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Bankieren in volatiele tijden: 
een droomjob?

Luc Versele
CEO Groep Crelan

Financieel Forum Mechelen , 2 oktober 2013



Bankier : een droomjob?

Bankencrisis
Bankiers zijn banxters
Bankieren moet terug saai worden
Bankiers zijn onbekwaam of te slechter 
trouw
Banken moeten meer gecontroleerd 
worden
Bankiers moeten zich meer aan de regels 
houden
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Even terug in de tijd...

2006

2008 -2009
2010

2011

2012
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2008 -2009
2010

2011



Resultaten 2006 – Belgische grote banken
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Financiële crisis 2008-2009

15/9/2008 Lehman Brothers
Subprime-crisis
Liquiditeitscrisis
28/9/2008 Fortis
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28/9/2008 Fortis
Alle grote “Belgische” banken virtueel 
failliet 







Aandelenkoersen
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Beurskapitalisatie in mia EUR
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33,7
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Financiële crisis 2008-2009

Nationale en regionale staatssteun
Europese maatregelen: o.m. downsizing
Striktere reglementering en regelgeving:
Bazel III

Strenger toezicht
Kapitaal: strengere regels voor capital Tier I en 
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Kapitaal: strengere regels voor capital Tier I en 
Tier II
Leverage ratio
Aanpak van de systeemrisico’s
Minimum liquiditeitsratio’s



Financiële crisis 2008-2009

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

Focus op de thuismarkt
Internationale transacties 

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

Meer dan 81% van de 
banken finaal 
beslissingscentrum 
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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%)

Balansvolume met meer 
dan 20% gedaald
Activa uitgezet t.o.v. BBP 
(346%) : in lijn met 
Europees gemiddelde 
(komt van 470%)

beslissingscentrum 
buiten België
Meer dan 50% van de 
totale activa van de 
sector

beslissingscentrum 
buiten België
Meer dan 50% van de 
totale activa van de 
sector

Belgische financiële 
sector nog 

internationaler
geworden dan ooit



Evolutie banken en bankkantoren

Banken 145 107 

2011201119951995

Bankkantoren 16.645 7.690 
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Bankkantoren 16.645 7.690 



Aantal banken in België

Banken naar buitenlands recht

Banken naar Belgisch recht 
met B. meerderheid

26
62

2012

13

met B. meerderheid

Banken naar Belgisch recht 
met buit. Meerderheid

16

104



Evolutie balanstotaal grote banken

1993 :  321 mia1993 :  321 mia

2006 :  1.507 mia2006 :  1.507 mia
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2009 :  916 mia2009 :  916 mia



Balansen krimpen, 
home-activiteit stijgt

Buitenland
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België

Vóór de crisis 09/2007 Vóór de crisis 09/200712/2012 12/2012



Totale passiva 
van de Belgische 

banksector

(in miljarden EUR)

Totale aan 
kapitaal en 

reserves 
van de Belgische 

banksector

Leverage

(in eenheden)

Balansen zijn fors verkleind en versterkt
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(in miljarden EUR)
(in miljarden EUR)

(in eenheden)

Eind september 
2007 1.567,9 50,7 29,9

Eind december 
2012 1.048,7 65,5 15,0

Evolutie - 33,1% + 29,2% - 48,6%



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
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kredieten maar nu ook op deposito’s
Ondersteund door excessieve 
reclamecampagnes in de media
Zelfs argument staatswaarborg wordt gebruikt 
om klanten te lokken



En met schijnbaar succes

De Morgen (19/3/2011) :

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

« 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
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« 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. »



Perceptie groot publiek van de 
banksector na de financiële crisis

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 hetin de verkoopaanpak en is er veel in het
productenaanbod veranderd ?
Waren de marketingcampagnes anders ?
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Van financiële crisis naar landencrisis

Dit was 2009 : De Tijd 
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Landencrisis 2011
Effect langetermijnrente %
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TWEEDE REDDINGSOPERATIE VOOR DEXIA  TWEEDE REDDINGSOPERATIE VOOR DEXIA  
OKTOBER 2011OKTOBER 2011

Staatswaarborg voor Dexia 90 mia, waarvan 54 miljard door de 
Belgische overheid, d.i. 15% van ons BBP.

