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Een ondernemende historiek
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20112001

Oprichting van 
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Jos Van Breda

Intrede AvH; 
samenwerking 
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Oprichting Van 
Breda Car 
Finance

Overname 
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Beslissing 
doelgroep-
strategie

Opstart in 
Brussel en 
Wallonië

Verkoop Van 
Breda Leasing 

aan BPLG

Pensioen CEO 
Carlo Henriksen

2014
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Kantorennet
31 kantoren + 3 agentschappen

144 Account managers
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Organisatie en personeel
Bank J.Van Breda & C° 400
- District managers 17
- Account managers 144
- Client assistants 43
- Back office 148
- IT 48

ABK 52
- ABK bank 17
- Divisie Van Breda Car Finance 33
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Onze propositie

Voor ondernemers en vrije beroepers, 
kunnen we de beste, cliëntgerichte adviesbank zijn bij 
de systematische opbouw, het beheer en de 
bescherming van hun vermogen, door onze 
gespecialiseerde, persoonlijke, proactieve begeleiding 
zowel privé als professioneel, hun leven lang. 



Holistische aanpak

7Gespreid en planmatig beleggen



Kerncijfers

2012 2013 2014 2015 2016
Personeel 465 466 459 466 471
Winst na belastingen 28 32 36 41 38
Eigen vermogen 427 448 475 502 518
Cost/income ratio 58% 59% 60% 56% 59%

Totaal belegd door cliënten 8.010 9.018 10.018 11.134 12.449

Buitenbalansbeleggingen 4.586 5.335 6.203 7.165 8.203
Kredieten aan cliënteel 3.306 3.455 3.639 3.932 4.223
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Gezonde kredietportefeuille
waarmee we economische groei ondersteunen

Waardeverminderingen kredietportefeuille
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,09% 0,15% 0,06% 0,08% 0,04% 0,03% 0,04% 0,01%

9



Groei toevertrouwd vermogen

3,9%

11,1%

CAGR 2007 - 2016

Financieel vermogen Belgen
Toevertrouwd aan JVB
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Kerncijfers
Hoge netto supporter score
Zou u Bank Van Breda aanbevelen bij een vriend of collega ?

Mogelijke antwoorden
Zeker wel 

Waarschijnlijk wel
Ik weet het niet

Waarschijnlijk niet
Zeker niet

Resultaat 2016
69 %
23 %
5 %
2 %
0 %

NPS : 1 (zeker wel) - 3 - 4 - 5      62 %
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Kerncijfers

Resultaten Great Place to Work
Antwoorden per dimensie 2012 2014 2016
• Geloofwaardigheid 80% 82% 83% +1%
• Respect 76% 78% 79% +1%
• Rechtvaardigheid 73% 73%   77% +4%
• Trots 83% 84% 85% +1%
• Sfeer 83% 87% 87% 0%

Vindt Bank Van Breda een heel goede organisatie om voor te werken:

92% 91% 94% +3%

Sterke bedrijfscultuur
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Ons commercieel succes laat
investeringen toe

Aantal account managers
2000: 60
2005: 92
2010: 113
2016: 144
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2011-2013: upgrade 9 kantoren
2014-2016: upgrade 6 kantoren

Kapellen

HerentalsSint-Niklaas

14



Nieuw eigen IT platform  (2009-2015)
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Nieuwe markten / doelgroepen

2000: Brussel / Wallonië

2011: ABK bank 

Vermogensbegeleding particulieren
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Uitdagingen
Lage groei-

verwachtingen

Commoditisering
producten

Strengere 
regelgeving Toenemende 

taksen / heffingen

Digitalisering 
gebruikers

Advies overal 
beschikbaar

Wijzigende 
demografie

Aanhoudende lage 
rentestand

Intensifiëring

concurrentie
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Relaties/FTE

Strategische prioriteit
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Met de juiste mix persoonlijk-digitaal performantie verhogen

Advies

Events &
Community

Producten

Transacties

Beleggingsadvies
door meer relaties/
Account Manager 

en meer 
Account Managers/
Ondersteunende 
medewerker

relaties
/AM

AM/
Ond
mdw

Persoonlijk Digitaal
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Triodos Bank

Finance change, 
change finance

Financieel forum 09.10.2017, Leuven
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Verbonden in een geglobaliseerde wereld 
VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030

