
Bankieren voor de Samenleving

Financiëel Forum Vlaams-Brabant

24 november 2015



Wat is Febelfin?

2



Wat is Febelfin?

Febelfin vzw vertegenwoordigt 265 financiële instellingen in België 

Het bestaat uit 5 deelverenigingen

en 11 geassocieerde leden met een bijzonder statuut

Council for stockbrokers’ 
accreditation

± 75% van de 

financiële 

sector
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Pleitbezorger voor een duurzame en vitale 

financiële sector ten dienste van mens, 

maatschappij en economie
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I. 2015 ≠ 2008

Brussel ≠ Wall Street

A. Specificiteit Belgische bankenlandschap

• Internationaal

• Gediversifieerd

• Verminderde concentratie

• Competitieve markt

B. Bancaire hervormingen

• Gezondere balans, hogere 

kapitaalbuffers en minder hefboom

• Focus op reële economie

• Stabieler en veiliger

• Aangescherpt toezicht & regelgeving

C. Uitdagingen

II. Maatschappelijk verantwoord bankieren 

Ten dienste van maatschappij en economie

A. Focus op kerntaken

• De financiering van de economie

• Zorgen voor een moderne en efficiënte 

financiële infrastructuur

• Evenwichtig omgaan met sparen en 

beleggen

B. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid

• Relatie met klanten

• Kritische en selectieve financiering

‘Wat doet de bank met het geld’

• Maatschappelijk engagement

III. Andere uitdagingen

• Regulering en fiscaliteit

• Financiering economie: bijzondere inspanningen

• Zorgplicht

• Ethiek en normering

• Vertrouwen



“The public can be served 

and individual firms can 

prosper in the long term only 

if they are trusted entities 

operating for the broader 

benefit and with the support 

of their customers and 

society at large.”
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Group of 30, juli 2015



I. 2015 ≠ 2008  ,  Brussel ≠ Wall Street
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A. Specificiteit Belgische bankenlandschap

B. Bancaire hervormingen

C. Uitdagingen



A. Het Belgische bankenlandschap
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• Internationaal

• Gediversifieerd

• Verminderde concentratie

• Competitieve markt



Belgisch financieel landschap zeer internationaal
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Uniek in EU

België heeft een rijk, gediversifieerd en competitief

bankenlandschap

België meer

internationaal

dan UK !



Banksector steeds minder geconcentreerd

Hoge competitiviteit

Herfindahl Hirschman Index (HHI): som van de kwadraten van de ‘marktaandelen’ 

(hier op basis van de totale balansactiva) van de individuele banken.

Herfindahl Hirschman Index (HHI)
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Concentratiegraad in België

neemt af



B. De bancaire hervormingen
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• Gezondere balans, hogere kapitaalbuffers en 

minder hefboom

• Focus op reële economie

• Stabieler en veiliger

• Aangescherpt toezicht & regelgeving
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Een gezonde economie vereist gezonde banken
België, een voorloper in het bancaire transformatieproces

1663

Totale activa 2008 -

2014 (in mia €)

1023

-38,5%

Eigen vermogen 2008 –

juni 2014 (in mia €)

51,3

65,2

+27,1

%

Hefboom 2008 – juni 2014

31,4

14,8

-53%

Risk weighted assets

583,5 

2007 in mia €

350 

2014 in mia € Operationele 

risico’s

10%

Markt-

risico

2%

Krediet-

risicio

83%

-40%



Totale activa (index 2009 = 100)

Source: Febelfin calculations on the basis of IMF data

België is Europese voorloper inzake hervormingen

Regulatory Tier 1 Capital 

to Risk-Weighted Assets (RWA), as a %

De Belgische banksector komt op de 2de plaats, na Ierland, wat betreft de grootste afbouw

van de balans en de grootste opbouw van het eigen vermogen
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Banksector meer dan ooit teruggeplooid op lokale markten
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Banklening en schuldfinanciering nemen

leeuwendeel in van bancaire balans
Blootstelling aan

buitenland drastisch

gereduceerd



Zijn banken veiliger?
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Eerste verdedigingslinie

Single Resolution 

Fund

EU = 55 miljard

Deposit Guarantee 

Scheme

1% covered deposits 

BE = 2,7 miljard

Vangnet

Core tier capital  

53,6 miljard

Bail-in = 8% 

liabilities

BE = 80 miljard

Unencumbred

high quality liquid 

assets 

BE = 266 miljard

Stabiele funding
evolutie 2010-2014

Retail deposits

300        334 miljard

Wholesale financing

362        251 miljard

Gebaseerd op heden beschikbare en gekende gegevens



Aangescherpte regelgeving en toezicht

Nieuw reglementair kader

• Bankenwet

• Twin Peaks

• Banking Union

• BRRD

• Resolution Funds

• CRD IV

• SEPA

• MiFID

• ….

