro.

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 Ratings-based 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 daalt, waardoor in de loop 
van het boekjaar de solvabiliteitsratio ruim boven de 
20% uitsteeg om het jaar af te sluiten op 20,43% voor 
winstverdeling en 20,70% na winstverdeling.

Het rendement op activa bedroeg 0,36%. Het rendement
op eigen vermogen in de enge zin bedroeg 5,21%. Het
rendement op eigen vermogen vóór dotatie aan het Fonds 
voor Algemene Bankrisico's en interne zekerheidsfondsen in
enge zin bedroeg 6,40%.

Evolutie eigen vermogen
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De sterk verhoogde inflatie die merkbaar was vanaf 
het najaar 2021 heeft zich tijdens het jaarbegin van 
2022 wereldwijd doorgezet. Bij vdk bank vertaalt de 
onmiddellijke impact zich naar hogere personeelskosten, 
hogere energieprijzen, en mogelijks hogere prijzen voor 
leveranciers waarvan vdk bank diensten afneemt. De raad 
van bestuur van vdk bank heeft op voordracht van het 
directiecomité het budget voor 2022 in die zin aangepast. 

Op 24 februari 2022 besloot de Russische president 
een grootschalige inval van Oekraïne aan te vatten en 
oorlog naar Europa te brengen. De Westerse wereld nam 
verregaande financiële sancties ten aanzien van Rusland, 
waaronder het uitsluiten van bepaalde Russische banken 
uit het wereldwijde interbancaire betalingssysteem SWIFT. 
De onmiddellijke impact van dit conflict op vdk bank is 
beperkt. Er is binnen vdk bank geen blootstelling aan de 
Russische overheid, noch aan Russische banken. vdk bank 
sluit bovendien zowel investeringen in wapenhandel als in 
fossiele brandstoffen uit.

vdk bank vermoedt dat de indirecte gevolgen van 
de Russische invasie zich in langdurig verhoogde 
energieprijzen en verhoogde onzekerheid naar 
energiebevoorrading zal laten voelen. vdk bank volgt 
verdere ontwikkelingen nauw op met een bijzondere 
aandacht voor en alignering met de positie die de 
verschillende beleidmakers innemen.

Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
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6
Duurzaam 
en ethisch 
engagement



→ Missie met 2 sporen: ‘duurzaam’ en ‘nabij’

De missie van vdk bank luidt: “Duurzaam, ethisch en 
onafhankelijk sinds 1926 willen wij geld consequent goed 
doen werken voor het welzijn van onze samenleving 
en onze klanten: personen, gezinnen, ondernemers 
en organisaties. Met deskundig advies van mens tot 
mens streven we naar het meest faire evenwicht tussen 
rendement en gemoedsrust.”

Twee elementen bepalen de werking van vdk bank:

I.  Het doel: het welzijn van de samenleving en onze 
klanten staat centraal. vdk bank is met andere woorden 
een instrument voor een belangrijker doel – een 
duurzame economie en samenleving.

II.  De aanpak: we gaan voor deskundig advies van mens 
tot mens. vdk bank is persoonlijk en nabij, we vertrekken 
steevast van wat de klant belangrijk vindt.

→ Lokale bank met internationale impact

vdk bank is bewust en fier een lokale bank. Zo werken 
we met evenveel overgave mee aan internationale 
ambities, concreet gemaakt in acht Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Met ‘De weg van ons geld’ publiceerden 
we in 2021 ons eerste gestructureerde GRI-
duurzaamheidsverslag en – belangrijker nog – 
schetsten we de duurzaamheidsfilosofie van vdk 
bank. In het verlengde daarvan hebben we ook 
onze duurzaamheidsaanpak verder uitgediept.

Uitgangspunten van duurzaam en 
ethisch bankieren

36
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SDG Aanpak vdk bank 

• Onze investeringscriteria vereisen dat bedrijven aandacht hebben voor gendergelijkheid.
• We steunen het charter voor meer genderdiversiteit in de financiële sector, voor gelijke kansen en 

gelijke verloning voor mannen en vrouwen en maken dit concreet.

• Onze investeringscriteria stellen voorop dat zowel bedrijven als landen de mensen- en 
arbeidsrechten naleven en respecteren.

• We voorzien kredieten voor missie gedreven bedrijven en organisaties.
• Onze leveranciers moeten de principes en uitgangspunten uit de vdk bank-gedragscode 

onderschrijven.
• We hebben eerlijke arbeidsomstandigheden en bevorderen welzijn en gezondheid op het werk.

• Als lokale en voorzichtige bank voorkomen we economische schokken en crisissen, die mensen in 
zwakkere posities zwaarder treffen en ongelijkheid vergroten.

• Met onze transparante en betaalbare woonkredieten geven we mensen kansen om kwaliteits volle 
huisvesting te verwerven. Door onze voorzichtige aanpak voorkomen we dat mensen in problemen 
terechtkomen.

• We ondersteunen maatschappelijke organisaties om armoede en uitsluiting lokaal en wereldwijd 
tegen te gaan.

• Via onze woonkredieten zorgen we voor haalbare huisvesting.
• Met groene kortingen en gerichte adviesgesprekken stimuleren we energiebesparing en 

hernieuwbare energie.

• We geven onze klanten alle kansen om ethisch met hun geldzaken om te springen.
• Onze leveranciers moeten zich engageren om zelf op een duurzame wijze te werken.
• In onze eigen werking volgen we principes van circulair (ver)bouwen, beperken we ons kantoorafval 

en houden we rekening met onze CO2-uitstoot.

• We werken aan een ‘science-based target’ of wetenschappelijk onderbouwd doel om de 
klimaatopwarming op maximaal 1,5 °C te houden.

• In onze investeringscriteria houden we rekening met de klimaatimpact van bedrijven. Zo sluiten we 
elke financiering van de ontginning van fossiele brandstoffen uit. Voor landenobligaties komen enkel 
landen in aanmerking die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend.

• Intern werken we aan een klimaatplan rond milieuvriendelijk energieverbruik, mobiliteit 
en materiaalgebruik.

• Onze investeringscriteria sluiten de productie en verkoop van wapens uit. Ook bedrijven en landen 
waarvan corruptie of mensenrechtenschendingen gekend zijn, worden niet ondersteund.

• Intern hebben we een sterk beleid tegen witwaspraktijken en op het vlak van cybersecurity.

• We vormen netwerken met andere organisaties en doen een beroep op de expertise van externe 
partijen om onze duurzaamheidsambities om te zetten in concrete acties.
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→ Onze 9 duurzame garanties op punt

vdk bank is ethisch, duurzaam en lokaal. Om te 
verduidelijken wat dat precies betekent voor onze klanten, 
hebben we onze negen duurzame en ethische garanties 
geherformuleerd.

Ethisch: we kijken je recht in de ogen
 
Garantie 1: we zijn eerlijk, we kijken je recht in de ogen en 
willen dat altijd kunnen blijven doen. 
vdk bank is een adviesbank. We denken samen met jou 
na over hoe jij je dromen en ambities financieel kan 
waarmaken. En dan is vertrouwen in elkaar onmisbaar.

Garantie 2: vdk bank is een volksbank, een bank voor 
iedereen. 
We maken tijd voor persoonlijk contact met jou en 
alle andere klanten, en zorgen ervoor dat we steeds 
aanspreekbaar zijn. In 1926 startten we als bank van de 
werkmens – als bank van organisaties en ondernemingen 
die onze samenleving hechter maken. Solidariteit zit in ons 
DNA.

Garantie 3: we zien geld als een instrument om de 
samenleving en het leven van mensen te verbeteren, niet 
als een doel op zich.
We kiezen voor duurzame winst op lange termijn – niet 
voor snel en maximaal gewin op korte termijn. Dat 
zorgt voor een fair rendement voor jou als klant en de 
samenleving in haar geheel.

Duurzaam: goed voor mens en milieu

Garantie 4: al onze en jouw beleggingen gaan naar 
duurzame bedrijven en correcte overheden.
De beleggingen die wij als bank doen en de beleggingen 
die we jou adviseren en aanbieden, gaan enkel richting 
bedrijven en overheden die bewust rekening houden met 
mens en milieu. Je geld gaat dus niet naar oliewinning, 
wapenproductie of kinderarbeid maar wel naar 
bedrijven die ambitie en actie tonen rond mensen- en 
arbeidsrechten, sociale inclusie, klimaat en natuur. 

Garantie 5: we gebruiken je spaargeld om zinvolle 
projecten te financieren.
Het geld op je spaarrekening gaat onder andere naar 
kredieten voor huisvesting, duurzame energie en zorg. Zo 
draag jij bij aan een duurzame samenleving, zonder dat je 
er moeite voor moet doen. Je geld doet het voor jou. 