Strijd tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering
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Welcome to sustainable banking
Triodos Bank

De missie van 
Triodos Bank 
is om geld
te laten werken 
voor positieve
maatschappelijke, 
ecologische en 
culturele 
verandering.
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Transparantie maakt de impact (van geld) zichtbaar
Welcome to sustainable banking

Centrum Ganspoel, 
Huldenberg
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Kredieten aan bedrijven en organisaties die 
positieve veranderingen tot stand brengen

• Natuur & milieu

• Sociale sector

• Culturele sector

Particulieren

• duurzame woonkredieten

Investeren via fondsen met focus op
transitiethema’s:

• Energy & Climate
• Inclusive finance
• Arts & Culture
• Sustainable food & agriculture
• Sustainable Real Estate

Investeren in positieve veranderingen bij 
beursgenoteerde bedrijven:

• SRI fondsen

Triodos Bank Triodos Investment Management

Duurzaamheid aan de basis van elk krediet en van elke investering  
Welcome to sustainable banking

Triodos Private Banking 
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Selectiecriteria,  
kredietklanten, 
investeringen via 
triodos.be

Transparantie maakt de impact (van geld) zichtbaar
Welcome to sustainable banking
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1980
The Netherlands

2009
Germany

1993 2004
Spain

2007
Triodos Sicav I 
Luxembourg

2004
Sustainable 
Real Estate 

Fund

1990 
Financiering 

1e windmolen
in Nederland 
(Windfonds)

2009 
Triodos 

Microfinance 
Fund

2006 
Triodos

Cultuurfonds

2000
Triodos 

Meerwaardefonds 

1994

1994 
Stichting Triodos-Doen
& Hivos-Triodos Fonds

United KingdomBelgium
2013

France 
Repres. 
Office

2014
Triodos 

Organic Growth 
Fund

Triodos Bank
Historiek

2015
Commercial 
Office Ghent
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Triodos Bank

Duurzame kredieten: EUR  5,4 miljard + 6,6% (BE: 1,4 miljard)

Nettowinst: EUR 19,4 miljoen (1e sem 2016: EUR 18,6 mio) 

Klanten: 672.000 + 3% (BE: 73.000) 

Medewerkers: 1.323 + 4% (BE: 135)

Totaal beheerd vermogen: EUR 14 miljard + 4%

Eigen vermogen: EUR 957 miljoen + 7%   (CET1 ratio: 20,1%)  

Kerncijfers 30.06.2017                                       (% evolutie over 1e semester 2017)
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Welcome to sustainable banking
Integraal rapport: op financieel, sociaal en milieuvlak & impact
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Welcome to sustainable banking
Change finance in partnership met values based banks over de hele wereld

Global Alliance for Banking on Values 





CRELAN
De Coöperatieve Bank

Financieel Forum Vlaams Brabant

9 oktober 2017



Who is Crelan

CRELAN ...

- is een coöperatieve bank, waarbij de aandelen verspreid 
zitten over 300k cliënten/coöperanten (= 40% van het 
totale cliëntenbestand).

- is 100% Belgisch en alleen actief op de Belgische markt.
- heeft een marktaandeel van gemiddeld 5%.
- is een niet-systemieke middelgrote bank (ranking 7 

volgens balanstotaal).
- heeft een sterke penetratie in de niche van land- en 

tuinbouwsector (30% marktaandeel).
- heeft een distributiemodel gebaseerd op een netwerk van 

lokale zelfstandige agenten (+/- 640 verkooppunten)
- heeft 2 filialen : Europabank Nv en Crelan Insurance Nv
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Kerncijfers
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• Commerciële cijfers 
• Totale kredietportefeuille : 14,4 mia €
• Totale depositoportefeuille : 16,8 mia €
• Totale AuM portefeuille : 4,2 mia €
• Aantal cliënten : 680.000

• Financiële cijfers
• Tier I ratio : 17%
• ROE : 6%
• LCR : 197 %

• Aantal FTE hoofdzetel : 730



De waarden van Crelan
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Persoonlijk
Bankmodel met zelfstandige agenten, 

vertrouwenspersonen, langetermijnrelatie
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Verbonden met de maatschappij
– Landbouw:

• Crelan Leerstoel Universiteiten Gembloux en 
Gent

• MiiMOSA (crowdfunding platform)
• Landbouwbeurs Libramont
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Verbonden : mecenaat
Galerie Crelan