10.000+ pagina’s 

nieuwe 

regelgeving over 

alle aspecten 

van het 

bankwezen
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Doorgeslagen
bonuscultuur?

Beperking
variabele

remuneratie

Onvoldoende
solvabiliteit

Eigen 
vermogens-

vereisten

Zwakke
liquiditeit

Nieuwe strenge
liquiditeits-

criteria

Competentie
bank-

bestuurders

Fit & proper + 
beperking
mandaten

Financiële regelgeving / bankenwet behandelt afzonderlijk en globaal de 

verschillende oorzaken van de financiële crisis

Bescherming
spaarder

Bail-in / 
deposito-

preferentie / 
DGS

Beperkt
nationaal
toezicht

Bankenunie

Bancair
speculatie-

gedrag

Beperking
handels-

activiteiten

Complexe
producten

Moratorium 
complexe

producten / 
Mifid II 



C. Uitdagingen

17



Financiële sector bevindt zich op een kantelpunt
Vele uitdagingen zetten rendabiliteit onder druk

Hoe toekomstige
business 
modellen
rendabel
maken?

Structurele
zwakke

conjunctuur

+

Internationa-
lisatie

Inwerkingtreding
kapitaalsvereisten

+ explosie
bankenheffingen

Deleveraging 
privésector

Dreigende deflatie

Negatieve
renteklimaat

Digitalisering-
tendens

Om de financiële sector haar rol te kunnen laten vervullen in de toekomst is 

er nood een diepgaande reflectie-oefening gericht op de lange termijn

Combinatie van factoren zet

rendabiliteit structureel

onder druk. Gemiddelde

ROE bedraagt 5%
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Source: Febelfin

België = bankieren via meerdere kanalen

3,0

7,4

10,1

10,6

8.945

7.744

7.138

6.810

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  aantal abonnementen internetbankieren
(in miljoen)

  aantal bankkantoren

Bron : Febelfin

Aantal abonnementen mobile 

bankieren (mio)

Bancair business model ondergaat transformatie: Sector doet enorme 

investeringen om business model aan te passen aan digitaliseringstendens 

evenals nieuw type concurrenten

Sterke stijging van mobiel/digitaal bankieren en een daling van fysieke bankkantoren
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II. Maatschappelijk verantwoord bankieren

Ten dienste van maatschappij en economie
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A. Focus op kerntaken

B. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid



A. Focus op kerntaken
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De 3 kerntaken van een bank voor de samenleving

De financiering van 
de economie

Zorgen voor een 
moderne en 

efficiënte financiële 
infrastructuur

Evenwichtig 
omgaan met 

sparen en beleggen
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Evenwichtige regelgeving

Efficiënt toezicht

Concurrentiële marktwerking



Financiering van de Belgische economie blijft de

prioriteit

Geen krediet 

crunch

Spaargeld 

aan het werk 

!

Customer loan

to deposit ratio 

= 92%

Kredietverlening door de Belgische banksector aan

Belgische klanten (Uitstaande omloop(1))

Eind 2007

(mia EUR)

Eind sept 2015 

(mia EUR)

Toename

in mia EUR in %

Gezinnen 140 198 + 58 + 42%

Ondernemingen
(niet-financieel)

97 114 +19(2) + 20%(2)

Overheden 69 91 + 22 + 33%

Totaal kredieten 305 403 + 97 + 32%

. 

Bron : Berekeningen Febelfin op gegevens van de NBB (Vereenvoudigde cijfers)

1) (volgens economische sectoren; inclusief geëffectiseerde kredietvolumes; uitsluitend niet-bancaire en niet-financiële klanten) Voor de kredieten aan gezinnen en ondernemingen, betreft het de 

opgenomen bedragen van uitbetalingskredieten. Voor de kredieten aan de overheden gaat het om de financiering in de vorm van schuldtitels uitgegeven door de overheden, en om opgenomen 

uitbetalingskredieten. 