Garantie 6: onze ethische en duurzame standaarden 
gelden voor de hele bank. 
vdk bank hanteert hoge ethische en duurzame criteria in 
alles wat we doen. Coherentie is essentieel. Enkel als de 
bank én consequent duurzame producten aanbiedt én 
zelf duurzaam investeert, ben je als klant zeker dat je geld 
bijdraagt aan een duurzame wereld. Doordat je bij vdk 
bank terecht kan voor alle belangrijke bankdiensten, hoef 
je je financiën bovendien niet op te splitsen en kan je in alle 
comfort kiezen voor duurzaamheid.

Lokaal: ingebed in de Vlaamse samenleving en 
economie

Garantie 7: we investeren in echte mensen en 
organisaties.
Het merendeel van onze middelen gaat naar 
kredietverlening voor gezinnen, bedrijven en organisaties in 
Vlaanderen. We staan dicht bij jou en onze andere klanten, 
en geven advies om je geld op een goede manier in te 
zetten.

Garantie 8: onze beslissingen nemen we zelf.
vdk bank is al sinds 1926 een zelfstandige Vlaamse bank. 
We kiezen bewust voor menselijke meerwaarde door direct 
en persoonlijk contact – zonder inmenging van holdings 
of buitenlandse groepen, met korte beslissingslijnen. Dicht 
bij onze klanten en ver van de grote bankcrisissen varen 
wij onze eigen koers. Ook onze belastingen betalen we 
volledig in eigen land, wat betekent dat dat geld gebruikt 
kan worden voor publieke investeringen die jou rechtstreeks 
of onrechtstreeks ten goede komen.

Garantie 9: we bankieren veilig en voorzichtig.
Als lokale bank op menselijke schaal beschikken we over 
een van de stevigste kapitaalbuffers in onze bankwereld. 
Omdat onze aandeelhouders een flink stuk van de winst 
blijven reserveren voor duurzame stabiliteit, kunnen 
we solide reserves opbouwen. We bankieren veilig en 
voorzichtig, zodat jij op je beide oren kan slapen: je geld is 
bij ons in veilige handen.
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vdk bank-klant Beauvent

In 2021 herzagen we ook onze code voor duurzaam en 
ethisch bankieren, die onder andere onze criteria bevat 
voor herbeleggingen en kredietverlening. Die criteria zijn 
net als de rest van de ‘vdk bank-code’ vrij raad te plegen 
via onze website.

Bij herbeleggingen en voor kredietverlening houden we 
structureel en systematisch rekening met sociale aspecten 
(zoals mensen- en arbeidsrechten en sociale inclusie), 
het milieu (zoals klimaatopwarming en natuur) en goed 
bestuur (zoals anti-corruptie). Verder in dit hoofdstuk 
verwijzen we naar die drie criteria met de universele term 
‘ESG’ – ‘Environmental, Social and Governance’.

We werken daarvoor steevast op basis van data en 
feitelijke informatie om de wenselijkheid van een 
investering af te wegen. Die data en informatie worden 

aangeleverd door ISS, een internationaal gerenommeerd 
bedrijf gespecialiseerd in dataverzameling en analyse van 
duurzaamheidsprestaties, en aangevuld met de gegevens 
die we zelf hebben verzameld.

Voor overheden wordt er onder meer nagegaan of alle 
mensen- en arbeidsrechten gerespecteerd worden, of er 
geen sprake is van kinderarbeid of discriminatie en of de 
doodstraf er niet wordt uitgevoerd. Mensenrechten- en 
arbeidsrechtverdragen moeten geratificeerd zijn, net als 
de verdragen rond het niet verspreiden en produceren van 
controversiële wapens. Op vlak van milieu zijn er eveneens 
heel wat verdragen die moeten onderschreven zijn (zoals 
onder meer het Klimaatakkoord van Parijs en het Verdrag 
inzake biologische diversiteit). We sluiten investeringen 
in staten uit die slecht scoren op vlak van corruptie of 
onvoldoende meewerken in de strijd tegen witwassen.

Verscherpte standaarden voor 
kredietverlening en herbeleggingen
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In 2021 hebben we de principiële beslissing 
genomen om op vlak van transparantie een 
grote stap vooruit te zetten met de publicatie 
van grote kredieten en beleggingen in 
overheden en bedrijven.

We publiceren elk jaar op onze website een 
overzicht van lopende professionele kredieten 
boven 5 miljoen euro. Sinds mei 2021 is die 
voorwaarde standaard opgenomen in alle 
professionele kredietovereenkomsten. Voor 
vroeger afgesloten kredieten vragen we 
toestemming aan elke betrokken kredietnemer 
boven de 5 miljoen euro. 

Daarnaast publiceren we ook jaarlijks de 
namen van de overheidsobligaties in onze 
portefeuille op onze website, en de namen 
van bedrijven waar we obligaties of aandelen 
van in portefeuille hebben. Daarbij geven we 
aan welke bedrijven niet meer voldoen aan 
de criteria van de vdk-code en om die reden 
uitgefaseerd zijn of worden.

We voegen al die informatie gradueel toe op 
www.vdk.be. 

Voor de selectie van bedrijven hanteren we drie filters:

I.  De bedrijven moeten voldoen aan internationale normen 
in verband met mensenrechten, arbeidsrechten, milieu 
en eerlijk zakendoen. Dat is de basis. Alleen bedrijven die 
daaraan voldoen, komen terecht op onze basislijst.

Aan de hand van meer dan 50 normen en internationale 
verdragen – waaronder de tien principes van de UN Global 
Compact en de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, de Wolfsberg-standaarden, de standaarden van 
de Internationale Handelsorganisatie, de ILO-conventies, de 
OECD Guidelines on Multinational Enterprises, maar ook de 
IUCN Red List of de Ramsar Conventie – worden bedrijven 
gescreend op ernstige schendingen. Bedrijven die zich daar 
aan schuldig maken, komen niet in onze basislijst en kunnen 
dus nooit in aanmerking komen om in te investeren. 

We screenen de bedrijven op bewezen of vermoedelijke 
inbreuken en kijken naar hun volledige impactsfeer. Zo houden 
we rekening met de waardeketen, door de grondstoffen of het 
energieverbruik te onderzoeken, door kwaliteitscontroles of 
door te kijken naar de verdeling van de eindproducten.

II.  Uitsluiting: we investeren niet in onethische en 
onduurzame producten of sectoren. Bedrijven die 
zich daarmee bezighouden, komen terecht op onze 
uitsluitingslijst. 

Het lijstje is duidelijk en consequent: geen extractie van 
fossiele brandstoffen, geen opwekking van energie uit fossiele 
brandstoffen of vanuit nucleaire oorsprong, geen productie 
van of handel in wapens, geen productie van tabak, geen 
derivaten op landbouwgrondstoffen, streng tegen schending 
dierenrechten, geen bont, geen controversiële kansspelen of 
aanzetten tot gokken, geen pornografie en geen productie of 
verwerking van genetisch gemodificeerde organismen.

III.  ‘Best in universe’: bij de bedrijven die overblijven (basislijst 
min de uitsluitingslijst) gaan we op zoek 
naar bedrijven met hoge ambitie en goede praktijken. Ze 
moeten voldoen aan strikte voorwaarden rond elf ESG-
items.

De bedrijven moeten ambitie en goede praktijken tonen 
op elf domeinen die voor vdk bank van bijzonder belang 
zijn: mensenrechtenbeleid, realisatie arbeidsrechten, 
sociale inclusie, gendergelijkheid, klimaatambitie en -actie, 
bescherming van de biodiversiteit, waterbewustzijn, duurzaam 
materiaalgebruik, voorkomen van corruptie, vermijden van 
witwaspraktijken, en correcte financiële relaties met de 
overheid (waaronder het betalen van belastingen).

Meer transparantie
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Onze twee belangrijkste beslissingen in 2021 in verband 
met het klimaat waren: 

I.  het toetreden tot het Science Based Targets-initiatief. 
Binnen afzienbare tijd tonen we op wetenschappelijke 
gronden aan dat onze investeringen (en onze eigen 
uitstoot) in lijn zijn met de klimaatambitie van 1,5°C.

II.  Verscherpen van de vdk bank-code voor duurzaam en 
ethisch bankieren. We investeren niet in extractie van 
fossiele brandstoffen. Daarnaast financieren we geen 
energieproductie uit fossiele brandstoffen.

In 2021 heeft het klimaatbureau Futureproofed de 
CO2-uitstoot van vdk bank berekend, volgens de 
standaarden van het Greenhouse Gas Protocol. Dat 
gebeurde voor het jaar 2019, aangezien 2020 een 
atypisch jaar was door de covid-pandemie. 

Daaruit kwamen de volgende resultaten:

 • SCOPE 1: 468 ton CO2-equivalent
 •  SCOPE 2: 0 ton CO2-equivalent, aangezien we 

enkel hernieuwbaar opgewekte elektriciteit 
gebruiken.

