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Enkele sleuteldata uit onze geschiedenis

Oprichting van het 

Nationaal Instituut 

voor 

Landbouwkrediet 

(NILK), een 

instelling die 

kredieten verstrekt 

aan de land- en 

tuinbouwsector

1937
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 Oprichting van het Nationaal Instituut voor het

Landbouwkrediet (NILK)

 Parastataal

 Uitsluitend kredietverstrekking aan de landbouw

 Beperkte actiemiddelen

 Zonder echt verkoopsnet

Geschiedenis : 1937



Enkele sleuteldata uit onze geschiedenis

Partnership met de 

coöperatieve Kassen die 

samengesteld zijn uit 

landbouwverenigingen  

en landbouwers

Opdracht :

Inzamelen van fondsen 

en borgstelling van 

landbouwers die niet 

over voldoende 

waarborg beschikken 

voor hun krediet 

.

Jaren 60



 Partnership van het Nationaal Instituut voor het

Landbouwkrediet (NILK) met de erkende

coöperatieve Kassen

 Creatie van een reeks producten en diensten

 Oprichting van een Net van zelfstandige agenten en 

van een Net van loontrekkenden

 Beperkte actiemiddelen

Geschiedenis : de jaren 60



Enkele sleuteldata uit onze geschiedenis

Oprichting van de 

NV Landbouwkrediet

Oprichting van de 

Bankfederatie

Privatisering

Jaren 90



1993

Enkele sleuteldata uit onze geschiedenis

1995

1996

1999

2002

Bacob

Artesia

Dexia

Erkende Kassen en Federale

Participatiemaatschappij

Swiss Life



Crédit Agricole 

France neemt 

een participatie 

van 50% 

De Belgische 

Coöperatieve 

Landbouwkassen 

behouden een 

participatie van 

50%

2003 Enkele sleuteldata uit onze geschiedenis



Agricaisse Fed. van de Kassen Lanbokas

50%

50%

Crédit Agricole Nord de 

France CASA

Crédit Agricole du Nord 

Est

Belgium CA

Landbouwkrediet 25 augustus 2003

NV. Landbouwkrediet



2004

Enkele sleuteldata uit onze geschiedenis

2005 / 6

2007

2008

2009

2010

Personal & Private Banking

Overname klanten Kaupthing Bank

Landbouwkrediet Direct



Landbouwkrediet eind 2010

 Belgische coöperatieve bank

 7de bank van België

 Voornamelijk actief in landelijke gebieden

 Marktaandeel landbouw: 30 %

 Marktaandeel retail en ondernemingen: 2%



Landbouwkrediet

Verzekeringen

100% 100% 100%

100% coöperatief verankerd

Crédit Agricole

Nord de France (FR)
Lanbokas (BE) Agricaisse (BE)50% 50%

45% 10% 45% 45% 45%10%

50% 50%

Crédit Agricole

Nord-Est (FR)

39 regionale kassen

Federatie van de 

Kassen van het

Landbouwkrediet

Crédit Agricole

SA
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 Lehman Brothers

 Subprime-crisis

 Liquiditeitscrisis

 Alle grote “Belgische” banken virtueel failliet 

Financiële crisis 2008 – 2009 
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Heel slechte communicatie : geen transparantie

=> imago bankensector zwaar geschaad

Op het terrein moesten de klanten wekenlang gesust en 
gerustgesteld worden, tot wanhoop van de kantoordirecteurs 
en agenten, die over onvoldoende en niet-adequate 
informatie beschikten.

Populistische politici werden verleid tot uitspraken zoals :”De 
banken hebben de crisis veroorzaakt, de banken moeten de 
crisis betalen.”

Financiële crisis 2008 – 2009 



• Striktere reglementering en regelgeving:

Bazel III

• Strenger toezicht

• Kapitaal: strengere regels voor capital Tier I en Tier II

• Leverage ratio

• Aanpak van de systeemrisico’s

• Minimum liquiditeitsratio’s
17



 Maar vaak :”Kurieren am Symptom”
 bonussen

 Gouden parachutes

 Wat opvalt is dat er heel wat maatregelen genomen of 
voorbereid worden met een impact op alle financiële 
instellingen, dat men daarbij heel graag het woord “level 
playing field” gebruikte maar dat men veel te weinig rekening 
hield met de proportionaliteit en dat de G20 in 2010 nog 
steeds geen oplossing had gevonden voor de mastodonten 
“too big to fail” en dus voor de systeemrisico’s en dat het juist 
dat was wat het probleem heeft gecreëerd.

