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VDK realiseerde in het boekjaar 2013 opnieuw fraaie commerciële resultaten. De cliëntendeposito’s stegen met ruim 10% tot 2,9 miljard euro, 
waarmee we ons marktaandeel op de spaarmarkt verder konden verstevigen. De marktwaarde van de buitenbalansbeleggingen bij VDK steeg 
met 5% tot 442 miljoen euro. De totale kredietportefeuille dikte fors aan met 17,5% tot ruim 1,3 miljard euro, waarbij de woonkredieten voor 
het eerst in onze geschiedenis de kaap van 1 miljard euro overschreden.

De aanhoudend ultralage langetermijnrente zette onze rentemarge verder onder druk. De ontvangen commissie-inkomsten uit bankdiensten vie-
len licht terug. De totale kosten stegen met 7,6%, voornamelijk toe te schrijven aan de verder toegenomen parafiscale druk die banken als de 
onze naar verhouding harder treft. het blijft bizar dat de minst risicovolle ‘spaarbanken’ door de overheid in relatieve termen zwaarder gepenali-
seerd worden dan banken die zich op de kapitaalmarkt financieren. samen met een aantal sectorgenoten heeft VDK daarom bij het grondwette-
lijk hof een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van de naar onze mening buitensporige bankentaksen die sinds medio 2013 van kracht zijn.

VDK boekte in 2013 waardecorrecties voor 2,6 miljoen euro, waaronder een dotatie van 2 miljoen euro aan het fonds voor algemene bank- 
risico’s. VDK sloot het boekjaar 2013 af met een nettowinst van 14,9 miljoen euro, iets lager (-3%) dan in 2012. het brutodividend per aandeel 
blijft behouden op 140 euro. het eigen vermogen van onze bank in ruime zin is opgelopen tot 263 miljoen euro. De solvabiliteitsratio bleef na-
genoeg stabiel op 17,3%, een stevige kapitaalbuffer waarmee VDK tot het koppeloton behoort in belgisch bankenland.

In de loop van 2013 zette VDK enkele nieuwe stappen in het geografisch expansieverhaal. Naast nieuwe vestigingen in beernem en Denderbel-
le, zette onze bank voor het eerst voet aan wal in de provincie antwerpen met de opening van een VDK-kantoor in het hartje van de provincie-
hoofdstad. Op die manier is VDK nu in 4 Vlaamse provincies met fysieke distributiepunten actief.

VDK kiest in haar werking bewust en resoluut voor het pad van het duurzaam bankieren. Van bij de stichting van onze bank in 1926 koesterde 
VDK naast haar primaire financieel-economische rol ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke bekommernis. Ook in het hedendaagse ban-
kenlandschap wil VDK dit engagement doortrekken, zij het uiteraard in een compleet andere context.

Op 1 juli 2013 lanceerden we een nieuwe ethische spaarrekening, waarbij de Wereldspaarrekening en de solidariteitsspaarrekening samen 
met de klassieke VDK-spaarrekening samensmolten in de spaarPlus rekening. De globale spaarinlage op deze spaarrekening wordt door VDK  
volgens strikte sociaal-ethische criteria herbelegd. Met een door Forum ethibel gecertificeerde inlage van bijna 182 miljoen euro op meer dan 
30.000 rekeningen is VDK in ons land één van de toonaangevende spelers op het vlak van duurzaam sparen. Op dit moment is VDK overigens 
de enige bank die een door de sectorfederatie Febelfin erkende ethische spaarrekening aanbiedt.

Met de spaarPlus rekening kwam er op 1 juli ook een nieuwe partnerorganisatie bij. Naast de bestaande partners Trias, Wereldsolidariteit,  
Incofin, broederlijk Delen, hefboom en Welzijnszorg stapte ook FairFin vzw mee in het verhaal van onze ethische spaarrekening. FairFin, het 
vroegere Netwerk Vlaanderen, wil mensen aanzetten om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. FairFin promoot investeringen die 
oog hebben voor mens en milieu, en voert campagne tegen omstreden investeringen.

los van de herbeleggingscriteria voor de spaarPlus fondsen, toetst VDK haar integrale krediet- en beleggingsportefeuille aan een algemene po-
licy met betrekking tot controversiële activiteiten. Op die manier krijgen VDK-cliënten bijkomende garanties dat hun spaargeld niet geïnvesteerd 
wordt in gecontesteerde bedrijven of regimes.

ethisch bankieren gaat voor VDK evenwel verder dan louter de herbeleggingspolitiek. VDK wil een duurzame langetermijnrelatie uitbouwen met 
al haar stakeholders: klanten, medewerkers, leveranciers, aandeelhouders,… Onze aandeelhouders laten ons toe het grootste gedeelte van de 
winst te reserveren en op die manier onze bank duurzame stabiliteit te geven. VDK blijft als een van de weinige banken bewust fysiek aanwezig 
in ‘moeilijke’ stedelijke buurten. Ook daar hebben mensen, ongeacht hun taal, kleur of herkomst, recht op een persoonlijke en correcte bancaire 
service.