60,5% van de schulden + 24 mia uit de oude waarborgregeling 
van 2008.van 2008.

Kan België dit aan?
Zo niet, ratingverlaging, hogere rentes op overheidsschuld, 

depreciaties in de banken en in de economie.
=> Nog belabberder situatie



Wie is verantwoordelijk?

“Dexia is zoals Fukushima: op moment van ramp veel 
aandacht, bij opkuis grote stilte, de straling gaat 
verder en  niemand is verantwoordelijk”

Geert Noels
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23/2/2012 via twitter



Too big to fail?

“Banken die too big to fail zijn weten dat ze 
kunnen gokken. Winnen ze, dan wandelen 
ze naar buiten met de poen op zak. 
Verliezen ze, dan zal de belastingbetaler de 
rekening wel betalen”
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Joseph Stiglitz
Nobelprijswinnaaar economie

Bron: MO* magazine november 2009



Too big to fail?

Ex - Premier Yves Leterme: 
” ons land verdient aan de bankencrisis. Dexia moet 

jaarlijks 0,5 mia betalen!”

“De ochtend” 5/10/2011
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Frans CEO van Dexia-holding Pierre Mariani:
“we willen maar 0,05% vergoeding betalen voor de 

waarborg op de restbank”
Anders dreiging met het failliet!



Habemus Elio Di Rupo

26 november 2012: 
Regeerakkoord

3 – 4 december 2012: 
partijcongressen keuren 
regeerakkoord goedregeerakkoord goed

6 december 2012: Start 
ambtstermijn Di Rupo I
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Spread met Duitsland daalt terug
maart 2011 – maart 2012





Negatieve rente op schatkistcertificaten

De Standaard (24/09/2012)



De Standaard 14/15-9-2013



Het dieptepunt van de crisis is voorbij

Is dat zo?Is dat zo?



Financiële crisis nog niet gedaan

De Tijd 23 maart 2012



Crisis nog niet gedaan

De Tijd (25/08/2012)



Crisis nog niet gedaan

L’Echo 25/8/2012
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Van Rompuy warns EU risks “losing sense of urgency” over crisis
25 september 2012   

Van Rompuy calls for sense of urgency in 

Sense of urgency

Eurotribune

Van Rompuy calls for sense of urgency in 
eurozone

European Union President Herman Van 
Rompuy called on Monday for a fresh sense of 
urgency in tackling the eurozone debt crisis in 
the run up to a «crucial» summit of national 

EU leaders next month. "Europe is on the way 
out of the crisis,» Van Rompuy said in a video 
statement before attending the UN General 

Assembly in New York this week.



Telegraph UK (04-10-2012)

L’Echo (15-12-2012



Bankenunie

Bankenunie stap dichterbij - 14/12/2012

Europese Commissie

Op 13 december hebben 
de staatshoofden en 
eerste ministers op hun 
gebruikelijke 
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gebruikelijke 
eindejaarsvergadering in 
Brussel de eurolanden 
weer een stapje dichter 
bij de bankenunie 
gebracht.



Bankenunie

Een Europese toezichthouder  
-> Single Supervisory Mechanism : boven 

balanstotaal van 30 mia euro toezicht door Frankfurt 
(ECB)

Een gezamelijke Europese aanpak voor banken met 
problemen

-> Bail-in : bij faillissementen van banken eerst 
aandeelhouders en obligatiehouders getroffen

-> Resolutiemechanisme
-> Directe steun voor banken via het Europees 

noodfonds ESM

Een gezamelijk Europees garantiestelsel voor spaarders
-> Lidstaten staan garant tot 100.OOO euro per  

spaarder 

39



De Standaard 10/06/2013



Resultaten Belgische grootbanken
2007 - 2012
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(*)  bron L’Echo 16/3/2012
Dexia Holding 2011 : - 11,6 mia
** op basis gegevens De Tijd en De Standaard



Rendabiliteit Belgische banksector 
2012
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Impact op de Belgische economie

De Tijd (4/08/2012)



Gevolgen voor de bankensector

Rente-inkomsten uit kredietportefeuille dalen meer dan 
vermindering rentekost spaartegoeden

Opbrengsten uit de financiële portefeuille verminderen

Bankproduct wordt kleiner

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

Provisies kunnen pas dalen als risicoprofiel kredietklant
verbetert

=> Resultaten gaan dalen -> quid kleinere banken?