18



19

Heel slechte communicatie : geen transparantie

=> imago bankensector zwaar geschaad

Hierbij werd geen onderscheid gemaakt tussen de kleinere 
banken, die al jaren een gezond en voorzichtig beleid voeren, 
en de systeembanken die in hun zin naar “big is beautiful” alle 
zin voor realiteit hadden verloren.

Financiële crisis 2008 – 2009 
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 Akkoord met snelle ingreep politiek. Ik spreek mij niet uit over 
de genomen oplossingen

 Grote banken staatssteun => inkrimpen in taille en activiteiten

Regelgeving versneld ingevoerd en meer stringent
=> Niet abnormaal

 Bankenheffing : waarborg tot 100.000 EUR

Effecten van de crisis 2008 – 2009 op het financieel 

bestel in België



“De metamorfose van de Belgische banksector” 
(De Standaard, 28/11/2009)

 Focus op de thuismarkt

 Internationale 
transacties op de 
professionele 
interbancaire en 
financiële markten 
afgebouwd

Ingrijpend 
aanpassingsproces

 Balansvolume met meer 
dan 20% gedaald

 Activa uitgezet t.o.v. BBP 
(346%) : in lijn met 
Europees gemiddelde 
(komt van 470%)

Vertaling in cijfers Meer dan 81% van de 
banken finaal 
beslissingscentrum 
buiten België

Meer dan 50% van de 
totale activa van de 
sector

Belgische financiële 
sector nog 

internationaler 
geworden dan ooit
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http://www.febelfin.be/febelfin/fr/


Uitstaand bedrag, in miljard EUR

vóór de crisis

1.527,9

1.207.0

- 21%

1.207.0

1.527,9

Activa Passiva

vóór de crisis

- 38,2%

+ 8,9%

- 41,4%

+ 5,8%

- 21%
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http://www.febelfin.be/febelfin/fr/


Objectief van de grote banken na 2009:
Zo snel mogelijk de verloren gegane marktaandelen

herwinnen:

• Niet alleen zeer agressieve tarieven op kredieten
maar nu ook op deposito’s

• Ondersteund door excessieve reclamecampagnes in 
de media

• Zelfs argument staatswaarborg werd gebruikt om 
klanten te lokken

23



Perceptie banksector ?
 Was het Belgisch financieel landschap voor de modale burger 

veranderd?

 Zagen wij in het straatbeeld veel verandering bij de 
plaatselijke kantoren?

 Waren de agentschapsdirecteurs anders in de verkoopaanpak
en is er veel in het productenaanbod veranderd?

 Waren de marketingcampagnes anders?

24



Zijn we in 2009/2010 

verstandiger geworden?

NEE

Business as usual

25



De Morgen (19/3/2011) :

De 4 grote banken maken in 2010 5,49 mia euro winst.

« De Belgische banken zijn terug on track »

De Standaard-financieel katern (16/5/2011) :

« Een Griekse obligatie die loopt tot 28/2/2012 brengt u als koper een 
jaarrente op van 26,48%. Wie dus denkt dat een schuldherschikking wel 

mogelijk is maar pas later, kan hier een zaakje doen. De EU en de ECB 
willen niet van een schuldherschikking weten, dus zelfs als u denkt dat het 
er ooit wel van komt, kunt u met een obligatie op KT dan al lang uw geld 
hebben teruggekregen. De langere looptijden bieden minder, maar het 

zijn nog altijd royale dubbele cijfers, waar u in theorie nog jaren van kunt 
genieten. »

26



27

1. Landbouwkrediet : een geschiedenis van groei

2. Het Belgische financiële landschap na de crisis van 2008

3. Hoe heeft Landbouwkrediet zich in deze context

gepositioneerd?