Met het vertrouwen van onze 135.000 cliënten, de loyale inzet van onze honderden medewerkers, het engagement van onze bestuurders en de 
langetermijnvisie van onze trouwe aandeelhouders zien we een mooie toekomst voor VDK. een warme en veilige gezinsbank, op mensenmaat, 
ten bate van de reële economie en met een gezonde rendabiliteit die continuïteit en duurzame groei op lange termijn toelaat.

leen Van den Neste    Paul Matthys
Voorzitter Directiecomité   Voorzitter raad van bestuur

van de voorzitters
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We stellen de vennootschappelijke (of enkelvoudige) jaarrekening van VDK spaarbank nv hier voor in 
een verkorte versie. De volledige vennootschappelijke jaarrekening wordt aan de algemene Vergade-
ring van 28 maart 2014 voorgelegd ter goedkeuring.   

Conform de wettelijke voorschriften worden de vennootschappelijke jaarrekening, het verslag van de 
raad van bestuur en het verslag van de commissaris neergelegd bij de Nationale bank van belgië. U 
kunt die documenten gratis opvragen bij VDK spaarbank nv, sint-Michielsplein 16, 9000 gent, en na 
neerlegging zijn ze beschikbaar op www.vdk.be.   

De commissaris heeft over de vennootschappelijke jaarrekening van VDK spaarbank nv een verklaring 
zonder voorbehoud afgegeven. De commissaris vestigt in het deel “bijkomende vermeldingen” van zijn 
verslag als volgt de aandacht op de boekhoudkundige verwerking van de perpetuele leningen:

“Zoals opgenomen in de waarderingsregels en gemotiveerd in het verslag van de raad van bestuur
1. worden latente minwaarden op perpetuele leningen, in afwijking van artikel 35 ter §6 van het Kb van 
 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, niet als duurzaam beschouwd
 wanneer de emittenten genieten van een goede kredietwaardigheid en wanneer de verplichtingen 
 op deze leningen correct worden nagekomen, 
2. wordt een intern zekerheidsfonds aangelegd als reserve voor eventuele toekomstige risico’s op de  
 effectenportefeuille.”

Informatie over deze verwerking is opgenomen op pagina 22 van deze brochure.   
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I.
algemeen

financieel-economisch 
kader  

Na een langdurige periode van economi-
sche malaise lijkt de wereldeconomie in 
2013 eindelijk een keerpunt te hebben be-
reikt. In de voornaamste economieën ble-
ken de onevenwichten die een herstel 
belemmerden in voldoende mate wegge-
werkt, waardoor het vertrouwen geleide-
lijk terugkeerde. bovendien handhaafden 
de diverse centrale banken hun expansieve 
monetaire beleid. eén en ander resulteerde 
in een voorzichtige herleving van de econo-
mische activiteit, aanvankelijk vooral in de 
amerikaanse economie, maar nadien ook 
in andere regio’s. 

In europa liet de kentering langer op zich 
wachten. Pas nadat de begrotingssanerin-
gen op een minder restrictieve manier wer-
den doorgevoerd en nadat de eurocrisis 
onder controle bleek, konden de vertrou-
wensindicatoren geleidelijk aan verbeteren. 
De eCb ondersteunde het prille conjunc-
tuurherstel door haar beleidsrente verder  
te verlagen tot het historisch lage niveau 
van 0,25%. Toch presteerde de europese 
economie al bij al nog vrij zwak en viel de 
economische activiteit op jaarbasis terug. 

De verbetering van het internationale con-
junctuurklimaat werkte ook in ons land een 
voorzichtige heropleving in de hand. De 
verhoogde bedrijvigheid in de ons omrin-
gende landen kwam de uitvoer ten goede, 
terwijl ook de particuliere consumptie aan-
trok als gevolg van een toegenomen con-
sumentenvertrouwen. Per saldo kende de 
belgische economie het afgelopen jaar een 
lichte groei van 0,2%. De inflatie liep daar-
bij verder terug van 2,8% tot 1,2%, als ge-
volg van de lagere energieprijzen maar ook 
door de afkoeling van de onderliggende in-
flatie. 