 •  SCOPE 3 (upstream en downstream, uitgezonderd 
investeringen): 2.388 ton CO2-equivalent. 
Momenteel is de datakwaliteit hier echter laag, en 
zullen verschillende aannames in de toekomst met 
betere data onderbouwd worden.

In een volgende fase berekent Futureproofed de 
‘downstream’ CO2-impact van onze investeringen om onze 
‘science-based target’ juist te kunnen bepalen en behalen.

In 2021 hebben we alvast beslist om voor scope 1 
onze mobiliteit verder onder handen te nemen. We 
hebben een aanbod van fietsleasing ontwikkeld voor 
onze medewerkers. Bovendien worden voor nieuwe 
of te vernieuwen bedrijfswagens enkel nog elektrische 
modellen aangeboden, om zo binnen zes jaar ons 
volledige wagenpark te elektrificeren. Klimaatbureau 
Futureproofed heeft berekend dat het elektrificeren van 
onze bedrijfswagens onze scope 1- en scope 2-uitstoot 
reduceert met 59%. Het aanbieden van leasefietsen 
heeft een positieve impact op 6% van de scope 3-uitstoot 
exclusief de investeringen.

In 2021 werd de beslissing genomen om het 
hoofdzetelgebouw grondig te renoveren over een 
periode van drie jaar, met veel aandacht voor isolatie 
en hernieuwbare warmtebronnen. Ook die ingreep zal 
een bijkomende positieve impact hebben op onze scope 
1-uitstoot – wat ook geldt voor onze geleidelijke renovatie 
van het volledige vastgoedpatrimonium.

Op weg naar klimaatneutraliteit
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vdk bank is heel bewust een fullservicebank – enerzijds 
omdat mensen zo voor hun financiën bij een ethische bank 
terecht kunnen, en anderzijds omdat het perfect past bij 
onze filosofie van nabijheid en advisering.

Zowel digitaal als via ons kantorennet kunnen onze 
klanten bij ons 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 non-
profitorganisaties die zich kunnen vinden in het profiel van 
vdk bank.

Onze klanten kunnen rekenen op een dienstverlening 
op maat, van het eerste gesprek tot het beheer van hun 
volledige portefeuille. Op die manier bouwen we een 
lange-termijnrelatie met hen op. 

In juni 2021 openden we een pop-up kantoor in Beringen, 
waardoor we ook in de provincie Limburg actief en fysiek 
bereikbaar werden.

We geven ook kwaliteitsvol advies over beleggingsfondsen. 
In 2021 beslisten we dat enkel fondsen in aanmerking 
komen die rekening houden met milieu, samenleving en 
goed bestuur. Concreet wil dat zeggen dat ze voldoen 
aan artikel 8 of artikel 9 van de ‘Sustainable Finance 
Disclosure’-richtlijnen van de EU. We evalueren de 
fondsen bovendien inhoudelijk en zoeken eventueel 
naar gelijkwaardige fondsen die voldoen aan de vdk 
bank-code. Als er een overtreding is van de vdk bank-code, 
gaan we in dialoog met de fondsbeheerder.

Voor drie producten die gecommercialiseerd worden 
met de naam van vdk bank vroegen we het hernieuwde 
Towards Sustainability-label aan. Het gaat om 
producten binnen de categorieën pensioensparen, 
beleggingsfondsen en spaarrekeningen. We bieden de 
enige spaarrekening in België aan die een duurzaam label 
heeft en tegelijkertijd gereglementeerd is (en waarop dus 
gegarandeerd een minimumrente wordt gegeven).

Ook op het vlak van kredieten, ondersteunt vdk bank 
volop de transitie naar een duurzame samenleving. 
Klanten kunnen genieten van een groene korting op 
hun woonkrediet en vdk bank bood als een van de 
eerste banken het Vlaams Renovatiekrediet aan. In 
2021 verlaagden we bovendien het minimumbedrag 
voor een fietslening en voor leningen op afbetaling met 
een energie-efficiënt doel, en introduceerden we een 
bijkomende korting voor een groen renovatiekrediet. 
Een groen renovatiekrediet kan aangewend worden voor 
zaken als een zonneboiler, een warmtepomp, isolatie en 
beglazing, een groendak of -gevel, asbestverwijdering, 
regenwaterrecuperatie, waterzuivering, energiezuinige 
verlichting, zonnepanelen, een thuisbatterij en een 
laadpaal. 

Om sociale redenen zullen we altijd goed bewaken dat 
leningen onze klanten nooit in ongezonde schuldenlast 
brengen.

Duurzame productinnovatie
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Bij vdk bank willen we een draagvlak creëren voor sociale 
verandering. Naar bedrijven en organisaties zien we het als 
onze rol om duurzame initiatieven met elkaar te verbinden, 
zodat ze elkaar inspireren. 

We kiezen voluit voor partnerschappen. Een partnerschap 
is geen eenrichtingsverkeer van screenings of scores. 
Partners kiezen voor elkaar en zien er beiden een 
meerwaarde in om een gezamenlijk project aan te 
gaan. Elke partner draagt bij vanuit zijn eigen rol en 
expertise. Bij vdk bank zijn er verschillende modellen 
om met gelijkgezinden aan verduurzaming te werken: 
netwerken rond duurzaamheid (zoals de Belgian Alliance 
for Climate action en UNEP FI, waar we samenwerken 
rond de ‘Principles for Responsible Banking’); inschakelen 
van expertisepartners (zoals Futureproofed en Be Planet); 
financiering van maatschappelijke organisaties (zoals 
WSM en Streekmotor23) en kennisdeling met andere 
missiegedreven organisaties en bedrijven.

In 2021 hebben we specifiek werk gemaakt van de invulling 
van een nieuw structureel partnerschap met Bond Beter 
Leefmilieu. BBL gaf ons vorming over de evoluties op de 
energiemarkt en wij ondersteunden mee hun initiatieven, 
zoals ‘Connect to change’ en ‘Ecobouwers’.

Als hoofdsponsor van de voetbalclub sinds 1988 heeft vdk 
bank ook een heel zichtbare relatie met KAA Gent. De club 
is een ‘community-club’, nauw verbonden met stad Gent en 
juridisch verankerd in de lokale gemeenschap. Ze heeft het 
statuut van een coöperatieve vennootschap met sociaal 
oogmerk. Het is die filosofie die vdk bank ook bewaakt in 
de club. Toen er in 2021 geruchten opdoken dat KAA Gent 
zou verkocht worden aan buitenlandse kopers, hebben 
we dan ook heel duidelijk gesteld dat we de club zien als 
erfgoed, en niet als koopwaar.

Sterke samenwerkingen

43

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021



Jan Eeckhout, fotograaf: Laura Van Severen

In partnerschap met Be Planet hebben we een proximity-
project gestart in Sint-Niklaas. Dat is een samenwerking 
tussen de overheid, burgers en bedrijven om een 
ecosysteem van diverse lokale actoren te bouwen dat 
zich inzet voor de transitie naar een ecologische en 
solidaire samenleving. In het kader daarvan hebben we 
op 23 september een projectoproep gedaan, voor de 
financiering van een project binnen een van de volgende 
thema’s: lokale voedselstrategie, klimaatadaptatie, 
circulaire stad/economie, duurzame mobiliteit, 
hernieuwbare energie of duurzame renovatie.

Op 27 oktober 2021 hebben we een infosessie 
georganiseerd over ethisch invorderen, samen met 
beweging.net, Procura en My Trusto. De sessie richtte 
zich tot organisaties, instellingen en scholen die te maken 
hebben met het invorderen van onbetaalde facturen. 
Het opzet was om een ruimer inzicht te krijgen in de 
mechanismen die mensen via schuld dieper in de armoede 
duwen, welke oplossingen ervoor bestaan, hoe je op een 
ethische verantwoorde manier onbetaalde facturen kan 
innen en welke wetgevende wijzigingen er aankomen. 

Op 30 november 2021 vond de eerste ‘vdk bank inspireert’ 
plaats in Kunstencentrum Vooruit. Professor Jan Eeckhout 
kwam spreken over ‘de winstparadox’, over het feit dat 
een handvol internationale ondernemingen de markt 
domineren. Voor hen geldt: hoe meer winst, hoe minder 
concurrentie, en hoe groter hun marktmacht – ten koste 
van andere bedrijven, werknemers, consumenten. De 
sessie ging over de gevolgen van die winstparadox voor 
de economische en financiële wereld, en de rol van de 
bankenwereld.

Er werd verder over gereflecteerd door Pieter Timmermans 
(gedelegeerd bestuurder VBO), Ann Vermorgen (nationaal 
secretaris ACV), Benjamin Clarysse (beleidscoördinator 
BBL), Marion Debruyne (decaan Vlerick Business School) 
en Kristina Loguinova (VUB-professor Ethical Finance). Ook 
de beleidsverantwoordelijken kwamen aan het woord, in 
het dubbelinterview met minister Vincent Van Peteghem en 
eurocommissaris Mairead McGuinness.