4. De landencrisis 2011 en het huidige Belgische 

financieel landschap

5. Winnaars en verliezers van de crisis

6. Besluiten



Groep Landbouwkrediet: kerncijfers eind 2010

28
28

Aantal klanten
Meer dan 100.000 extra de laatste drie jaar
De Groep verwelkomt meer dan 600.000 klanten

Aantal medewerkers
Verhoging met meer dan 100 personen op drie jaar tijd
Het aantal medewerkers op 31/12/2010 bedraagt 1.866

Aantal contactpunten
In stijgende lijn jaar na jaar
Op 31/12/2010 zijn er 301 contactpunten en 190 C&M 
(selfbanking)



waarom Centea verwerven ?
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1. Om naar een kritische massa te evolueren

2. Om een betekenisvolle vooruitgang te boeken inzake marktaandeel

• in een post-crisis omgeving met aanvaardbare prijzen

• een business-model van Centea vergelijkbaar met dat van 

Landbouwkrediet (of zelfs eenvoudiger)

• Centea is een goed gestructureerde kwalitatieve bank



Impact Centea op de grootte

van Landbouwkrediet
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Eind 2010 Landbouwkrediet  

geglobaliseerd

Landbouwkrediet + Centea 

geconsolideerd

Balanstotaal 7,8 mia €  > 21 mia € 

Totaal kredieten 5,6 mia € > 14 mia € 

Totaal deposito's 5,3 mia € > 16 mia € 

Totaal resultaat 49 mio € >  80 mio € 

Aantal contactpunten 259 > 900 

Personeelseffectief 633 > 1000 

Aantal klanten 323.174 > 1.000.000 



Acquisitie Centea

“Door de komst van Centea bij Landbouwkrediet is de 
toekomst van de bank meer dan ooit verzekerd !”

Groeistrategie

31



Landbouwkrediet eind sept. 2011

 Belgische coöperatieve bank

 7de bank van België

 Voornamelijk actief in landelijke gebieden

 Marktaandeel landbouw: 30 %

 Marktaandeel retail: 4 à 5 %



De Groep Landbouwkrediet op 30/09/2011

Crédit Agricole
Nord de France (FR)

Lanbokas (BE) Agricaisse (BE)50% 50%

45%

10%

45% 45% 45%10%

50% 50%

Crédit Agricole
Nord-Est (FR)

39 regionale kassen

Federatie van de 
Kassen van het

Landbouwkrediet

Crédit Agricole
SA

Landbouwkrediet
Verzekeringen

100% 100% 100% 100%
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Bovenop de bankencrisis komt nu nog de landencrisis en 
de onmogelijkheid van de Europese leiders om snel en 
accuraat gepaste beslissingen te nemen

=> Tweede bankencrisis

Landencrisis 2011
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Waardeverminderingen op PIIGS-landen

Afbouw van de OLO-portefeuille

Liquiditeitsspanningen

Banken zwaar belast door budgettaire

besparingsmaatregelen

Bankresultaten fors negatief beïnvloed

Belgisch financieel landschap 2011
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Belgisch financieel landschap 2011

Dexia:

Op gebied van communicatie: “Nihil novi sub sole”

=> Negatief imago voor de banksector
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Belgisch financieel landschap 2011
Wie gelooft de bankiers nog?

 Ook de kleinere banken, die steeds een gezond beleid hebben gevoerd, 
krijgen nu ook bezorgde klanten over de vloer.

 De perceptie groeit zienderogen dat gans de sector in hetzelfde bed ziek 
is en niet te vertrouwen => zoektocht naar zekerheid 

 Dit fenomeen wordt nog versterkt door uitspraken van journalisten, 
economen en politici die doodleuk stellen dat het, gezien de 
staatswaarborg, beter is zijn geld te plaatsen bij een grote bank. Of dat de 
kleinere banken profiteren van de miserie van de grote banken.

Kan het cynischer?



557,8 566,0
659,5 641,9

970,2

566,0

868,4

490,2

08/2008 05/2011 08/2008 05/2011

Buitenland

België

Uitstaand bedrag, in miljard EUR

vóór de crisis

1.527,9

1.132,0

- 25,9%

1.132,0

1.527,9

Activa* Passiva*

vóór de crisis

- 41,7%

+ 1,5%

- 43,6%

- 2,7%**

- 25,9%

39

* Gegevens op vennootschappelijke basis.