Niettegenstaande de conjunctuurkentering  
bleef de arbeidsmarkt gebukt onder de 
zwakke economische activiteit. een record- 
aantal faillissementen deed de werkloos-
heid verder oplopen tot 8,7% van de actieve  
beroepsbevolking.
Op het vlak van de overheidsfinanciën 
werd de begroting afgesloten met een te-
kort van 2,8% en bedroeg de globale uit-
staande schuld nagenoeg 100% van het 
bruto binnenlands product.

De zwakke economische conjunctuur en 
het expansieve monetaire beleid van de 
centrale banken deden het algemene ren-
tepeil verder dalen tot absolute diepte-
punten. De belgische 10-jaarsrente op 
overheidsobligaties daalde tot onder 2% 

en herstelde naderhand, om het jaar af te 
sluiten op 2,6%. De euribor 3-maandrente  
schommelde het volledige jaar tussen 
0,20% en 0,30%.

Zowel de euro als de aandelenmarkten 
zetten een sterke prestatie neer. De een-
heidsmunt steeg op jaarbasis met 4,4% te-
genover de Us dollar, terwijl de bel-20, als 
belangrijkste beursgraadmeter in ons land, 
een jaarwinst boekte van ruim 18%.

De federale overheid heeft haar beslag op 
de bankensector het afgelopen jaar an-
dermaal uitgebreid. Dit kwam onder meer 
tot uiting in een verdere verhoging van de 
bijdrage aan de depositobeschermings-
regeling en van de abonnementstaks op 
gereglementeerde spaarrekeningen. Waar 
logischerwijze mag worden verondersteld 
dat de hoogte van deze taksen zou evo-
lueren navenant het risicoprofiel van de 
betrokken instellingen, is dit in de prak-
tijk geenszins het geval. het zijn integen-
deel net de banken  die zich voornamelijk 
financieren door middel van ingezamel-
de spaardeposito’s – waaronder ook VDK 
spaarbank – die door deze heffingen re-
latief zwaarder worden getroffen dan de 
banken die een beroep doen op de kapi-
taalmarkt en dus risicovoller zijn. Voor onze 
bank resulteerden deze maatregelen af-
gelopen jaar in een verdere verhoging van 
de parafiscale lasten, namelijk van 3,8 mil-
joen euro naar 4,5 miljoen euro. Inclusief 
vennootschapsbelasting leidde dit tot een 
recurrente fiscale druk van 41% ten opzich-
te van het resultaat uit onze courante be-
drijfsvoering.
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II.
activiteiten
VDK Spaarbank

2.1. Aangetrokken spaarmiddelen 

In het segment van het binnenbalansspa-
ren realiseerden we een historisch hoge 
aangroei: onze ingezamelde spaarfond-
sen namen toe met 271,7 miljoen euro of  

 
 
10,3%, tot 2,901 miljard euro. Deze groei 
overtreft ruimschoots de vooropgestelde 
doelstellingen en laat ons toe ons markt-
aandeel verder te verstevigen. 

De direct opvraagbare spaartegoeden ste-
gen met 192,6 miljoen euro (+11,9%) en 
bedroegen per eind december 1,804 mil-
jard euro. Ook de termijnrekeningen en de 
giro- en zichtrekeningen kenden een rela-
tief sterke aangroei; hun volumes namen 
toe tot respectievelijk 226,2 miljoen euro 
(+57,9%) en 263,9 miljoen euro (+14,9%). 
De kasbons daarentegen liepen terug met 

38,0 miljoen euro (-5,9%) tot 606,4 mil-
joen euro.
De stijging van onze aangetrokken spaar-
middelen loopt samen met een hoge pro-
ductie aan woonkredieten (cfr. infra), wat 
geen evidentie is. bij een investering in een 
woning wordt immers meestal een deel 
spaarfondsen gebruikt. 
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2.2. Herbeleggingen 

2.2.1. Kredietverlening 
Onze kredietverlening werd het afgelopen 
jaar andermaal fors uitgebreid. De globale 
kredietportfolio van onze bank evolueerde 
van 1,151 miljard euro naar 1,332 miljard  

euro, hetzij een toename met 180,7 mil-
joen euro of 15,7%, evenwichtig gespreid 
over voornamelijk woonkredieten en com-
merciële kredieten.  