Uitdagingen voor de banken de 
komende jaren

Het vertrouwen herstellen.
Een rendabel businessmodel ontwikkelen.

De mentaliteit binnen de bankensecor moet 
veranderen: we leven in een andere financiële 

omgeving en context!!!

Een rendabel businessmodel ontwikkelen.
De risico's beter beheersen.
De kosten verminderen.
Omgaan met harde en nieuwe 
concurrentie.
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I. Het vertrouwen herstellen



Imago bankensector zwaar geschaad

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 de hele sector in 
hetzelfde bed ziek is en niet te vertrouwen => 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?
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Nieuwsblad (oktober 2012)
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Imago bankensector: 
Stop aan de exorbitante bonussen
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Imago bankensector zwaar geschaad,
daar bovenop Libor-schandaal
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Imago bankensector zwaar geschaad

Heel slechte communicatie : geen transparantie
imago bankensector zwaar geschaad

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

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.”
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Imago bankensector zwaar geschaad
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HLN 30/04/2012



Populisme viert hoogtij...
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...Maar het werkt
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De hele banksector wordt geviseerd

Politici gebruiken de knock down van de 
grootbanken om een groot deel van de 
saneringsinspanning op de rug van de 
banksector af te schuiven: 
in 2012 1,35 miljard euro!

Politici gebruiken de knock down van de 
grootbanken om hen de zwarte piet door 
te schuiven voor het feit dat ze zelf  
onvoldoende budgettaire ruimte hebben 
om de economie aan te zwengelen!
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Kost (mio €)

Jaar 2007 2012 2013 2014

DGS recurrent* 41,1 258 274 290 (e)

FSC - 251 167 167 (e)

Loan to deposit tax - 81 96 (e) 102 (e)

Cumul taxatie is niet alleen disproportioneel 
maar vormt voor traditionele spaarbanken een 

existentieel probleem

Loan to deposit tax - 81 96 (e) 102 (e)

Abonnementstaks 111,2 156 191 (e) 429 (e) 

Totaal 152,3 746 728 (e) 989 (e) 

X 6,5 
* Voor de jaren 2012 en 2013 was er tevens een
“supplementaire” 

DGS van respectievelijk 580 en 171 mio euro 
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Het bedrag dat de sector 
betaalt aan specifieke 

bankenheffingen 
vertegenwoordigt  

20,7%

Cumul taxatie is niet alleen disproportioneel 
maar vormt voor traditionele spaarbanken een 

existentieel probleem
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20,7%
van de nettowinst 

in 2012

Voor niet-grootbanken
(staal van 5) loopt dit

percentage op tot  
39,07 %



Risico voor de kleinere banken

“De banken die de crisis niet 
hebben veroorzaakt dreigen de hebben veroorzaakt dreigen de 

dupe te worden van de 
bankencrisis”
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Bron De Tijd 6 mei 2009 Luc Versele



II. Toekomst bankensector: 
rendabel businessmodel

Moeten de bankenactiviteiten gescheiden worden?
Moeten we de banken nationaliseren?
Moeten we “ringfencen”?

=> Retailbanken
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=> Retailbanken
Investmentbanken

Welke toekomst voor onze banken?

