Brussel, 14 maart 2013

Een nettoresultaat van 415 miljoen EUR, een substantiële verhoging
van het eigen vermogen en bijna 10 miljard EUR geïnvesteerd
in de Belgische lokale economie:
Belfius Bank & Verzekeringen schreef een sterk verhaal in 2012
Highlights:
In 2012 boekte Belfius Bank & Verzekeringen een nettoresultaat groepsaandeel van 415 miljoen
EUR (tegenover een verlies van 1,37 miljard EUR in 2011). Dit resultaat, dat gebruikt zal worden
om de kapitaalsbasis te versterken, werd behaald dankzij een strikte kostenbeheersing en een
aantal belangrijke meerwaarden die gedeeltelijk aangewend werden om de tactische risicoafbouw op de historische investeringsportefeuille uit te voeren. Zonder eenmalige elementen
bedroeg het onderliggende. geconsolideerde nettoresultaat 277 miljoen EUR.
Dankzij een versnelde en succesvolle rebranding kon Belfius in 2012 zijn commerciële slagkracht
herwinnen. Zo werd tussen eind 2011 en eind 2012 een toename van de inlage op de
spaarrekeningen met 10 % (+3,1 miljard EUR) gerealiseerd. Tevens kon het zijn rol als lokaal
verankerde Belgische bank- en verzekeringsgroep, die een toegevoegde waarde wil bieden aan
de samenleving, volkomen opnemen. Zo werd in 2012 voor bijna 10 miljard EUR via
kredietverstrekking geïnvesteerd in de lokale economie..
Tussen eind 2011 en eind 2012 verhoogde Belfius Bank & Verzekeringen zijn eigen vermogen
substantieel naar 5,3 miljard EUR (3,3 miljard EUR op 31 december 2011).
Dit werd verwezenlijkt dankzij
•

de reservering van het netto-resultaat van 415 miljoen EUR

•

een daling van de latente minwaarden van 3,3 miljard EUR eind 2011 tot 1,6 miljard EUR eind
2012 (AFS-reserves)

Daarnaast werden de geldleningen (cash exposure) op Dexia verder drastisch afgebouwd van 44
miljard EUR eind december 2011 tot 22 miljard EUR eind december 2012 en 15,5 miljard EUR
(gedekt) eind februari 2013. Samen met een eerste covered bond uitgifte, zorgde dit ervoor dat de
liquiditeitsratio

fel

verbeterde

en

voldoet

aan

de

prudentiële

norm.

Een

voorzichtig

liquiditeitsbeheer zal worden verdergezet.
Dit alles leidde voor Belfius Bank & Verzekeringen tot een aanzienlijke verbetering van

het

risicoprofiel, een verbetering van de ratio’s en een versterking van de solvabiliteitspositie.
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Retail & Commercial Banking: herstellend klantenvertrouwen en commerciële dynamiek bevestigd
Tijdens het voorbije jaar verstrekte Belfius voor 3,1 miljard EUR aan hypothecaire kredieten en voor 415
miljoen EUR aan consumentenkredieten. Dit bracht de uitstaande woon- en consumentenkredieten eind
2012 op 22,8 miljard EUR (+2,2 % t.o.v. eind 2011).
Belfius bleef uiteraard ook de Belgische KMO’s, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen
financieren (9,7 miljard EUR aan uitstaande businesskredieten eind 2012, +3 % t.o.v. eind 2011). Om
startende ondernemers te steunen, ondertekende Belfius een belangrijk kredietgarantieakkoord ten belope
van

450

miljoen

EUR

met

het

Europees

Investeringsfonds,

en

ondersteunt

het

ook

het

crowdfundingplatform “angel.me”.
Als relatiebank die concreet en nuttig wil inspelen op de evolutie van de behoeften van zijn klanten
lanceerde Belfius in 2012 o.a. de Mastercard Prepaid en een totaal nieuwe versie van zijn Direct Mobile
App (meer dan 125.000 downloads op twee maanden tijd). Belfius rustte ook als eerste Belgische bank
meer dan 60 % van zijn kantoren uit met een gratis WiFi-internetverbinding.
Public & Wholesale Banking: degelijke resultaten in een uitdagende macro-economische context
Ook in dit segment was de activiteit in 2012 bevredigend ondanks het moeilijke economische klimaat. De
deposito’s groeiden verder aan (19,9 miljard EUR eind 2012 t.o.v. 17,2 miljard EUR eind 2011).
Niettegenstaande de verminderde vraag vertoonden de totale uitstaande kredieten aan de klanten van dit
segment slechts een lichte daling tot 43,6 miljard EUR.

In 2012 werd Belfius opnieuw aangesteld als kassier van het Waalse Gewest voor de periode 2013-2017,
een functie die het ook voor de Franse Gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de
Duitstalige Gemeenschap

en tal

van andere

overheidsinstellingen

vervult. Op het vlak

van

projectfinanciering nam Belfius vorig jaar o.m. deel aan de consortiale financiering van het
offshorewindmolenpark Northwind op de Noordzee en bevestigde hiermee de actieve rol die het wil blijven
spelen in de ontwikkeling van groene energie in België.