Mobiliseren, informeren en opiniëren

Een duurzaam aankoopbeleid 
Duurzaamheid begint en eindigt niet bij onze bank – 
het gaat over de hele keten. Daarom hanteren we een 
gedetailleerd aankoopproces, dat duurzaamheidsaspecten 
verwerkt in het beslissingsproces. 

De vdk bank-gedragscode voor leveranciers en partners 
maakt deel uit van de vdk bank-code voor duurzaam en 
ethisch bankieren en staat gepubliceerd op onze website. 
Leveranciers en partners worden er ook actief over 
aangeschreven. 
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Een bank voor iedereen

Duurzaamheid in het bestuur

We geven kansen aan wie kansen verdient. vdk bank is de 
financiële partner van zorginstellingen, scholen, en sociale 
woningbouw. 

Daarnaast participeren we 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 
onze nieuwsbrief ‘Hart genoeg?’ die eenmaal per kwartaal 
verspreid wordt. 

In 2021 beslisten we als een van de eerste partners om 
mee te werken aan de universele bankdienst, bedoeld 
om mensen die minder vertrouwd zijn met of minder 
actief zijn in de digitale wereld te garanderen dat ze ook 
een kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening krijgen. 
Daarbij bleken we de goedkoopste aanbieder van deze 
sociale bankdienst.

Een commissie voor duurzaam en ethisch bankieren, 
onder voorzitterschap van de coördinator duurzaam 
en ethisch bankieren, moet ervoor zorgen dat al onze 
engagementen worden geïntegreerd in de dagelijkse 
werking van vdk bank.

Door engagementen aan te gaan bij externe organisaties 
kunnen we gecoördineerde en gecontroleerde 
duurzaamheidsacties opzetten, zoals het eerdergenoemde 
science-based target en de ‘Principles for Responsible 
Banking’. We werken ook regelmatig samen met Forum 
Ethibel, dat nakijkt of engagementen in het kader van 
duurzaam sparen correct worden nageleefd. 

We denken op lange termijn, en in het belang van onze 
bank en de samenleving. Beleidsbeslissingen mogen dan 
ook niet beïnvloed worden door kortetermijnwinsten voor 
de beleidsvoerders. De leden van het directiecomité krijgen 
daarom geen variabele vergoeding. De vergoeding van 
de leden van het directiecomité bestaat uit een passend 
vast basissalaris, onafhankelijk van de resultaten van de 
vennootschap. Zo sluit het beloningsbeleid aan bij de 
strategische doelstellingen, de risicotolerantie, de ethische 
en maatschappelijke ondernemingswaarden van vdk bank 
en haar langetermijndoelstellingen omtrent duurzame 
groei en rentabiliteit.
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Medewerkers
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Evolutie personeel

Ondanks een arbeidsmarkt onder stoom konden we in 2021 veel van onze vacatures invullen, waardoor 
het aantal medewerkers toenam van 267 naar 272. Uitgedrukt in effectieve prestatietijd, waarbij deeltijdse 
prestaties naar evenredigheid worden meegerekend, gaf dit eind 2021 een voltijds equivalent van 
250,3 eenheden (FTE) tegenover 243,4 eind 2020.

Diversiteit en gelijkheid

Als bank vormt vdk bank een spiegel van de werkelijke economie. In ons personeelsbestand doen we 
inspanningen om de diversiteit van de maatschappij te reflecteren. We verwelkomen 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 2021 stelden we 117 vrouwen tewerk, 43% van het personeelsbestand. 31% van de leidinggevende 
functies, meer bepaald het directiecomité en het kaderpersoneel, zijn vrouwen.

Binnen de raad van bestuur hanteren we bovendien een permanent minimum van drie bestuurders van het 
minst vertegenwoordigde geslacht, waaronder minstens één onafhankelijke bestuurder. In 2021 waren vier 
van de zestien leden van de raad van bestuur vrouwen, waaronder de voorzitter van het directiecomité en 
twee van de vijf onafhankelijke bestuurders. We hebben ons tot doel gesteld om tegen 2025 ook in onze raad 
van bestuur minstens één derde van het andere geslacht vertegenwoordigd te zien.

Verder maken we werk van het strategische traject Organisatieontwikkeling. Zo willen we onze financiële 
experts proactief aanmoedigen en ondersteunen om met concrete vooruitzichten te groeien naar een 
leidinggevende functie. Daarvoor voorzien we onder meer een voor elke betrokken medewerker aangepast 
vormingstraject. Op die manier willen onder meer streven naar de doelstelling om minstens één derde 
vertegenwoordiging van het andere geslacht in alle geledingen van de bank verankerd te zien.

Tot slot wordt het beloningsbeleid van vdk bank beschouwd als een essentieel element van deugdelijk 
bestuur en maakt het dan ook een integraal onderdeel uit van ons 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.

Personeelsgroei
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Respectvolle werkplek

We zijn er ons sterk 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. Daarom doen we in de eerste 
plaats inspanningen om van de werkplek een aangename, rustige en bovenal respectvolle plaats te maken, 
en tolereren we in geen enkel geval gelijk welke aanval op de persoonlijke integriteit van onze medewerkers. 
In die zin krijgt binnen vdk bank de functie vertrouwenspersoon invulling, 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. 
 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Met interne en externe vormingsprogramma’s willen we verder in onze medewerkers investeren. Daarom 
werd het leerplatform vdk academy gelanceerd, dat ingericht is volgens leerpaden die medewerkers 
volgens hun eigen ritme kunnen doorlopen. Er is voorzien in een hybride vorming waarbij cursusmateriaal 
en webinars zelfstandig doorgenomen kunnen worden, aangevuld met vormingssessies ter plaatse om 
interactie en het doorgronden van thema’s te bewerkstelligen. In 2021 gingen we bovendien van start met 
een online leerplatform gericht op persoonlijke ontwikkeling. Tot slot heerst binnen vdk bank ook een sterke 
cultuur van ‘on-the-job learning’, waarbij ervaren medewerkers veel bereidheid tonen om nieuwe of van 
functie veranderde medewerkers bij te staan in het vertrouwd raken met hun nieuwe verantwoordelijkheden. 
In 2021 hebben we opleidingssessies aangeboden over onder andere beleggingsadvies, compliance (AML en 
witwastypologieën), phishing, macro-economische update …

Productiviteit

De voortdurende aandacht voor de verdere automatisering en verbetering van bedrijfsprocessen 
resulteerde ook in 2021 in een toename van de productiviteit. Dat blijkt uit de onderstaande grafiek, 
die de evolutie weergeeft van het totale beheerde volume (binnenbalansspaarfondsen + kredieten + 
buitenbalansbeleggingen) per medewerker in effectieve prestatietijd.
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Directieleden

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 bestaat uit vier leden:

•   Leen Van den Neste is voorzitter van het directiecomité 
en verantwoordelijk voor de commerciële strategie en 
coaching, de cel Bedrijven & Organisaties, marketing 
en customer experience, en het frontoffice beleid en 
beheer beleggen.

•  Frank Vereecken is verantwoordelijk voor de 
onafhankelijke controlefuncties risicobeheer (met 
inbegrip van ALM-reporting) en compliance, juridische 
zaken, dienst gebouwen en het algemeen secretariaat.

•  Michael Voordeckers is verantwoordelijk voor het 
backoffice beleid en beheer beleggen, de afdeling 
dagelijks bankieren en backoffice BOAR-verzekeringen.

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

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021

51



8
Strategisch 
plan 2025 
and beyond



O
pnam

e videospot im
agocam

pagne vdk bank



Algemene benadering

In 2021 lanceerden we een nieuw strategisch plan, dat de 
naam ‘2025 and beyond’ kreeg. In onze strategie laten we 
telkens ideeën van onderuit doorstromen door experten ter 
zake. Zo worden ideeën plannen en plannen doelstellingen 
op middellange termijn, telkens gekaderd binnen de 
waarden die onze bank kenmerken sinds onze oprichting 
95 jaar geleden. Dankzij die waardegedreven benadering 
is ons perspectief voor 2025 duidelijk, en blijft er ruimte voor 
flexibiliteit en bijsturing ten opzichte van veranderende 
marktomstandigheden. Op die manier kunnen we ook 
lang na 2025 als onafhankelijke, authentieke, regionale 
gemeenschapsbank onze missie duurzaam en ethisch blijven 
waarmaken door geld consequent goed te doen werken 
voor het welzijn van onze samenleving en onze klanten. Met 
deskundig advies van mens tot mens streven we naar het 
meest faire evenwicht tussen rendement en gemoedsrust.    