“Diversificatie is onze troef”



Terug naar orthodox bankieren

Trends (17-01-2013)
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De Tijd (26-01-2013)



Impact op de retailactiviteit

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

Dirk Bruneel Dexia



Impact op de rentabiliteit

Luc Coene: “Omdat alle banken 
zich de voorbije jaren hebben 
teruggetrokken op de 
Belgische markt, is er een 
enorme concurrentie en een 
daling van de rentabiliteit.”daling van de rentabiliteit.”
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De Standaard 14/15-9-2013



Zijn de bankiers onbekwaam of te 
slechter trouw?

bvb

“Spaarboekjes brengen niets meer op, maar 
bepaalde buitenlandse spelers kunnen 
wel hoge rendementen aanbieden”

“De banken verstrekken geen kredieten 
meer”
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Evolutie deposito’s op spaarboekjes

Eind 2012: 235,9 mia €
Juli 2013:  246,1 mia €

= > + 10,2 miljard euro meer op 7 maanden!!

Aanwas :Aanwas :
Grote banken:                                            57,0%
Niet-grote banken naar Belgisch recht : 19,7%
Branches van buitenlandse banken :      23,3%

bovenproportioneel
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Kredietverstrekking : geld op 
spaarboekjes slaapt niet

66

Bron : Febelfin persbabbel sept. 2013



III.De risico’s beter beheersen: bankiers 
moeten zich meer aan de regels houden

De Standaard
(15-02-2013)
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Twin Peak II: consumentenbescherming via 
misteryshopping
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Regelgeving strenger en duurder

• Capital Requirements Directive
• Single Supervisory Mechanism
• Recovery and Resolution Directive
• The Likanen Report
• Markets in Financial Instruments Directive
• European market Infrastructure Regulation• European market Infrastructure Regulation
• The Packaged Retail Investment products

Regulation
... 
Wie had een paar jaar geleden kunnen denken dat 

Belgische lokale banken met deze massa 
directieven en regulering overspoeld zouden 
worden?
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Compliance, Risk, Interne Controle, 
Audit
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Risicobeheersing
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Bron: Febelfin



IV. De kosten verminderen

De Tijd (14-02-2013)

72

L’Echo (14-02-2013)



De Kosten verminderen
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V. Omgaan met harde en nieuwe 
concurrentie

Datanews (13-02-2013)
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L’Echo (13-02-2013)

L’Echo (12-02-2013) Facebook

Mobile banking

Shadow banking



Besluit

Het Laatste Nieuws (28-29/09/2013) Roland Berger

-Rol klassieke bankier blijven spelen 

De Tijd (28/09/2013) Stefaan Michielsen

-Rol klassieke bankier blijven spelen 
(dure kantoren en veel personeelskosten)

-Zwaar investeren in IT om online en 
mobiel bankieren aan te bieden

=> rentabiliteit?



Besluit

Luc Coene: balans is relatief positief

“De Belgische financiële sector heeft enorm gesnoeid in haar 
activiteiten. Voor de crisis hadden de Belgische banken... 

vijf keer het bbp van België, eind vorig jaar was dit nog 
...drie keer het bbp. Dat is een ernstige dieetkuur. 

Niemand in Europa doet beter, zelfs niet de banken in Niemand in Europa doet beter, zelfs niet de banken in 
probleemlanden zoals Spanje.....Maar we moeten

waakzaam blijven, de financiële sector is heel complex 
geworden en nieuwe systeemrisico’s zijn altijd mogelijk.”
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Besluit

Luc Coene: “Het is 
onvermijdelijk...(dat de 
Belgische banken nog meer 
moeten snoeien in hun 
personeel en kantorennet). 
We zitten duidelijk met een We zitten duidelijk met een 
overcapaciteit in de Belgische 
banksector. Die zal de 
komende jaren moeten 
geabsorbeerd worden”. 
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De Standaard 14/15-9-2013



Wat willen de kleinere banken?

Niet vereenzelvigd worden met het imago dat de 
banksector nu heeft

Geen deloyale 
concurrentie 
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concurrentie 

Proportionaliteit

Een businessmodel met gezonde rendabiliteit



Hoe positioneert Groep Crelan zich in deze 
wijzigende bankomgeving?