Als bevoorrecht partner van de publieke en sociale sector voerde Belfius ook in 2012 talrijke studies uit om
de lokale besturen en de ziekenhuizen een referentiekader aan te reiken waarmee ze hun eigen financiële
situatie aan de huidige uitdagingen kunnen toetsen.
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Verzekeringen: gezonde fundamenten

Als essentiële schakel in de strategie van de groep Belfius Bank & Verzekeringen is Belfius Insurance erin
geslaagd in minder dan een jaar tijd zijn financiële situatie sterk te verbeteren en een vernieuwde strategie
te ontwikkelen. De fundamenten van Belfius Insurance berusten op vier pijlers: een aangepaste toewijzing
van de activa, een perfecte kostenbeheersing, een grote klantentevredenheid en een focus op het recurrent
operationeel bedrijfsresultaat.

Belfius Insurance is de vijfde grootste speler op de Belgische verzekeringsmarkt met een (premie-)incasso
van 1,8 miljard EUR in Leven en 0,5 miljard EUR in niet-Leven in 2012.
Financiële resultaten: significante verbetering van het risicoprofiel en focus op de verbetering van
de ratio’s
Over het voorbije jaar werd het risicoprofiel van Belfius Bank & Verzekeringen sterk verbeterd door een
verdere belangrijke vermindering van de blootstelling op Dexia (15,5 miljard EUR per eind februari 2013
tegenover 44 miljard EUR eind december 2011), enerzijds, en de verkoop van 4,1 miljard EUR aan
obligaties

uit

de

investeringsportefeuille,

anderzijds.

Zo

daalde

de

totale

blootstelling

aan

overheidsschuldpapier van de GIIPS-landen met 25 % en werd meer bepaald het soevereine risico op
Griekenland herleid tot nul.
Deze versnelde tactische derisking werd mogelijk dankzij een eenmalige meerwaarde van 769 miljoen EUR
(voor belastingen) en 508 miljoen EUR (na belastingen) die geboekt werd op de wederinkoop van
achtergestelde schulden van Belfius Bank.
In de loop van het jaar heeft de bank haar liquiditeitspositie aanzienlijk versterkt en voldoet Belfius aan de
prudentieel opgelegde liquiditeitsratio.
Onder impuls van het goede resultaat en de tactische risico-afbouw van de balans werd de solvabiliteit van
Belfius verder versterkt en steeg de Core Tier 1 ratio (Basel II) tussen eind 2011 en eind 2012 van 11,8 %
naar 13,3 %, maar blijft er een belangrijke weg af te leggen om te voldoen aan de Basel III normen.
Het balanstotaal werd eveneens significant verminderd ten belope van 20 miljard EUR (-9 %) tot
213 miljard EUR eind 2012.
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Dhr. J. Clijsters, voorzitter van het directiecomité van Belfius Bank, stelt tot slot: “In moeilijke
omstandigheden, en door een herwonnen commerciële slagkracht, de tactische afbouw van de risico’s en
de verbetering van de solvabiliteits- en de liquiditeitsratio’s, is de globale financiële en commerciële positie
van Belfius sinds de overname door de Belgische staat er sterk op vooruitgegaan. Dankzij de inzet van
velen schreef Belfius vorig jaar

een sterk verhaal. Daarom past het dank te zeggen aan al onze

medewerkers, die door een moeilijke periode gaan en aan onze klanten , die ons hun vertrouwen blijven
schenken. Samen werken we verder aan de heropbouw van de bank. Dit vraagt uiteraard tijd. We vragen
Belfius te beoordelen op zijn eigen verhaal, niet op dit van het verleden”.

Dhr. A. Bouckaert, voorzitter van de raad van bestuur van Belfius Bank & Verzekeringen, sluit zich
hierbij aan : “We hebben in 2012 een belangrijke en grote stap voorwaarts gezet. We hebben winst
gemaakt, die, met dank aan de overheid, kan worden aangewend voor de noodzakelijke versterking van
ons kapitaal. Het jaar 2013 vraagt om bevestiging van de ingeslagen weg en de uitvoering van het door
Europa goedgekeurde plan 2016. Dit betekent een verdere versterking van het kapitaal om te voldoen aan
de Basel III normen, een verder voorzichtig beheer van het liquiditeitsprofiel en een vermindering van de
kosten. Daarom heeft de Raad van Bestuur van dinsdag 12 maart 2013 het sociaal plan unaniem
goedgekeurd en aan het Directiecomité formeel opdracht gegeven om, met bereidheid tot verdere dialoog
met de syndicale delegaties, het globale besparingsplan uit te voeren in het belang van de bank. Het is
cruciaal dat we in voldoende sereniteit, onafhankelijkheid en vanuit een evenwichtige, financieel en
commercieel gestuurde visie onze objectieven voor 2016 realiseren en dit ondanks moeilijke
omgevingsfactoren .”
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