Voor ‘2025 and beyond’ werden de acht kerndoelstellingen 
van vdk bank als bijzonder relevant voor de huidige omgeving 
bevestigd. We rangschikten ze van belangrijkste impact op de 
stakeholders (kerndoelstelling 1 – Duurzaam en nabij) naar 
belangrijkste impact voor interne daadkracht (kerndoelstelling 
8 – Empowerment voor een flexibele organisatie). De 
volgorde luidt dan: 

1.  Duurzaam en nabij 
2.  Klantwerving 
3.  Digitalisering voor klanten en commerciële medewerkers 
4.  Klantverdieping van bij de start van de klantrelatie 
5.  Solvabiliteit als basis voor duurzame commerciële groei 
6.  Veiligheid en informatiebescherming 
7.  Focus op kritische massa laat specialisatie toe 
8.  Empowerment voor een flexibele organisatie 

Om invulling te geven aan elke kerndoelstelling laten we ons 
leiden door vier strategische slagtermen, die ook op een 
externe en een interne as gezet kunnen worden. Voor de 
externe as gaat het om differentiatie tegenover het bancaire 
landschap en klantgerichtheid, en op de interne as zetten we 
radicale vereenvoudiging en versnelling.

weinig vooruitgang

vooruitgang

goede vooruitgang

uitstekende vooruitgang
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Bijzondere initiatieven 

We hebben in 2021 twee initiatieven gerealiseerd van 
bijzondere strategische waarde. Aan beide initiatieven 
ging een significante investering vooraf, ook van 
onze medewerkers – telkens in nauw overleg met de 
toezichthouder. 

In maart 2021 kregen we de goedkeuring van de 
toezichthouder om te starten met de IRB-A-benadering 
om het kredietrisico van onze eigen portefeuille 
woonkredieten te berekenen. Daardoor is de weging in 
de bestaande en toekomstige portefeuille woonkredieten 
substantieel gedaald, wat in de loop van het boekjaar de 
solvabiliteitsratio ruim boven de 20% deed uitstijgen om het 
jaar af te sluiten op 20,43% voor winstverdeling. Die sterk 
verhoogde solvabiliteit geeft vertrouwen aan onze klanten 
en laat ons toe om jaarlijks 650 miljoen euro te investeren 
in de vorm van kredietverlening aan Vlaamse gezinnen en 
gelijkgestemde bedrijven en organisaties in België. 

Op 11 oktober 2021 lanceerden we ons eigen handels-
platform, beleggen@vdk. De grote sterkte is de portefeuille 
‘beleggen met advies’, de portefeuille die relatiebeheerders 
en kantoorhouders samenstellen voor hun klanten na een 
adviesgesprek van mens tot mens. Posities en rendementen 
kunnen dan rechtstreeks opgevolgd worden in de app. We 
adviseren enkel over producten die rekening houden met 
het milieu, de samenleving en goed bestuur, wat betekent 
dat ze moeten voldoen aan artikel 8 of artikel 9 van de 
Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU.  

We willen een one-stop-shop zijn voor duurzaam en 
ethisch bankieren: naast woonkredieten en beleggen in 
fondsen – met een bijzondere aandacht voor in de tijd 
gespreid instappen via het periodieke VDK Opbouwplan 
– kan je bij ons ook terecht voor betaalrekeningen, 
gereglementeerd sparen met minimumrente, en 
fiscaal voordelig pensioensparen. Met de lancering 
van beleggen@vdk werden alle beleggingsdiensten 
gecentraliseerd in eenzelfde platform, en kunnen klanten 
die kiezen voor ‘zelf beleggen’ ook zelf aankoop- en 
verkooporders naar de markten versturen.

Doelstellingen en realisaties 

Het onderstaande overzicht geeft aan welke specifieke 
realisaties we hebben geboekt per strategische 
kerndoelstelling. In de kolom ‘vooruitgang’ zie je telkens 
op een schaal van drie in welke mate de doelstellingen 
gerealiseerd zijn.
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Duurzaam

Nabij

Doelstelling Realisaties

-  Publicatie van eerste GRI-duurzaamheidsverslag over 2020 schetst de 
duurzaamheidsfilosofie van vdk bank in haar inmiddels 95-jarig bestaan 

-  Bijdrage aan 8 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties 

- Herformulering van de 9 duurzame garanties 

-  Stimuleren van energiezuinig renoveren en fietsmobiliteit met het Vlaams 
renovatiekrediet, een verlaagd minimumbedrag voor leningen met een 
energie-efficiënt doel, een bijkomende korting voor een groen renovatiekrediet,  
en fietsleningen 

-  Verscherping van de vdk-code voor duurzaam en ethisch bankieren, met uitsluiting 
van fossiele brandstoffen over de hele lijn (extractie en energieopwekking) 

-  Toetreding tot Science Based Target Initiative om onze investeringen af te stemmen op 
een maximale klimaatopwarming van 1,5°C 

- In kaart brengen van onze CO2-uitstoot in Scope 1, Scope 2 en deel van Scope 3 

- Start van volledige elektrificatie van ons bedrijfswagenpark 

-  Betere transparantie door publicatie van lopende professionele kredieten boven 
5 miljoen euro 

-  Enkel actieve adviesverlening over producten die voldoen aan artikel 8 of artikel 9 van 
de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU 

-  Hernieuwing van het Towards Sustainability-label voor 3 producten in 
gereglementeerd sparen, pensioensparen en beleggingsfondsen 

-  Start van ‘ATM as a service’ via Jofico om bankautomaten beschikbaar te houden in 
bankkantoren 

-  Aanbieden van de universele bankdienst, bedoeld om mensen die minder vertrouwd zijn 
met digitalisering ook een kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening te garanderen 

-  ‘vdk bank inspireert’, het publieksevenement waar professor Jan Eeckhout zijn beeld gaf 
op schadelijke effecten van marktdominantie op loon- en prijsvorming 

Duurzaam en nabij 
We willen ons nog meer profileren als duurzame bank en inspelen op het verhoogde maatschappelijk 
bewustzijn van onze klanten en de samenleving. 
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Duidelijke marktpositionering 
en dienstverlening 

Geografische expansie 

Doelstelling Realisaties

- Bewaken van meest faire evenwicht tussen rendement en gemoedsrust 

-  Totaalbenadering om oplossingen aan te bieden die passen bij de levensfase 
van onze klanten en alle aspecten van retailbankieren omvatten: betaalverkeer, 
(gereglementeerd) sparen, fiscaal voordelig pensioensparen, beleggen, 
kredietverlening, brandverzekeringen en familiale verzekeringen 

- Eerste kantoor in Limburg met pop-up-vestiging  in Bike Valley, Beringen 

-  Aanwezigheid in alle 5 de Vlaamse provincies en een wil om vaste voet aan 
grond te houden. 

-  De vacatures voor adviesverlenende, financiële experts die via onze vestigingen 
onze klanten helpen, zijn opengesteld en krijgen volop invulling.

Klantwerving 
We willen de mogelijkheden benutten om klantwerving goed te ondersteunen. 
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Digitalisering voor klanten, 
met focus op gebruiksgemak 

Digitalisering voor 
commerciële medewerkers 

Doelstelling Realisaties

-  Lancering van ons eigen handelsplatform beleggen@vdk 

-  Optie om doorlopende opdrachten in te stellen, te wijzigen of te schrappen via 
vdk mobile 

-  Nieuwe app mobilePro@vdk voor professionele klanten 

-  Klanten kunnen nu ook Europese instantbetalingen ontvangen 

-  Klanten kunnen via QR-code betalingen van meer betaaldienstaanbieders verwerken 

-  Klanten hebben een overzicht van de mandatarissen per rekening 

-  Klanten kunnen eenvoudig gegevens van eerdere overschrijvingen kopiëren voor het 
uitvoeren van nieuwe overschrijvingen 

-  Klanten krijgen hun vernieuwde debetkaarten rechtstreeks in de bus 

-  Integratie van alle beleggingsdiensten in beleggen@vdk, met een centrale plaats voor 
adviesverlening van mens tot mens via het luik ‘beleggen met advies’ 

- Lancering van het leerplatform ‘vdk-academy’ 

- Transactieverwerking in betaalverkeer via de nieuwe IPS-motor 

- Kennisdeling rond veelgestelde vragen via het customer care center 

- Nieuwe versie van de kredietaanvraagtoepassing 

Digitalisering  
Om de ervaring van zowel onze klanten als commerciële medewerkers te verbeteren, willen we onze 
interne werkprocessen verder digitaliseren. 
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Bijkomende kredietproductie 

Verdere versterking van 
de solvabiliteit 

Bijkomende 
buitenbalansproductie 

Aanrekenen van kosten 

Doelstelling

Doelstelling

Realisaties

Realisaties

-  Een ‘loan-to-deposit’-ratio van 82,32% dankzij onze doorgedreven aandacht voor 
kredietverlening, wat leidde tot een stijging van de verhouding van onze leningen ten 
opzichte van onze deposito’s 

-  Goedkeuring van het IRB-A-model voor woonkredieten, wat de solvabiliteitsratio ruim 
boven de 20% deed uitstijgen om het jaar af te sluiten op 20,43% voor winstverdeling 
en 20,70% na winstverdeling 

-  Bijkomende dotaties van 4 miljoen euro aan de verschillende zekerheidsfondsen tot 
een totale voorziening van 45 miljoen euro 

-  Een stijging van 13,54% van de totale marktwaarde van in beheer gegeven middelen 

-  Een stijging van 60,10% van de totale marktwaarde van de fondsen in belangrijke mate 
dankzij het VDK Opbouwplan, dat toelaat om voor lage bedragen en gespreid in de 
tijd te beleggen 

-  Voor onze kernproducten willen we bij de goedkoopste in de markt blijven, voor de 
andere producten en diensten blijft vdk bank marktconform 

- Goedkoopste universele bankdienst volgens onderzoek in de media 

Klantverdieping 
Door klanten maximaal te bedienen, willen we de afhankelijkheid van de rentemarge doen dalen en de 
opbrengst per klant doen stijgen. 