Op het vlak van de buitenbalansproduc-
ten steeg de totale (markt)waarde van de 
in beheer gegeven spaarmiddelen met 21,4 
miljoen euro of 5,1% tot 441,9 miljoen 
euro. Deze aangroei werd voornamelijk ge-
realiseerd op de producten inzake pensi-

oensparen, waarvan de inlagen toenamen 
met 23,5 miljoen euro (+45,8%) tot 74,9 
miljoen euro. De tegoeden op tak 21-pro-
ducten, als belangrijkste component van 
het buitenbalanssparen, vielen daarente-
gen terug (-9,8%) tot 302,2 miljoen euro.
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Onze commerciële kredieten betreffen 
voornamelijk investeringskredieten aan 
zelfstandigen, aan vrije beroepen, aan klei-
ne en middelgrote ondernemingen, aan lo-
kale overheden en aan de non-profitsector. 
In deze categorie verstrekten wij het voor-
bije jaar leningen voor een totaal bedrag 
van 155 miljoen euro, bijna een verdubbe-
ling in vergelijking met het jaar voordien. 
De totale portfolio aan commerciële kre-
dieten groeide met 87 miljoen euro of 17% 

en bedroeg per einde boekjaar 222,8 mil-
joen euro. 

Onze jaarproductie consumentenkredieten 
bedroeg 8,9 miljoen euro; het uitstaande 
saldo aan leningen op afbetaling bedroeg 
per eind december 17,9 miljoen euro.
Ten slotte vermelden wij onze portefeuilles  
kredieten aan microfinancieringsinstellin-
gen en gesyndiceerde kredieten voor een 
gezamenlijk bedrag van 80,2 miljoen euro. 

mln eUr evolutie woonkredieten 
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een mooi resultaat mag worden beschouwd. 
het totale uitstaande volume van onze por-
tefeuille woonkredieten steeg met 104 mil-
joen euro of 11% en overschreed daarmee 
de kaap van 1 miljard euro, om op balansda-
tum 1,011 miljard euro te bedragen. 
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De kredietkwaliteit van onze obligatiepor-
tefeuille blijft zeer goed: 90,6% van onze 
‘performing’ portfolio met externe ra-
ting wordt door de erkende rating-agen-
cies integraal beoordeeld als minimum 
investment grade. Omwille van rende-
mentsoverwegingen investeerden wij een 
substantieel bedrag in obligaties zon-

der externe rating, waardoor hun belang 
toenam van 4,5% tot 8,6% van de totale 
obligatieportefeuille. het betreft evenwel 
obligaties van goede kwaliteit, veelal in de 
publieke of openbare nutssectoren, intern 
beoordeeld als gelijkwaardig aan invest-
ment grade.

bbb-
1,11%

sub-Investment
0,81%

Nr
8,60%

bbb
3,76%

bbb+
5,15%

a-
10,07%

a
8,37%

a+
9,66%

aa-
12,07%

aa
25,38%

aa+
2,44%

aaa
12,57%

mln eUr evolutie obligatieportefeuille

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

 2009 2010 2011 2012 2013

n overheidsobligaties
n private emittenten
n commercial paper

Obligatieportefeuille: samenstelling volgens rating

2.2.2. effectenportefeuille 
De sterke groei van onze kredietverlening 
had een verdere inkrimping van onze effec-
tenportefeuille tot gevolg. 
Onze obligatieportefeuille werd in het af-
gelopen jaar afgebouwd met 111,6 miljoen 
euro (-6,9%). De daling betrof de diverse 

categorieën van onze obligaties van private 
emittenten; onze portefeuille – hoofdzake-
lijk belgische – overheidsobligaties daar-
entegen werd op peil gehouden. Per 31 
december bedroeg onze totale obligatie-
portefeuille 1,506 miljard euro; de duration 
ervan bedroeg 2,0 jaar.
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III.
Personeel

Niettegenstaande de interne groei van 
onze onderneming liep de personeelsbe-
zetting licht terug. het aantal medewerkers 
bij onze bank daalde in de loop van dit ver-
slagjaar van 281 naar 278. Uitgedrukt in 

effectieve prestatietijd, waarbij de deeltijd-
se prestaties naar evenredigheid worden 
meegerekend, geeft dit per eind december 
een equivalent van 258,9 eenheden tegen-
over 260,4 het jaar voordien. 

Onze aandelenportefeuille steeg het voor-
bije jaar met 11,3%, tot 29,9 miljoen euro. 
Onze participaties bedroegen 2,6 miljoen 
euro. Per eind 2013 was 74% van onze 

aandelenportefeuille op de beurs geno-
teerd. De beurswaarde ervan bedroeg op 
dat ogenblik 25,1 miljoen euro.