2) Groeicijfers berekend op basis van de ‘effectieve kredietstromen’ (met correctie voor wisselkoersschommelingen, herclassificaties en herwaarderingen), zoals gepubliceerd door de 

NBB. Reden: tussentijdse herziening (december 2014) door de NBB van de reeks van de uitstaande kredieten, maar zonder retroactieve aanpassing. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=phKb1ogSMcKFFM&tbnid=8gGjrUDPE1QDNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.waasendurme.be/2012/10/aanpassingen-inschrijvingsgeld.html&ei=GHcLU-npHerV0QWfrIAI&bvm=bv.61725948,d.ZGU&psig=AFQjCNEmsroGVy90ZeucUXxWYkQHyqQ5Mg&ust=1393346705251713
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=phKb1ogSMcKFFM&tbnid=8gGjrUDPE1QDNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.waasendurme.be/2012/10/aanpassingen-inschrijvingsgeld.html&ei=GHcLU-npHerV0QWfrIAI&bvm=bv.61725948,d.ZGU&psig=AFQjCNEmsroGVy90ZeucUXxWYkQHyqQ5Mg&ust=1393346705251713


B. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
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1. Relatie met klanten

2. Kritische en selectieve financiering

‘Wat doet de bank met het geld’

3. Maatschappelijk engagement



1. Relatie met klanten
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• Gedragscode

• Moratorium



Gedragscode Belgische financiële sector

7 pijlers voor goede bankrelatie

• Openheid en duidelijke communicatie

• Dialoog

• Discretie, vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

• Vaardigheid en bekwaamheid

• Veiligheid en betrouwbaarheid

• Integriteit van het banksysteem

• Respect voor evenwicht van belangen
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FSMA – Febelfin Moratorium complexe producten
Uniek in Europa

Met het moratorium wordt bijgedragen tot een transparanter 

en eenvoudiger productenaanbod voor retailklanten.

Resultaat na 3 jaar: significante daling van aantal klachten bij ombudsfin



2. Kritische en selectieve financiering

‘Wat doet de bank met het geld’
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• Kritische en selectieve financiering

• Duurzame producten

• Ondersteunen transitie klimaatneutrale samenleving

• Volkslening



Kritische en selectieve financiering

Voor banken is de financiering van duurzame bedrijven 

mogelijks minder risicovol en biedt het beleggen erin mogelijks 

zicht op stabielere langetermijnrendementen.

Financiële instellingen volgen internationale normen om 

bedrijven te evalueren:
• UN Global Compact: mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie

• UN Principles of Responsible Investments: beleggingen

• Equator Principles: projectfinanciering

Individuele banken hanteren beleidslijnen over hun houding 

t.o.v. controversiële sectoren: wapens, voedselspeculatie, 

mijnbouw, e.d.

Deze beleidslijnen zijn van toepassing op de gehele krediet-

en beleggingsportefeuille van een bank.
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Duurzame beleggingsproducten

Duurzame beleggingsproducten (SRI) zijn nog selectiever (bovenop de 

algemene beleidslijnen) en houden, nog meer dan gewoonlijk, rekening met 

maatschappelijke impact van de ondernemingen waarin ze beleggen.

Bepaalde sectoren worden volledig uitgesloten of zijn onderhevig aan strikte 

voorwaarden. Bv.:

• Fossiel brandstoffen, nucleaire energie, schaliegas

• Wapens

• Tabak, alcohol, bont, kansspelen

• Palmolie, houtpulp

Er worden heden, door meerdere banken, meer dan 300 zgn. duurzame 

beleggingsproducten aangeboden voor meer dan 11 mia EUR. Interesse van 

particuliere, private beleggers (via mandaten), en institutionele beleggers (Kerk, 

universiteiten) groeit sterk.

Duurzame beleggingsproducten zetten voorlopig vergelijkbare financiële 

prestaties neer als traditionele producten.
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Ondersteunen van transitie naar klimaatneutrale

samenleving

Verstedelijking

Tegen 2050 zal 75% van de bevolking in steden leven.

Steden zijn nu reeds verantwoordelijk voor 70% van de CO2-uitstoot, vooral 

wegens verkeer en woningen.

De banksector ondersteunt en financiert innovatie en renovatie op het vlak 

van mobiliteit en huisvesting, aan lokale overheden, bedrijven en pariculieren:

• Publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS): aanleg openbaar vervoer, 

renovatie scholen, …

• Innovatieve financieringsmodellen voor groene bedrijfsrenovaties, groene 

leasing,…

• Groene kredieten voor renovatie van woningen

Andere producten

• Green bonds: obligaties ter financiering van grote milieu- en klimaatprojecten

• Impact investing: bv. beleggingen in innovatieve bedrijven rond alternatieve 

energie 

• Projectfinanciering: bv. windmolenparken in Noordzee

Eind oktober ondertekende Febelfin de klimaatverklaring van de Union 

Bancaire Francophone.
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Volkslening

De volkslening is een spaarproduct (meestal kasbon) met 

een langetermijnvisie waaraan een minimale looptijd van 5 

jaar is verbonden.

