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Brussel, 26 oktober 2014 

 

Belfius slaagt met glans voor de  
“comprehensive assessment” van de ECB 

 

De Europese Centrale Bank (ECB) voerde het afgelopen jaar een comprehensive assessment uit op de  
meest significante Europese banken. Die gaat uit van hun situatie op 31 december 2013 en omvat een 
grondige doorlichting van de balans (asset quality review (AQR)) en een stresstest.  
 
Belfius slaagt met glans voor beide 

 De grondige doorlichting bevestigt de correctheid van de rekeningen. De Basel III phased-in    
CET 1 kapitaalratio van Belfius op 1/1/2014 bedraagt 13,50  % na toepassing van de AQR.  

 De Basel III phased-in CET 1 kapitaalratio van Belfius in 2016 bedraagt 7,30 % na toepassing van 
een materieel stress-scenario. Dit is nog steeds ruim boven het vereiste minimum van 5,5 %.  
De kapitaalbuffer na stresstest  bedraagt zo 1,13 miljard EUR. 

 Daarenboven creëerde Belfius nog een additionele kapitaalbuffer van 328 miljoen EUR tijdens het 
eerste semester van 2014 wat de totale kapitaalbuffer na stresstest op 1,46 miljard EUR brengt. 

 Dit resultaat bevestigt nogmaals dat Belfius beschikt over een solide basis voor de toekomst, die 
haar in staat stelt om haar strategie rond klantentevredenheid verder te zetten.  

 
 
Belfius slaagt met glans 
 
De comprehensive assessment van de ECB checkt de financiële gezondheid van de Europese banken 
en is tweeledig. De asset quality review beoordeelde de correctheid en transparantie van de balans op 
31 december 2013. De stresstesten passen dan weer, over een periode van 3 jaar, een aantal 
negatieve scenario’s toe op de balans en resultatenrekening en beoordelen vervolgens de bereikte 
solvabiliteit eind 2016. 
 
Belfius slaagde met glans voor de comprehensive assessment van de ECB: 
 

 De Basel III phased-in CET 1 kapitaalratio van Belfius bedraagt 13,50 % na de asset quality 
review op de balans van 31 december 2013. Dit gebeurde op basis van een grondig 
boekenonderzoek met een analyse van meer dan 50 % van het gewogen risicovolume. De door 
de ECB vermelde aanpassingen vanuit prudentieel oogpunt zijn beperkt ten belope van 0,35 % 
en worden quasi uitsluitend verklaard door beperkte aanpassingen aan waarderingsmodellen 
voor financiële instrumenten. De reglementaire aanpassingen voor kredietrisico’s op een totale 
portefeuille van meer dan 100 miljard EUR bedragen slechts 15 miljoen EUR.  
Dit toont aan dat Belfius beschikt over correcte en transparante rekeningen die vertrouwen 
geven voor de toekomst. 

 
 Belfius behaalde een Basel III phased-in CET 1 ratio in 2016 van 7,30 %, na toepassing van 

een erg materieel stress-scenario. Dit is nog steeds 1,80 % boven de 5,5 %-norm. Dit kan 
vertaald worden in een kapitaalbuffer na stresstest van 1,13 miljard EUR. De strategie van 
Belfius, met een volgehouden tactische derisking in de legacyportefeuilles en de focus op haar 
commerciële franchise, heeft dus duidelijk haar vruchten afgeworpen. 
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 Zelfs onder het toekomstige Fully Loaded reglementair kader blijft Belfius met een CET 1-ratio 
2016 na stresstest van 6,46 % ruim boven het minimum van 5,5%. 
 

 
Opbouw kapitaalbuffer gaat verder  
 
De stresstest van de ECB houdt geen rekening met de realisaties in 2014. Worden de winst in de 
eerste jaarhelft en de al uitgevoerde derisking in rekening gebracht, dan zou Belfius in 2016 een    
Basel III phased-in CET 1 ratio realiseren van 8,0 % in het kader van die stresstest. Dit brengt de 
totale kapitaalbuffer na stresstest op 1,46 miljard EUR 
 
Bewijs dat Belfius een pertinente strategie uitbouwt 
 
Het uitstekende resultaat van Belfius bij de Europese comprehensive assessment bewijst de pertinentie 
van de Belfius-strategie: 
 

 De focus op de uitbouw van de commerciële franchise doet het operationeel resultaat stijgen en 
dus ook het eigen vermogen. 

 De uitvoering van een tactische derisking zorgt ervoor dat het risicogewogen volume van de 
legacyportefeuilles daalt. 

 
Op basis van dit sterke resultaat kijkt Belfius met vertrouwen naar de toekomst en kan zij haar strategie 
verder zetten: 

 een gezonde, duurzame bankverzekeraar zijn met een uitgesproken maatschappelijk 
engagement; 

 de meest klantgerichte bankverzekeraar zijn; 
 grote financiële expertise en expertise in risicomanagement blijven garanderen. 

 
De heer Marc Raisière, CEO: “Ik ben bijzonder verheugd met dit uitstekende resultaat. Het bewijst de 
pertinentie van de gekozen strategie en aanpak. Het toont opnieuw aan dat we het vertrouwen van 
onze klanten dag na dag waarmaken. Ik wens uitdrukkelijk al onze klanten, medewerkers en agenten te 
bedanken die hiertoe hebben bijgedragen. Ik kijk dan ook vol vertrouwen naar de toekomst waarbij we 
verder onze klanten centraal blijven stellen.”  
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