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EU-wijde EBA-stresstest 2018  

bevestigt de sterke kapitaalpositie van Belfius 
 

 

De stresstest van 2018 bevestigt andermaal de soliditeit en weerbaarheid van Belfius. 
Vertrekkend van een sterke CET 1 ratio van 16,2% op 01.01.2018, behaalt Belfius na 
toepassing van de stresstest een solide CET 1 ratio van 13,2%. De impact van -2,96% 
op deze ratio is niet alleen kleiner dan bij de voorgaande stresstests, maar het 
resultaat voor Belfius overtreft tevens het Europees gemiddelde van de 48 
deelnemende banken. Het is een weerspiegeling van de sterke solvabiliteit van 
Belfius, van zijn nog toegenomen weerbaarheid en van de relevantie van een gedegen 
financieel en risicobeheer als fundament van zijn volgehouden langetermijnstrategie. 
 
Belfius werd in 2018 onderworpen aan de EU-wijde stresstest van de European Banking 
Authority (EBA), in samenwerking met de Nationale Bank van België, de Europese Centrale 
Bank, de Europese Commissie en de European Systemic Risk Board. 
 
De stresstest werd toegepast op 48 Europese banken (die ongeveer 70% van de totale 
activa van de EU-banken vertegenwoordigen) en meet hun stressbestendigheid tegen een 
scenario van zware financiële en economische druk op een horizon van drie jaar (2018-
2020). De stresstest werd uitgevoerd onder de hypothese van een statische balanssituatie 
per december 2017 herberekend volgens IFRS 9 – en dus op basis van proformarekeningen 
op 01.01.2018 - en hield bijgevolg geen rekening met toekomstige businessstrategieën en 
managementacties1. Daarom is het ook geen prognose van de winst of de solvabiliteit van 
Belfius. 
 
Het eindresultaat van de test wordt voor elke bank uitgedrukt onder de vorm van de 
solvabiliteit per einde 2020. Vertrekkend van een sterke CET 1 ratio van 16,2% op 
01.01.2018, behaalt Belfius na toepassing van de stresstest nog steeds een solide CET 1 
ratio van 13,2 %. 
 
Ook al wordt deze stresstest beschouwd als zijnde gebaseerd op een meer uitgesproken 
crisisscenario in vergelijking met de vorige simulaties, toch blijft de impact voor Belfius       
(nl. -296 bps) de kleinste sinds de eerste stresstest. De impact op de CET 1 ratio bedroeg 
immers -620 bps voor de stresstest van 2014 en -449 bps voor die van 2016. 
De volgehouden versterking van zijn solvabiliteit en risicoprofiel heeft duidelijk bijgedragen 
tot die grotere weerbaarheid. 
 

                                                 
1 Met inbegrip van die welke in 2018 werden uitgevoerd, bv. de verkoop van Italiaanse overheidsobligaties in het 
eerste kwartaal van 2018. 



   

De sterke solvabiliteit en weerbaarheid van Belfius worden tevens bevestigd bij een  
vergelijking met de resultaten van zijn sectorgenoten. Het resultaat voor Belfius overtreft  
immers het Europees gemiddelde van de in totaal 48 deelnemende banken, respectievelijk 
gemeten naar (i) het beginpunt voor de CET 1 ratio (16,2% vs. 14,4%), (ii) de impact van het 
ongunstig stresstestscenario (-2,96% vs. -4,10%) en (iii) het eindresultaat voor de CET 1 
ratio (13,2% vs. 10,3%). 
 
Zoals reeds werd meegedeeld door onze toezichthoudende overheden, wordt in het kader 
van de stresstest 2018 geen minimum kapitaaldrempel opgelegd, maar wordt daarentegen  
belangrijke informatie aangereikt voor de controle door de toezichthouder en het 
beoordelingsproces. De resultaten zullen de bevoegde overheden helpen inschatten in welke 
mate Belfius in staat is om te voldoen aan de geldende prudentiële vereisten in stress-
scenario's. 
 
 
Marc Raisière, CEO: “Dit uitstekende resultaat bevestigt niet alleen onze soliditeit van 
vandaag, maar ook onze weerbaarheid voor morgen. Dankzij onze versterkte aanwezigheid 
in alle segmenten van de BeIgische economie beschikken we over een zeer gediversifieerde 
balans; door de uitbreiding van onze kernactiviteiten – bv. inzake verzekeringsbankieren – 
slagen we erin onze inkomstenbronnen te verruimen. We konden dit enkel verwezenlijken 
dankzij het vertrouwen van onze klanten, de inzet van onze medewerkers en kantoren, en de 
langetermijnvisie van onze aandeelhouder. Ik wens hen daarvoor dan ook uitdrukkelijk te 
bedanken.”    
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