Solvabiliteit als basis voor duurzame commerciële groei 
De afgelopen jaren kende vdk bank een stevige groei en dat tempo willen we ook in de toekomst blijven 
aanhouden.  
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Beter klanteninzicht 

Kantorennet organiseren op maat 
van de wensen en behoeften van 
de klant 

IT-veiligheid 

Dienstverlening met voldoende 
toegevoegde waarde voor 
klanten en voldoende kritische 
massa voor vdk bank 

Doelstelling

Doelstelling

Realisaties

Realisaties

-  Extra aandacht AML (Anti Money Laundering) en de naleving van wet- en regelgeving 
via onder meer klant- en transactiemonitoring

-  Zoveel mogelijk vestigingen met minstens drie medewerkers met verschillende 
specialiteiten voor een uitmuntende dienstverlening met hoge expertise op elk domein 

-  Maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens de pandemie door met respect 
voor afstandsregels en hygiënemaatregelen de kantoren maximaal te openen 

-  Nauwgezette opvolging van IT-veiligheidstraject 

-  Gelaagde beveiliging van vdk-systemen wordt positief beoordeeld door extern 
onderzoek 

-  Regelmatige evaluatie van activiteiten 

-  Volwaardig customer care center voor dienstverlening op afstand 

Veiligheid en informatiebescherming 
We gaan niet licht om met het vertrouwen dat onze klanten elke dag in ons stellen. Bij een verdere 
digitalisering schenken we dan ook extra aandacht aan IT-veiligheid. 

Kritische massa en specialisatie 
In onze dienstverlening willen we – in overeenstemming met de verwachtingen van onze klanten – focussen 
op een voldoende grote kritische massa, en waar mogelijk inzetten op schaalvergroting. We willen ons verder 
specialiseren en dienstverlening aanbieden met voldoende toegevoegde waarde. 
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Flexibele organisatie 

Empowerment 

Doelstelling Realisaties

-  Opdrachten via het beleggersplatform beleggen@vdk kunnen langs verschillende 
kanalen getekend worden: op papier in de vestiging, onmiddellijk met de eID of via de 
mobile@vdk-app 

-  De dienst ‘Commerciële strategie en coaching’ streeft naar commerciële focus in de 
meest ruime zin 

-  Proefproject om vestigingen beslissingsbevoegdheid te geven in kredietverlening 

-  Met het Goodhabitz-leerplatform kunnen medewerkers op hun eigen maat en ritme 
werken aan hun soft skills 

Empowerment voor een flexibele organisatie 
We pakken uitdagingen en veranderingen in de financiële sector steevast pragmatisch en met veel 
toewijding aan. Door de flexibiliteit van onze organisatie te vergroten, willen we werken aan onze 
wendbaarheid en rendabiliteit. 
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Kerncijfers
Balans 2021 2020 %
Vorderingen op cliënten 3.456.285.752,90 3.129.311.628,17 +10,45

Effecten en waardepapier 1.084.029.914,48 1.140.460.723,39 -4,95

Intern Zekerheidsfonds 20.724.239,53 24.402.363,74 -15,07

Financieel vaste activa 1.633.805,16 1.666.765,56 -1,98

Materieel vaste activa 20.836.555,26 22.161.001,47 -5,98

Cliëntendeposito's en schuldbewijzen 4.187.353.348,00 3.985.809.952,29 +5,06

Eigen vermogen 332.568.355,26 329.520.080,50 +0,93

Fonds voor Algemene Bankrisico's (FAB) 24.700.000,00 17.000.000,00 +45,29

Eigen vermogen in ruime zin (incl. FAB) 357.268.355,26 346.520.080,50 +3,10

Balanstotaal 4.821.488.757,41 4.503.095.041,32 +7,07

Ratio's 2021 2020
Rendement eigen vermogen 5,21% 3,31%

Rendement eigen vermogen voor dotatie fondsen 6,40% 6,41%

Risicogewogen solvabiliteitsratio voor winstverdeling 20,43% 16,71%

Risicogewogen solvabiliteitsratio na winstverdeling 20,70% 17,08%

Cost/income ratio 68,21% 65,91%

Cost/income ratio exclusief regulatoire kosten en taksen 56,95% 54,63%

Rendement op activa 0,36% 0,24%

Leverage ratio voor winstverdeling 7,00% 7,20%

Leverage ratio na winstverdeling 7,10% 7,37%

Resultatenrekening 2021 2020 %
Renteresultaat 63.335.980,36 63.815.144,36 -0,75

Niet-renteresultaat uit kapitalen 6.775.338,98 2.815.027,46 + 40,68

Totaal resultaat uit kapitalen 70.111.319,34 66.630.171,82 +5,22

Provisies en andere bedrijfsopbrengsten 12.863.485,24 11.481.089,53 +12,04

Bankproduct 82.974.804,58 78.111.261,35 +6,23

Bedrijfskosten -56.593.485,20 -51.482.240,39 +6,23

Brutobedrijfsresultaat 26.381.319,38 26.629.020,96 -0,93

Waardecorrecties -5.729.796,71 -13.681.289,65 -58,12

Nettobedrijfsresultaat 20.651.522,67 12.947.731,31 +59,50

Uitzonderlijk resultaat 2.330.486,64 4.355.228,88 46,49

Belastingen -5.809.517,66 -6.696.084,94 -13,24

Resultaat van het boekjaar 17.172.491,65 10.606.875,25 +61,90

Belastingvrije reserves 67.691,22 55.382,15 +22,23

Te bestemmen resultaat van het boekjaar 17.240.182,87 10.662.257,40 + 61,69
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Balans
Actief 2021 2020
I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten 22.375.628,79 24.256.003,24

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

III. Vorderingen op kredietinstellingen 217.411.882,96 161.643.754,55

     Onmiddellijk opvraagbaar 15.302.035,91 12.873.335,63

     Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 202.109.847,05 148.770.418,92

IV.  Vorderingen op cliënten 3.456.285.752,90 3.129.311.628,17

V.  Obligaties en andere vastrentende effecten 1.031.825.583,80 1.089.848.091,55

     Van publiekrechtelijke emittenten 300.806.863,37 303.855.988,64

     Van andere emittenten 731.018.720,43 785.992.102,91

VI.  Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 52.204.330,68 50.612.631,84

VII.  Financiële vaste activa 1.633.805,16 1.666.765,56

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

     Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren 1.258.410,64 1.291.371,04

VIII.  Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 740.596,83 950.725,36

IX.  Materiële vaste activa 20.836.555,26 22.161.001,47

XI.  Overige activa 1.373.215,98 978.455,10

XII.  Overlopende rekeningen 16.801.405,05 16.666.163,22

Totaal actief 4.821.488.757,41 4.503.095.041,32
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Passief 2021 2020
I. Schulden aan kredietinstellingen 224.555.509,18 130.593.215,42

Onmiddellijk opvraagbaar 13.919.626,99 2.952.859,23

Overige schulden op termijn of met opzegging 210.635.882,19 127.640.356,19

II. Schulden aan cliënten 3.695.080.838,31 3.456.358.042,99

Spaargelden/spaardeposito's 2.473.426.971,78 2.315.702.754,29

Andere schulden 1.221.653.866,53 1.140.655.288,70

      - Onmiddellijk opvraagbaar 999.513.024,70 884.520.792,26

      - Op termijn of met opzegging 222.140.841,83 256.134.496,44

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden 508.444.707,00 541.768.453,00

Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop 508.444.707,00 541.768.453,00

IV. Overige schulden 15.378.232,06 11.099.378,08

V. Overlopende rekeningen 11.917.439,60 10.562.612,14

VI. Voorzieningen voor risico's en kosten 5.689.513,70 3.004.241,18

        Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 790.371,94 1.112.599,42

         Overige risico's en kosten 4.899.141,76 1.891.641,76

 Uitgestelde belastingen 154.162,30 189.018,01

VII. Fonds voor Algemene Bankrisico's 24.700.000,00 17.000.000,00

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 8.912.622,11 9.029.279,00

XII.  Reserves 274.379.596,98 268.447.288,20

     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 13.703.067,89 13.770.759,11