Steun van jonge 
kunstenaars, sinds 1998
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Respectvol

Steun aan de 
landbouw in goede 
en kwade dagen
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Uitdagingen voor de komende 
maanden/jaren

• Aanhoudende laag renteklimaat

• Fee business uit buitenbalans, maar druk op retrocessies

• Niet de bankproducten wijzigen, maar de manier van aanbieden

• Nieuwe technologieën en distributiekanalen : digitale strategie, 
automatisatie, roboticering van productie- en businessprocessen

• Cyber security - safe bank- customertrust

• De impact van PSD2 op de bancaire omgeving

• Regulering zoals :  GDPR, IFRS 9, Mifid II,...

• Aanpassen van het traditionele bankmodel

• In een extreem competitief (Belgisch) bankenlandschap

9



9 oktober 2017

Hogeschool UCLL / Heverlee-Leuven

Financieel Forum Vlaams-Brabant

vdk bank: een 
bijzondere speler in 
het bankenlandschap



Bankenlandschap



Bankenlandschap in België

267 financiële instellingen in België lid van Febelfin: banken, kredietverstrekkers, 
vermogensbeheerders en fondsen, beursvennootschappen en effectenmakelaars, 
leasemaatschappijen, …

83 banken actief in België: grote verscheidenheid in omvang, activiteiten, doelstellingen,…

Grootbanken Kleine en middelgrote 
retailbanken

Buitenlandse 
banken

Nichespelers



Marktomgeving – 10 jaar samengevat

Onmiddellijke gevolgen van de financiële crisis …

Voor grootbanken: staatssteun, herstructureringen, inkrimping balanstotaal, herpositionering 
activiteiten, focus op thuismarkt

Voor alle marktspelers: monetair beleid, lage economische groei, negatieve perceptie banken, meer 
toezicht en controle

… maar na 10 jaar blijft de sector onder druk

Aanhoudend lage rente, vergaande digitalisering FE-processen, inflatie regel- en belastingdruk en sterke 
concurrentie thuismarkt

Positionering vdk bank in deze omstandigheden

DNA behouden en een bankier zijn van mensen voor mensen

Er is plaats voor en nood aan onafhankelijke spelers in het bankenlandschap

Kernwaarden van het verleden blijven actueel voor de toekomst: stabiliteit, duurzaamheid, rendabiliteit

Nog meer een bank met een kleine ‘b’:  bescheiden, bereikbaar, beschikbaar, bedreven, begaan, 
begrijpbaar, bewust.



Wie zijn we?

En waarom zijn we wie we zijn?



91 jaar vdk bank

In 1926 opgericht onder de naam Volksspaarwezen in Gent.

Doelstellingen: ‘de spaarzin van de arbeiders bevorderen en d.m.v. een woonkrediet de kans geven 
een eigendom te verwerven’

Gentse spaarkas bleef autonoom 

In de regio Gent-Eeklo ging de bank zelfstandig door met een nieuwe naam ‘Volksdepositokas’

Gestage uitbreiding van zowel productgamma als bancaire kanalen na WO II

Vdk wordt pionier in microkredieten

Volwaardige retailbank: 73 vestigingen, 330 medewerkers (WN en ZS), 142.000 cliënten

Geografische expansie: groei in provincies Oost- en West-Vlaanderen en sinds 2013 in Antwerpen

Strategisch Plan 2016-2020 voor een stabiele, rendabele en duurzame bank

VDK Spaarbank wordt vdk bank



Nieuwe missie

vdk, 

uw bank, 

sterk in advies,

voor het meest faire rendement.

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. 



Nieuwe kerndoelstellingen

Bijkomende inkomsten genereren via kredietproductie, buitenbalansproductie en de 
aanrekening van kosten zodat de afhankelijkheid van de rentemarge daalt;

Focussen op een voldoende grote kritische massa en inzetten op schaalvergroting om de 
overhead te doen dalen en om meer specialisatie voor de klant te ontwikkelen;

Werken aan een flexibele organisatie met als doel meer rendabiliteit en wendbaarheid;

De mogelijkheden benutten om enerzijds inkomsten te optimaliseren binnen het huidige 
klantenbestand en om anderzijds klantwerving goed te ondersteunen;

De digitalisering verder integreren in interne werkprocessen met het oog op een 
uitstekende gebruikerservaring voor zowel de klanten als de commerciële medewerkers;

Zich nog meer profileren als duurzame bank en inspelen op het verhoogd 
maatschappelijk bewustzijn bij de klanten en in de samenleving. 