De volkslening gaf een fiscaal voordeel aan de spaarder.

De volkslening stelt de financiële instellingen in staat meer 

gelden op te halen die kunnen worden omgezet naar 

langetermijnfinanciering voor maatschappelijk 

relevante projecten zoals scholen, ziekenhuizen of 

culturele centra. 

Er zijn voor 2,1 mia EUR volksleningen in omloop

Heden evenwel weinig vraag naar dit product 

- wegen lage intrestvoeten

- het wegnemen van het fiscale gunstregime door de 

regering
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3. Maatschappelijk engagement
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• Bedrijven in moeilijkheden

• Bewustmakingcampagnes internetbankieren



Bedrijven in moeilijkheden

Begeleidingstraject “Praat erover met je bankier” –

Ford Genk

• Samen met bankier op zoek naar oplossingen wanneer 

financiële problemen wegens onvoorziene 

omstandigheden

• Meer dan 1500 individuele contactnames.

Centraal contactpunt landbouw

• Voor landbouwbedrijven in financiële moeilijkheden 

door de huidige volatiliteit in de landbouwmarkt

• Reeds meerdere contacten
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Bewustmakingcampagnes: Veilig internetbankieren

De sector zet al vele jaren sterk in op bewustmaking rond veilig 

omgaan met het internet, phishing en identiteitsfraude.

Er werden 3 internationaal bekroonde filmpjes gemaakt die 

miljoenen keren werden bekeken en gedeeld.

De site www.safeinternetbanking.be is opgezet om de 

Belgische burger te wapenen tegen fraude met internetbankieren 

(phishing, malware, moneymules) De gebruiker krijgt de nodige 

tips & tricks mee en kan er ook de campagnes en laatste 

nieuwtjes volgen.

Febelfin geeft infosessies in scholen, OCMW’s en voor senioren.
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Resultaat: daling van aantal fraudegevallen met 85%

http://www.safeinternetbanking.be/
http://www.newyorkfestivals.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/NYFscrambled_blkbg200x200-for-print.jpg
http://www.newyorkfestivals.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/NYFscrambled_blkbg200x200-for-print.jpg


III. Andere uitdagingen
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1. Regulering en fiscaliteit

2. Financiering economie: bijzondere inspanningen

3. Zorgplicht

4. Ethiek en normering

5. Vertrouwen



Regulering en fiscaliteit

Sinds 2005 volledige omwenteling van 

het kader voor financiële producten

Op nationaal, Europees en 

internationaal vlak

Bezorgdheden:

• rechtszekerheid

• werkbaarheid
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Financiering economie: bijzondere inspanningen

Goede dossiers verdienen alle krediet

Bijzondere inspanningen

• Platform financiering ondernemingen en website

• Vlaams bankenplan

• Waals overleg

Bezorgdheden

• Toenemende regelgeving

• Minder kredietwaardige dossier en risicofinanciering
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In 2015 (januari –

november) 

bezochten 13.559 

bezoekers de 

website



Zorgplicht

Fundamentele plicht van financiële instellingen in hun relatie met consumenten 

en kleine ondernemingen

Eigen inspanningen van de sector: moratorium complexe producten

Bezorgdheden: potentieel doorgeslagen regelgeving en toezicht (Wet Laruelle 

KMO-financiering)
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Ethiek en normering

Morele reflectie en ethisch handelen is 

essentieel

Zelden evidente en unieke waarheden.

Wel subjectieve appreciaties gegrond in 

pluriforme persoonlijke realiteiten. 
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Vertrouwen

Vertrouwen is onontbeerlijk in het bankwezen

Hele banksector heeft een vertrouwensschok ondergaan

Evenwel:

• Elke bank is verschillend

• Perceptie van hoofdzetel is niet gelijk aan perceptie van eigen bankier
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“The public can be served and 

individual firms can prosper in the 

long term only if they are trusted 

entities operating for the broader 

benefit and with the support of their 

customers and society at large.”



"Good Banking is produced not by 

good laws, but by good bankers." 

Hartley Withers, prominent Brits financieel journalist, begin 20ste eeuw
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Ook vandaag een permanente en nog steeds relevante 

uitdaging en opdracht voor bankiers



Febelfin vzw/asbl

Belgian Financial Sector Federation

www.febelfin.be