    Beschikbare reserve 258.100.000,00 252.100.000,00

XIII. Overgedragen winst 21.283.804,17 24.051.181,30

Totaal passief 4.821.488.757,41 4.503.095.041,32
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Resultatenrekening
Rubriek 2021 2020
I. Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten 70.783.843,26 72.210.810,12

 waaronder uit vastrentende effecten 16.102.261,73 18.095.178,60

II. Rentekosten en soortgelijke kosten -7.447.862,90 -8.395.665,76

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten 4.368.428,93 2.834.039,31

 A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 4.338.216,39 2.810.374,11

 D. Andere aandelen van de financiële vaste activa 30.212,54 23.665,20

IV.  Ontvangen provisies 12.214.170,05 10.838.236,01

V.  Betaalde provisies -8.219.398,44 -6.628.489,61

VI.  Resultaten uit financiële transacties 2.406.910,05 -19.011,85

    A. Wisselbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten 42.759,22 24.618,00

 D. Uit de realisatie van beleggingseffecten 2.364.150,83 -43.629,85

VII. Algemene administratieve kosten -40.620.317,98 -37.221.841,33

   Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -23.236.934,97 -21.874.595,03

  Overige administratieve kosten -17.383.383,01 -15.347.246,30

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

-1.936.634,40 -2.080.674,39

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"

2.865.726,73 -8.970.551,84

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

1.789.749,08 -2.710.627,48

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"

472.205,02 581.326,88

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

-3.157.477,54 -581.437,21

XIII. Toevoeging aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's -7.700.000,00 -2.000.000,00

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten 649.315,19 642.853,52

XV. Overige bedrijfskosten -5.817.134,38 -5.551.235,06

XVI. Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 20.651.522,67 12.947.731,31

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten 2.577.232,53 4.355.228,88

  D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 2.577.232,53 4.355.228,88

XVIII. Uitzonderlijke kosten -246.745,89 0,00

  A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen -246.745,89 0,00

 

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021

68



XIX. Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen 22.982.009,31 17.302.960,19

            XIXbis A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen 0,00 0,00

            XIXbis B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 34.855,71 28.517,48

XX.  Belastingen op het resultaat -5.844.373,37 -6.724.602,42

   A. Belastingen -6.336.336,86 -6.739.046,14

   B. Regulariseringen van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen 491.963,49 14.443,72

XXI.  Winst (Verlies) van het boekjaar 17.172.491,65 10.606.875,25

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

          Onttrekking aan belastingvrije reserves 67.691,22 55.382,15

XXIII. Te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar 17.240.182,87 10.662.257,40

Resultaatverwerking
Rubriek 2021 2020
I. Te bestemmen winstsaldo 41.291.364,17 31.753.341,30

 Te bestemmen winst van het boekjaar 17.240.182,87 10.662.257,40

 Overgedragen winst van het vorige boekjaar 24.051.181,30 21.091.083,90

II. Toevoeging aan het eigen vermogen 6.000.000,00 3.700.000,00

      Aan de wettelijke reserves 0,00 0,00

      Aan de overige reserves 6.000.000,00 3.700.000,00

III. Over te dragen resultaat 21.283.804,17 24.051.181,30

     Over te dragen winst 21.283.804,17 24.051.181,30

IV.  Uit te keren winst 14.007.560,00 4.002.160,00

     Vergoeding van het kapitaal 14.007.560,00 4.002.160,00
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Het GRI-overzicht
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Voor onze duurzaamheidsrapportage gebruiken we de richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative, een algemeen kader dat ons toelaat op een 
uniforme manier te communiceren over onze prestaties en vooruitgang. 
Op basis van die richtlijnen brengen we alle relevante info van vdk bank 
in kaart. 

De rapportering en kwaliteit van gegevens wordt alsmaar belangrijker 
om de duurzaamheidsimpact van organisaties te omschrijven en 
beoordelen. Een van de hulpbronnen daarvoor zijn de richtlijnen van het 
Global Reporting Initiative (GRI), een algemeen aanvaard framework van 
principes en indicatoren voor duurzaamheidsverslaggeving.  

In 2021 publiceerde vdk bank haar eerste duurzaamheidsverslag en 
-filosofie: ‘De weg van ons geld’. Dat document geeft een heldere stand 
van zaken over de invulling die we geven aan duurzaam en ethisch 
bankieren sinds onze oprichting in 1926, en blijft een intern referentiewerk. 

Jaarlijks publiceren we het activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
van vdk bank, dat inzicht geeft in nieuwe verwezenlijkingen over het 
rapporteringsjaar. Het wordt ingepast in de rapporteringcyclus die ook het 
jaarverslag en de Pijler 3-rapportering inzake risico’s omvat. 

Om ervoor te zorgen dat je vlot de weg vindt naar de juiste informatie, 
werken we met de GRI-index. In de GRI-index verwijzen we onder 
meer naar:  

✓	 Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021
✓	 Jaarverslag 2021    
✓	 Pijler 3 2021  
✓	 De weg van ons geld (publicatie 2021) 
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GRI-
code Omschrijving Document Referentie

100 Universele standaarden

Profiel van de organisatie
102-1 Naam van de organisatie “De weg van ons geld” 2.1.

102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten
“De weg van ons geld” 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

2.1. en 2.3. 
Hoofdstuk 8

102-3 Locatie van de hoofdzetel “De weg van ons geld” 2.1.

102-4 Locatie van de operaties “De weg van ons geld” 2.1.

102-5 Eigenaarschap en rechtsvorm “De weg van ons geld” 21. en 3.1. 

102-6
Markten (inclusief locaties en sectoren waar dien-
sten en producten worden aangeboden)

“De weg van ons geld” 2.1.

102-7
Bedrijfsomvang (inclusief totaal aantal werkne-
mers, aantal operaties, omzet, vermogen, aantal 
producten/diensten)

Jaarverslag 2021 
Jaarverslag 2021 
Jaarverslag 2021 
“De weg van ons geld” 
Pijler III 2021

II. Activiteiten vdk bank 
III. Financiële resultaten
IV. Personeel 
2.3 
2.2 Profiel vdk bank

102-8 Personeelsbestand en externen
“De weg van ons geld” 
Jaarverslag 2021 

3.3. 
Hoofdstuk IV en Sociale 
balans

102-9
Meest relevante bevoorradingsketens voor de 
kernactiviteiten

“De weg van ons geld” 2.2 en 3.4.

102-10
Relevante wijzigingen in de omvang, structuur, 
eigendom of waardeketen 

Jaarverslag 2021 Hoofdstuk III

102-11
Toelichting over de toepassing van het voor-
zorgsprincipe 

“De weg van ons geld” 2.2.

102-12
Onderschrijven van externe handvesten, 
principes of andere initiatieven inzake 
duurzaamheid  

“De weg van ons geld” 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021 

3.1. 
Hoofdstuk 6

102-13
Overzicht van belangrijkste lidmaatschappen 
verenigingen of belangenorganisaties 

“De weg van ons geld” 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

3.2. 
Hoofdstuk 6

Strategie

102-14
Verklaring van C-level decision-maker over de 
relevantie van duurzaamheid voor het eigen 
bedrijf  

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

8. Opvolging strategisch 
plan

102-15
Belangrijkste impact, risico’s, uitdagingen en 
kansen

Pijler III 2021 
Jaarverslag 2021

Hoofdstuk 4 
Bijlage risicobeheersing

Ethiek en integriteit 

102-16
Waarden, principes en normen voor gedrag 
binnen de organisatie

“De weg van ons geld”
Jaarverslag 2021 

2.2. en 2.3. 
Hoofdstuk 6: 9 duurzame 
garanties
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Bestuur

102-18
Overzicht bestuursorganen voor strategische 
beslissingen

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

10. Bestuursorganen

102-19 Bevoegdheidsdelegaties Jaarverslag 2021
Bijlage corporate gover-
nance

102-20 Kaderposities voor duurzaamheid 
Coördinator duurzaam en 
ethisch bankieren

102-22 Samenstelling hoogste bestuursorganen
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

10. Bestuursorganen

102-23 Voorzitters hoogste bestuursorganen
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

10. Bestuursorganen

102-24
Aanstelling en selectieproces hoogste bestuursor-
ganen

Jaarverslag 2021
IV. Personeel, bijlage corpo-
rate governance

102-25 Vermijden van belangenconflicten Jaarverslag 2021
Bijlage corporate gover-
nance

102-26
Rol hoogste bestuursorganen in bepalen missie, 
waarden en strategie 

Jaarverslag 2021
Bijlage corporate gover-
nance

102-27
Ontwikkeling collectieve kennis hoogste bestuurs-
organen

Jaarverslag 2021
Bijlage corporate govern-
ance

102-28 Evaluatie performantie hoogste bestuursorganen Jaarverslag 2021
Bijlage corporate gover-
nance

102-29
Rol hoogste bestuursorganen in toepassen van 
processen voor gepaste zorgvuldigheid (‘due 
diligence’)

Jaarverslag 2021
Bijlage corporate gover-
nance

102-30
Rol hoogste bestuursorganen in evaluatie van 
effectiviteit van het risicobeheer 

Jaarverslag 2021 
Pijler III 2021

VII. Risicobeheersing en 
bijlage

102-31
Regelmaat inschatting duurzaamheidsimpact 
door hoogste bestuursorganen

Ten minste jaarlijks bij de 
opmaak van het jaar- en 
Activiteiten- en duurzaam-
heidsverslag 2021.