Zonder kleine en middelgrote retailbanken … 

Verdere versterking oligopolie 
Een markt wordt als oligopolie beschouwd wanneer de C4-index (concentratiegraad c.q. marktaandeel van de 4 
grootste marktpartijen) groter is dan circa 70%

Verschraling van het aanbod en van de dienstverlening

Risico van marktafspraken / marktverdeling / op elkaar afgestemde activiteiten wordt 
groter

Alle resterende banken too big to fail? Moral Hazard!

Pro memorie: vdk bank heeft elk jaar winst gemaakt en nooit staatssteun 
ontvangen in haar 91 jarig bestaan



‘Duurzaamheid’ voorbijgestreefd?

Dat denken wij niet



‘9 Duurzame Garanties’ – 2014  

Wij willen U altijd recht in de ogen kijken

De strafste duurzaamheidsgaranties met de Spaarplus rekening

No Way aan schadelijke investeringen

Externe controle door duurzaam ethische waakhonden

Onafhankelijk en nabij = sterk en pertinent advies

Veilig en voorzichtig bankieren als goede huismoeder

Solidariteit in ons DNA: hier en in het Zuiden

Open en fair in kosten en opbrengsten

Klare taal, duidelijke taal en alles kan beter



Duurzaamheid: een integrale visie

vdk bank biedt een unieke combinatie van traditionele retailbank (met vestigingen, 
betalingsverkeer en een breed spectrum van klanten) en duurzaamheid in alle aspecten 
van haar activiteiten (herbeleggingen, financiële producten, aankoopbeleid en klantrelatie).

Voor vdk bank gaat duurzaamheid namelijk verder dan het ecologische verhaal en 
transparantie. Duurzaamheid heeft ook een sociaal aspect: hoe de bank omgaat met haar 
klanten. Dat is natuurlijk moeilijker te meten, maar volgende elementen krijgen vaak té 
weinig aandacht:

vdk bank is er voor de gewone man en vrouw, heeft meer dan 140.000 klanten en heeft voor elk 
luik van haar aanbod een duurzame oplossing; vdk bank focust op duurzaamheid maar heeft ook 
betaalkaarten, ATM’s, medewerkers in het vestigingennet die zorgen voor financiële educatie, …

vdk bank heeft ook vestigingen met medewerkers die tijd nemen om zo een lange termijn relatie 
met de klant op te bouwen. Nabijheid zorgt voor bereikbaarheid voor elke klant, ook de sociaal 
zwakkere;

duurzaam betekent eveneens kansen geven wie kansen verdient: zorginstellingen, scholen, 
sociale woningbouw, NGO’s die zich richten op micro-financiering in het Zuiden ook organisaties uit 
ons eigen middenveld die de samenleving mee vorm geven;

duurzame winst betekent een correcte dividendpolitiek met aandeelhouders die voor 
winstoptimalisatie en niet winstmaximalisatie gaan.



Duurzaamheid verder geconcretiseerd – 2017  

De vdk-code voor duurzaam ethisch bankieren werd geactualiseerd en aangescherpt

Samenwerking met Oekom Research dat zorgt voor een duurzame en ethische 
screening. Er wordt gewerkt met continu up to date uitsluitingslijsten waaraan elke 
investeringsbeslissing getoetst wordt.

Aankoopproces is volledig duurzaam met inbegrip van een gedragscode voor 
leveranciers en partners

vdk bank onderschrijft de ISO-26000 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

vdk bank ondertekende het Belgisch SDG Charter in het kader van de ‘Sustainable
Development Goals’ van de Verenigde Naties



vdk code: Controversiële producten en activiteiten

Nultolerantie

Nieuw: winnen van olie uit teerzanden en schaliegas

Wapens, tabak, kansspelen, dierproeven, pornografisch materiaal

Beperkte betrokkenheid

Maximaal 10% van omzet uit betrokken activiteit

Olie, kernenergie, bont, GGO’s

Nieuw: Verscherpt tolerantieniveau

Maximaal 5% van de omzet uit betrokken activiteit

Ontginning en opwekking energie uit kolen

vdk bank investeert niet en verleent geen krediet aan bedrijven of hun 
leveranciers die betrokken zijn bij schending van :