** Deze daling in de passiva-binnenland kan in aanzienlijke mate worden toegeschreven aan de recente forse

vermindering van de passiva tegenover andere Belgische banken (wijst op inkrimping binnenlandse interbancaire 

markt).

Belgisch financieel landschap 2011

Facts & Figures
Bankbalansomvang gedaald

http://www.febelfin.be/febelfin/fr/
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Balanstotaal grote banken:

1993 :    321 mia

2007 : 1.157 mia

2009 :    916 mia

Belgisch financieel landschap 2011



Facts & Figures
Een gevarieerd en internationaal landschap
Meeste banken in België hebben finaal beslissingscentrum buiten België

41

http://www.febelfin.be/febelfin/fr/
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Moeten de bankenactiviteiten gescheiden worden?

Moeten we de banken nationaliseren?

Moeten we “ringfencen”?

Retailbanken

Investmentbanken

Belgisch financieel landschap 2011
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De gewezen topman van Bacob en Dexia, Dirk Bruneel, 
geeft in De Standaard van 8/10/2011 eindelijk toe:

“Er moet een splitsing komen tussen de retailactiviteit en 
de investmentbanken”.

Belgisch financieel landschap 2011
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Kern van de zaak :

“De voorbije jaren zijn de “reële” activiteiten van de banken
steeds gesubsidieerd geweest door de grote risico’s die de 
banken namen met al die afgeleide producten”.

“Voor de retailbanken heeft dat uiteraard een effect op de 
rendabiliteit van die banken, maar dus ook op de kostprijs
van financiële producten voor de klanten. Krediet zal bvb
onvermijdelijk duurder worden”.

Belgisch financieel landschap 2011
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Wie zijn de winnaars en de verliezers van de 

financiële en landencrisis?

Iedereen heeft verloren:

- de klanten

- de aandeelhouders

- de banken zelf

- de economie, dus het land en de burgers



Wie zijn de winnaars en de verliezers van de 

financiële en landencrisis?

Iedereen:

- de klanten : de bankproducten en de 
diensten zullen duurder worden

- de aandeelhouders : minder dividenden

- de banken zelf : meer commerciële druk en 
reglementering : alle banken, groot en klein



Wie zijn de winnaars en de verliezers van de 

financiële en landencrisis?

Iedereen :

- de banken zelf :

- Systeembanken : reputatierisico, zeer veel
schade, grote deleverage, maar niet voor
iedereen ! Kapitaalbehoefte en liquiditeit

- Niet-systeembanken : meer klanten maar ook
minder resultaat, meer commerciële volumes 
maar zeer lage marges, vaak zelfs negatief.
Meer reglementering leidt tot hogere kosten.



Verplichting voor meer kapitaal, hogere CAD-

ratio en liquiditeit

Kapitaal:

De Europese systeembanken zullen op korte termijn
niet zo gemakkelijk aan bijkomend kapitaal komen
om aan de Bazel III voorwaarden te voldoen (Tier I 
van > 9%)

.



Verplichting voor meer kapitaal, hogere CAD-

ratio en liquiditeit

CAD-ratio :

De banken kunnen ook activa verkopen, downsizen, 
en/of de risk weighted activa afbouwen en dus de 
kredietportefeuille verkleinen => strengere
kredietvoorwaarden

Om aan de CAD-ratio te voldoen zullen de banken
verplicht worden meer orthodox te werken : rekening
houden met kredietrisicogevoeligheid : eigen
vermogen van de debiteur en waarborgpositie



Verplichting voor meer kapitaal, hogere CAD-

ratio en liquiditeit

Liquiditeitspositie :

Om te voldoen aan de liquiditeitsvereisten
zullen de banken op zoek gaan naar meer
liquiditeit en die doorrekenen in de 
kredietkost : liquiditeitspremie



Gevolgen voor de banksector

 NII gaat dalen

 Opbrengsten uit de financiële portefeuille vermindert

 Bankproduct lager

 Kosten moeten dalen ondanks reglementering, 
ICAAP, bankenheffing, twin peak model, enz
=> outsourcing ?

 Provisies kunnen pas dalen als risicoprofiel
kredietklant verbetert

=> Resultaten gaan dalen -> quid kleinere banken?