102-32
Rol hoogste bestuursorganen in duurzaamheids-
rapportering

Het directiecomité heeft 
het “De weg van ons geld” 
goedgekeurd op 15.06.2021 
Het directiecomité heeft het 
activiteiten- en duurzaam-
heidsverslag goedgekeurd 
op 01.03.2022

102-35
Verloningsbeleid voor hoogste bestuursorganen 
en kaderfuncties 

Jaarverslag 2021 
Pijler III

IV. Personeel, Bijlage 
corporate governance

102-36 Proces bepalen verloning Jaarverslag 2021 IV. Personeel

Stakeholdersengagement  

102-40 Overzicht van stakeholders “De weg van ons geld” 2.2 en 3.2.

102-41 Aandeel medewerkers dat onder cao valt “De weg van ons geld” 3.3. 

102-42 Methode om stakeholders te selecteren  “De weg van ons geld” 3.2.

102-43 Benadering van consultatie van stakeholders “De weg van ons geld” 3.2.
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Rapportering in de praktijk

102-45
Overzicht van entiteiten opgenomen in de gecon-
solideerde jaarrekening

N.v.t.

102-46
Manier van bepalen van de inhoud en toe-
passingsgebied van duurzaamheidsrapport 

“De weg van ons geld” 4 

102-47 Overzicht van duurzaamheidsthema’s 
“De weg van ons geld” 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

2.2. 
Hoofdstuk 6

102-48
Evolutie in formulering van duurzaamheidsthe-
ma’s + reden

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

102-49 Evolutie in duurzaamheidsthema’s + uitleg 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

102-50 Referentieperiode 2021

102-51 Datum van vorig gepubliceerd verslag 2021

102-52 Regelmaat van rapportering Jaarlijks

102-53 Contactpersoon “De weg van ons geld” 4

102-54 Conformiteit met GRI-richtlijnen
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 11

102-55 GRI-referentietabel 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 11

102-56 Benadering van externe validatie Niet van toepassing

200 Economische standaarden

Economische prestaties 

201-2
Financiële en economische risico’s door klimaat-
verandering 

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

Marktaanwezigheid 

202-2 
Aandeel senior managers in directie en kaders 
afkomstig uit de lokale gemeenschappen  

100% 

Indirecte economische impact  

203-1 
Investeringen in infrastructuur en diensten voor de 
lokale economie en gemeenschappen  

“De weg van ons geld” 3.1. 

Anti-corruptie  

205-1 Aandeel operaties  gescreend op corruptie risico’s   100% 

205-2
Communicatie en training over anti-corruptie 
procedures 

Jaarverslag 2021 IV. Personeel

205-3 Bevestigde gevallen van corruptie + maatregelen 0

Concurrentievervalsing 

206-1 
Aantal juridische dossiers in 
concurrentievervalsing  

0 

Belastingen 

207-1 Transparante belastingstrategie Jaarverslag 2021 III. Financiële resultaten 

207-2 Naleving van belastingstrategie Jaarverslag 2021 III. Financiële resultaten
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300 Milieustandaarden 

Energie 

302-1 Energiegebruik binnen de organisatie 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021 

Hoofdstuk 6

302-2 Energiegebruik buiten de organisatie 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

302-3 Energie-intensiteit
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

302-4 Reductie energiegebruik
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

302-5
Aanscherpen energievereisten in producten / 
diensten 

Scope 3-uitstoot m.b.t. her-
beleggingen in uitwerking

Emissies 

305-1 Totale directe emissies BKG (scope 1) 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021 

Hoofdstuk 6 

305-2 Totale indirecte emissies BKG (scope 2)
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

305-3
Totale relevante andere indirecte emissies BKG 
(scope 3)

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6, scope 3-uit-
stoot m.b.t. herbeleggingen 
in uitwerking

305-4
Intensiteit van BKG emissies: per activiteit en/of 
product

Scope 3-uitstoot m.b.t. her-
beleggingen in uitwerking

305-5 Reductie van BKG emissies
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 6

Milieuscreening van leveranciers  

308-1 Aandeel leveranciers met milieuscreening 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021 

Hoofdstuk 6 

308-2 
Aandeel leveranciers met negatieve milieu-impact 
+ acties  

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021 

Hoofdstuk 6 

400 Sociale standaarden 

Werkgelegenheid 
401-1 Nieuwe aanwervingen en personeelsverloop Jaarverslag 2021 Sociale balans 

401-2 
Voordelen voor FTE en niet voor tijdelijken of 
deeltijdsen 

Geen 

Arbeidsverhoudingen  

402-1
Minimale opzegtermijnen ivm structurele 
veranderingen 

Niet van toepassing

Gezondheid en veiligheid op het werk 

403-1 Gezondheids- en veiligheidszorg systeem “De weg van ons geld” 3.3.

403-2
Inschatting van gevaar en risico’s & onderzoek 
van incidenten

“De weg van ons geld” 3.3.

403-3 Gezondheid op het werk “De weg van ons geld” 3.3.
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403-4
Participatie van personeel aan zorgsysteem voor 
veiligheid en gezondheid op het werk (+ consul-
tatie + communicatie)

“De weg van ons geld” 3.3.

403-5 Opleiding in veiligheid en gezondheid op het werk “De weg van ons geld” 3.3.

403-6 Gezondheidspromotie 
“De weg van ons geld” 
Jaarverslag 2021 

3.3. 
V. Duurzaamheid 

403-7 
Preventie inzake veiligheid en gezondheid op het 
werk 

“De weg van ons geld” 3.3. 

Opleiding en vorming 

404-1 
Gemiddeld aantal uren aan opleiding per werk-
nemer per jaar 

“De weg van ons geld” Hoofdstuk 6 

404-2 
Ontwikkeling vaardigheden & begeleiding bij 
transities (binnen de organisatie én ook naar 
buiten toe) 

Jaarverslag 2021 Hoofdstuk 4 

404-3 
Aandeel werknemers met functioneringsgesprek-
ken over prestaties en loopbaanontwikkeling  

Jaarverslag 2021 Hoofdstuk 4 

Diversiteit & gelijke kansen 

405-1 
Samenstelling bestuursorganen en personeel naar 
geslacht, leeftijd, en andere vormen van diversiteit 

Jaarverslag 2021 Hoofdstuk 4

Beoordeling van mensenrechten 

412-2 Opleiding medewerkers over mensenrechten “De weg van ons geld” 3.3.

412-3
Aandeel investeringen met screening van 
mensenrechten

100%

Sociale screening van leveranciers  

414-1 Aandeel leveranciers met sociale screening “De weg van ons geld” 3.4. 

414-2 
Aandeel leveranciers met negatieve sociale im-
pact + acties  

“De weg van ons geld” 3.4. 

Product- en service-etikettering 

417-1 
Aandeel producten en diensten voorzien van 
nodige informatie en etiketten  

Alle productfiches van vdk 
bank zijn ter beschikking op 
de website. 

Privacy van klanten 

418-1 
Aantal gegronde klachten over inbreuken op 
privacy van klanten en het kwijtraken van klan-
tengegevens 

In 2021 werden geen 
gegronde klachten 
ontvangen. 

Financiële sector supplement 

Lokale gemeenschappen 

FS13
Toegang tot financiële diensten in achtergestelde 
of dunbevolkte gebieden 

Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

Hoofdstuk 8

FS14
Initiatieven om toegang tot financiële diensten 
voor kansarme mensen te verbeteren

“De weg van ons geld” 2.3 en 3.2.
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Product- en service-etikettering 

FS7
Monetaire waarde van producten en diensten 
ontworpen om sociale voordelen te verkrijgen

“De weg van ons geld” 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

2.3. 
Hoofdstuk 6

FS8
Monetaire waarde van producten en diensten 
ontworpen om milieuvoordelen te verkrijgen

“De weg van ons geld” 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

2.3. 
Hoofdstuk 6

FS10 
Aantal en aandeel bedrijven in de bedrijfsporte-
feuille waarmee rapporteringsorganisatie heeft 
gecommuniceerd over milieu- of sociale thema’s 

Jaarverslag 2021 V. Duurzaamheid

FS11
Aandeel activa die milieu- en sociale screening 
doorlopen hebben 

“De weg van ons geld” 
Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 
2021

3.1. 
Hoofdstuk 6
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