Mensenrechten & Arbeidsrechten

Milieu

Eerlijk zakendoen



vdk code: scope en transparantie

Scope: Effectenportefeuille en kredietverlening

Geleidelijk afbouwen van posities indien ondernemingen bij een update zouden verschijnen en 
indien het beleid binnen die ondernemingen ongewijzigd blijft

Ook van toepassing op een nieuw eigen duurzaam fonds

VDK Sustainable Flex Fund

Vraag en antwoord

Duiding bij sociaal-maatschappelijke rol van vdk bank

Antwoord op wezenlijke vraagstukken n.a.v. stakeholdersdialoog

vdk-code en Q&A gepubliceerd op de website



Fairfin – Oktober 2017
“'De Staat van de Banken 2017' schetst niet 

bepaald een rooskleurig beeld. Terwijl Triodos 
Bank, Van Lanschot en vdk bank volgens 
Fairfin het meest duurzame investeringsbeleid 
kunnen voorleggen, blijft de omschakeling 
naar een maatschappelijk verantwoorde 
werking bij verschillende banken veelal 
beperkt tot goede voornemens.”

De 9 banken onderzocht in het kader van 
BankWijzer gaan erop vooruit in de 
geactualiseerde duurzaamheidsscores.Triodos, 
Van Lanschot en vdk bank blijven koplopers. 
Argenta, ING en KBC vormen de middenmoot. 
Belfius, Deutsche Bank en BNP Paribas sluiten 
het peloton: zij houden bij hun 
investeringsbeleid het minst rekening met 
maatschappelijke thema’s als klimaat en 
mensenrechten.



Resultaten



Evolutie resultaat boekjaar
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Balans per 31.12.2016: actief

Algemene Vergadering –
31.03.2017

31.12.2016 31.12.2015 verschil
Kas, centrale bank, postcheque 21.275.762,14 20.917.515,21 + 1,71%

Herfinancierbaar overheidspapier 52.122.098,96 23.976.200,95 + 117,39%
Vorderingen op kredietinstellingen 46.961.853,70 69.481.566,13 - 32,41%
Vorderingen op cliënten 1.729.970.657,18 1.494.323.433,98 + 15,77%

Obligaties en and vastrent effecten 1.932.034.235,07 1.931.023.445,31 + 0,05%
Aandelen / nt-vastrentende effecten 38.493.508,63 34.078.552,68 + 12,96%
Financiële vaste activa 1.694.804,68 2.563.804,68 - 33,89%

Oprichtingskost & immat. vaste activa 874.844,16 952.586,62 - 8,16%
Materiële vaste activa 18.152.584,91 19.692.687,80 - 7,82%
Overige activa 488.192,39 993.080,31 - 50,84%
Overlopende rekeningen 25.364.596,87 28.055.545,78 - 9,59%
TOTAAL ACTIEF 3.867.433.138,69 3.626.058.419,45 + 6,66%



Balans per 31.12.2016: passief

31.12.2016 31.12.2015 verschil
Schulden aan kredietinstellingen 2.556.341,12 3.034.864,05 - 15,77%

Schulden aan cliënten 3.049.250.325,03 2.802.544.197,30 + 8,80%

Schuldbewijzen 495.609.384,00 501.776.510,00 - 1,23%

Overige schulden 14.316.754,90 14.313.619,33 + 0,02%

Overlopende rekeningen 19.728.168,87 25.952.272,11 - 23,98%

Voorzieningen risico's en kosten 1.033.036,83 1.170.077,46 - 11,71%

Uitgestelde belastingen 289.648,17 127.232,60 + 127,65%

Fonds algemene bankrisico's 7.000.000,00 6.600.000,00 + 6,06%

Eigen vermogen 277.649.479,77 270.539.646,60 + 2,63%

Kapitaal 25.000.000,00 25.000.000,00 + 0,00%

Reserves 238.705.850,06 231.590.432,27 + 3,07%

Overgedragen winst 13.943.629,71 13.949.214,33 - 0,04%

TOTAAL PASSIEF 3.867.433.138,69 3.626.058.419,45 + 6,66%



Bedankt