Hoe positioneren aandeelhouders zich in deze wijzigende bankomgeving?

– Wat wil de aandeelhouder?

• Tevreden met minder return?

• Zelfde return als voor de crisis?

– Meer winsten maken: hoe?

» Door meer marges op kredieten en beleggingen ten nadele van de klanten

» Door minder risico’s te nemen en alleen kredieten aan te  bieden aan de 
beste debiteuren => impact op de economische olie

» Door cost cutting

» Door alleen nog de meest rendabele producten aan te bieden => 
specialiseren

» Meer risico’s te nemen 

» Door speculatie

• Niet genoeg return  en dus niet langer geïnteresseerd in de sector en dus 
desinvestering? 53



Wat willen de kleinere banken?

• Niet vereenzelvigd worden met het imago dat de banksector 
nu heeft

• Geen deloyale concurrentie

• Proportionaliteit

• Een businessmodel met gezonde rendabiliteit

54



Hoe positioneert Landbouwkrediet-Centea zich in deze wijzigende 
bankomgeving?

– Wij zijn een coöperatieve bank
– Hebben geen rommelkredieten
– Hebben de crisis goed doorstaan
– Wel collateral dammage
– Wij voldoen aan de vereisten van Bazel III 
– Wij staan voor persoonlijke aanpak, duurzaamheid en voorzichtigheid
– Dankzij de komst van Centea bereiken we een kritische massa
– Wij willen ons blijven positioneren als een volwaardig alternatief voor 

de grote banken

55



56



I. Hoe gaan wij voldoende kapitaal vergaren? 

Wij zijn niet beursgenoteerd: dus niet zo evident.

A. Tier I kapitaal

1. Door goede resultaten : geen winstmaximalisatie maar 
winstoptimalisatie en winstreservering

2. Door aantrekken van nieuw coöperatief kapitaal: momenteel 
140.000 coöperatoren; door de overname van Centea hopen 
we de kaap van de 200.000 coöperatoren bereikt te hebben57

Hoe positioneert Landbouwkrediet-Centea zich in  deze wijzigende bankomgeving?



Hoe positioneert Landbouwkrediet-Centea zich in  deze wijzigende bankomgeving?

1. Hoe gaan wij voldoende kapitaal vergaren? 

Wij zijn niet beursgenoteerd: dus niet zo evident.

B. Tier II kapitaal

Niet meer zo evident: achtergesteld kapitaal 
zoals achtergestelde certificaten worden aan 
strengere regels onderworpen en zullen dus 
voor de kopers een hoger rendement moeten 
geven => een hogere kost voor de banken

58



Hoe positioneert Landbouwkrediet-Centea zich in de wijzigende bankomgeving?

2. Hebben we liquiditeitsproblemen?
Wij moeten vanaf begin van dit jaar reeds maandelijks 
twee liquiditeitsratio’s aan de CBFA rapporteren, de 
ene op een week en de andere op een maand. Dit zijn 
stresstests om te zien of we voldoende liquiditeiten 
hebben om een terugval in de boekjes van 20%, van 
100% van de grote klanten enz. op te vangen.

Tot nog toe geen enkel probleem maar door de 
terugtrekking van de grote banken op de 

thuismarkt wordt de vijver voor de kleinere 
banken veel kleiner!!! 59



Hoe positioneert Landbouwkrediet-Centea zich in de wijzigende bankomgeving?

3. Gevolg van de recente politieke beslissingen

De politiek profiteert van het slecht imago van de 
banksector om extra lasten ook op de kleinere banken te 
leggen: bvb bankenheffing

Is ten eerste een politieke puur budgettaire maatregel

Ten tweede een onrechtvaardige  en discriminerende 
maatregel: geen rekening met risicoprofiel van de banken 
en dus meer belastend voor de kleinere, traditionele 
spaar- en netwerkbanken 60