Wij zijn een coöperatieve bank 

Geen streven naar winstmaximalisatie maar naar duurzame 
winstoptimalisatie

Hebben geen rommelkredieten

Hebben de crisis goed doorstaan
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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



EVOLUTIE GROEP CRELAN

30 september 1937 – 2012 : 75 jaar
19371937

Oprichting van 
het Nationaal 
Instituut voor 
Landbouwkrediet 
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Landbouwkrediet 
(NILK), om 
kredieten te 
verstrekken aan 
de land- en 
tuinbouwsector



Evolutie Groep Crelan

JarenJaren 6060

Oprichting van de 
coöperarieve kassen: 
in samenwerking met 
de sector en 
landbouworganisaties 
inzamelen van fondsen 
en waarborgen van 
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en waarborgen van 
risico’s voor de land-
en tuinbouwers via 
systeem van 
waarborgfonds



EVOLUTIE GROEP CRELAN

JarenJaren 9090

Oprichting van de 
NV 
Landbouwkrediet
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Privatisering

Oprichting van de 
Bankfederatie



EVOLUTIE GROEP CRELAN

20032003

25 augustus

Crédit Aricole France 
neemt een participatie 
van 50% in de NV 
Landbouwkrediet
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Landbouwkrediet

De coöperatieve 
Kassen behouden ook 
50%



Evolutie Groep Crelan

20082008

20092009

20102010

Personal & Private Banking

Overname klanten Kaupthing Bank

Landbouwkrediet Direct
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20042004

2005 / 62005 / 6



Aandeelhoudersstructuur 
Groep Landbouwkrediet 1 juli 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
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Landbouwkrediet
Verzekeringen

100% 100% 100% 100%

50% 50%



1 april 2013 :
Landbouwkrediet en Centea smelten 

samen in een nieuwe naam
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GROEP CRELAN
BALANSTOTAAL EIND ...

15.000
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GROEP CRELAN
AANTAL MEDEWERKERS EIND ...
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GROEP CRELAN
AANTAL AGENTSCHAPPEN EIND ...

600

700

800

900

1000 950
910

90

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

276 280 285 289 297 301



GROEP CRELAN
AANTAL KLANTEN EIND ...
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Evolutie aantal coöperatoren
2005 - 2012

100.000 109.500 113.150 117.150
130.650

142.007
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Stijging aantal tussen midden 2011 en 10 oktober 2012: + 100.000!!!
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Evolutie coöperatief kapitaal 
(mio euro)
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168,7 216,5
229,1 236,8

275,6
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300,0
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Toename tussen midden 2011 en 10 oktober 2012 van 250 mio euro!!! 



Eigen vermogen Groep CRELAN
2005 – 2012 (mio euro)

600,0
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1400,0

522,0 522,4

632,0
705,6

1124,1

1278,6 + 13,7%

CAD: 14,8%

94

0,0

200,0

400,0

600,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

424,7
487,9

522,0 522,4

Stijging met 13,7% ondanks vermindering aandelen C met 125 mio euro 



Resultaat Groep CRELAN
(IFRS) 2003 – 2012 (mio euro)
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Vergoeding coöperatief kapitaal

2003 – 2012

10 jaar opeenvolgend 5% netto-dividend
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En dus...

Bankieren is en blijft een fantastische job

Wat geeft meer voldoening dan het 
spaargeld van de mensen veilig te 
beheren en individuen, gezinnen en 
ondernemers de nodige middelen te ondernemers de nodige middelen te 
verschaffen om hun financiële dromen te 
realiseren en aldus de economie te 
steunen en de welvaart van de 
gemeenschap te doen groeien?  

97



Banken 
creëren 

groei

Financiering door 
banken is 

cruciaal voor de 
economie

Banken 
creëren 
welvaart
Bedrijven die 
investeren zijn 
cruciaal voor 

onze 
economische 

Banken 
zorgen voor 

tewerkstelling

Banken 
stellen100.000 

mensen tewerk

98

economie

Banken helpen 
de risico’s dragen 
van investeringen 

in bedrijven die 
de jobs van 

morgen creëren

economische 
groei

Economische 
groei is de motor 

van onze 
welvaart

mensen tewerk

Door bedrijven te 
financieren, 

faciliteren ze de 
creatie van jobs 

in andere 
sectoren

Bron Febelfin
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Bankieren met gezond verstand
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