België Frankrijk Duitsland Zweden

1. Geraamde opbrengst depositogarantie
(miljoen EUR)

471,0 104,9 492,0 64,6

2. Geraamde opbrengst bankenheffing (miljoen 
EUR)

- 504,0 1.300,0 250,0

3. Totale geraamde opbrengsten 
depositogarantie en bankenheffing (miljoen 
EUR)

471,0 608,9 1.792,0 314,6

4. Balanstotaal (miljoen EUR, 2009) 1.155.506 7.155.460 7.423.967 934.534

5. Totale opbrengsten depositogarantie en 
bankenheffing t.a.v. balanstotaal (in bp, 
2009)

4,07 0,85 2,41 3,37

Bron : ramingen Febelfin op basis van diverse gegevens (o.a. van Europese 
Commissie en ECB) en vanuit verscheidene veronderstellingen.
(*) Huidig Belgisch stelsel: jaarbijdrage van 15 basispunten (bp) op volume 
deposito’s in aanmerking voor depositobescherming. Eind september 2010 
bedroeg dat depositovolume circa 314 miljard EUR.

Relatief gewicht bankenheffingen
Ramingen België t.a.v. Frankrijk, Duitsland en Zweden 
Opmerkingen vooraf : de heffingsbasissen verschillen van land tot land; daarom werden de (verwachte) jaarlijkse 
heffingsopbrengsten gerelateerd aan een gemeenschappelijk en gekend referentiepunt, met name het balanstotaal (total assets) van
de banksector van het land 

http://www.febelfin.be/febelfin/fr/


Relatief gewicht bankenheffing:

België: 4,1 bp

Bankenheffing

Groep Landbouwkrediet : 8,2 bp



4. Prudentiële maatregelen

Prudentiële maatregelen brengen naast de impact van de 
maatregel zelf ook steeds hogere kosten mee voor de 
implementatie en controle van de ingevoerde maatregelen:

– Informatica

– Ressources en consultancy

– Twin Peak model 

– Revisoren
63

Hoe positioneert Landbouwkrediet-Centea zich in de wijzigende bankomgeving?



5. Andere gevolgen met een belangrijke potentiële impact

• Commercieel : de banken “too big to fail” die Staatssteun en 
Staatswaarborg hebben gekregen worden gepercipieerd als 
“zekere” en “veilige” banken

• Bovendien: door de verlieslatende resultaten van de banken 
met Staatssteun moeten ze de eerstkomende jaren geen 
vennootschapsbelasting betalen

64

Hoe positioneert Landbouwkrediet-Centea zich in de wijzigende bankomgeving?
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Besluit

• Grote banken: terugplooiïng op de thuismarkt + dreiging 
activiteiten naar het buitenland te verhuizen

• Aantrekking extra-kapitaal niet evident
• Funding en liquiditeit in een beperkte vijver
• Funding cost voor de kleinere banken zal relatief duurder worden    

( grote banken zijn too big to fail)
• Commercieel: klanten worden aangespoord om te gaan of te blijven 

bij banken met impliciete staatssteun
• Grote banken willen verloren marktaandelen zo snel mogelijk 

terugwinnen => agressieve commerciële acties (quid gebruik of 
misbruik Staatsteun)

• Relatief heel zware extra algemene kosten voor de kleinere banken66



Besluit

• Risico op minder kredietverlening => rem op economische 
groei

• Risico op oligopolievorming

• Op termijn: minder goede voorwaarden voor de spaarders en 
de kredietnemers
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De niet-systemische banken bieden opportuniteiten

 Niet beursgenoteerd

Met een gepersonaliseerde service

Die de echte behoeften van de klanten vervullen:
 In alle veiligheid het spaargeld beheren en laten opbrengen

 Bijstaan bij de kredietverstrekking

 Toegang verlenen voor alle vormen van betaalverkeer

 Voorzichtig, transparant beleid

Met de spaartegoeden ondernemers de kans geven hun 
projecten te realiseren en aldus de economie en de 
samenleving te ondersteunen

 Optimalisatie van het resultaat, niet maximalisatie
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Besluit

Het businessmodel van de niet-grootbanken heeft zijn 
deugdelijkheid doorheen de ganse financiële crisis bewezen.

De overheid en de regulatoren moeten er nu ook voor zorgen 
dat dit model in de toekomst kan bestendigd worden.

Wordt daarin geslaagd dan kan het imago van de banksector 
terug positief worden.
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Ik dank u voor uw aandacht        

Landbouwkrediet