Onze voortdurende aandacht voor de ver-
dere automatisering en verbetering van de 
bedrijfsprocessen resulteerden ook dit ver-
slagjaar in een toename van de productivi-

teit, wat tot uiting kwam in de voortgezette 
groei van het totale beheerde volume aan 
binnenbalansactiviteiten (spaarfondsen en 
kredieten) per medewerker (in FTe).

De sociale overlegorganen, zijnde de On-
dernemingsraad en het Comité voor Pre-
ventie en bescherming op het Werk, 
leverden een wezenlijke bijdrage in de uit-
bouw van de kwalitatieve aspecten van het 

werk en het onderhouden van de goede 
sociale relaties binnen onze onderneming. 
Mede dankzij hun inbreng verliep het soci-
aal overleg in een constructieve sfeer. 

mln eUr evolutie spaarfondsen + kredieten / FTe 
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Voorzichtigheid in de risico-acceptatiepoli-
tiek, samen met de permanente risico-op-
volging en -controle zijn sleutelfactoren in 
de succesvolle uitoefening van het bancaire 
metier en hebben, in het licht van de recen-
te financiële crisissen, meer dan ooit hun 
belang en noodzakelijkheid bewezen. 
VDK spaarbank beschikt over de nodi-
ge interne beleidslijnen, organisatiestruc-
tuur, procedures en beleidsinstrumenten 
om adequaat de geïdentificeerde risico’s te 
monitoren en te beheersen. 

De organisatie van het risicobeheer binnen 
VDK berust bij het Directiecomité en wordt 
geïmplementeerd door de verantwoordelij-
ken van de afdelingen/activiteiten waarop 
de risico’s betrekking hebben; in tweede 
instantie wordt het risico opgevolgd en be-
heerd door de effectieve leiding. Op het 
globale risico wordt toegezien door de risk 
management controller, die hierover rap-
porteert aan de voorzitter van het Directie-
comité.

De controle- en toezichtfunctie inzake risi-
cobeheer wordt ondersteund door middel 
van een aantal gespecialiseerde comités, 

onder meer het risk Committee, het asset 
& liability Committee (alCO), het Krediet-
comité en het business Continuity Commit-
tee.

Tevens wordt er op regelmatige basis inzake 
risicobeheer gerapporteerd aan het audit- 
comité en aan de raad van bestuur.

De controle- en toezichtfunctie op het ri-
sicobeheer in ruime zin wordt uitgevoerd 
door de commissaris van de vennootschap.

als voornaamste risico’s vermelden wij het 
kredietrisico, het markt- en renterisico, het 
liquiditeitsrisico en het operationele risico.
Voor meer details hierover verwijzen wij 
naar pagina’s 22 tot 23 van dit beheers-
verslag. 

Tot slot vermelden wij nog dat wij afgelo-
pen jaar uit voorzichtigheidsoverwegingen 
onze algemene voorziening in de vorm van 
het fonds voor algemene bankrisico’s ver-
hoogden met een dotatie van 2 miljoen 
euro. 

IV.
risicobeheersing

VDK spaarbank wil op een integere, profes- 
sionele, cliëntvriendelijke en rendabele wij-
ze haar financiële producten en diensten 
aanbieden.

bij de uitoefening van de bankactiviteiten 
worden een aantal strategische kerndoel-
stellingen beoogd die betrekking hebben 
op de autonome groei, de cliëntrelatie, 
duurzaam ondernemen, de organisatie en 
het financiële resultaat.

VDK spaarbank wil haar doelstellingen be-
reiken via een performant bestuur, reke-
ning houdend met de belangen van alle 
deelgenoten en stakeholders van de ven-
nootschap en in overeenstemming met de 
principes van een gezond en voorzichtig 
beleid, waarvan de integriteit van het ban-
kieren en de bedrijfsethiek een essentieel 
onderdeel zijn.
er wordt gestreefd naar een duurzame 
winstgeneratie, waarbij een correcte en 
marktconforme dividendpolitiek wordt 
vooropgesteld, aanvaardbaar voor de aan-
deelhouders maar met aandacht voor de 
continuïteit en de verdere groei van de 
bank.

Winstoptimalisatie is de doelstelling en niet 
winstmaximalisatie. 

In de uitbouw van de cliëntrelatie staat de 
cliënt centraal en wordt de nadruk gelegd 
op persoonlijke dienstverlening. Via goe-
de, transparante producten tegen markt-
conforme voorwaarden, een professionele 
dienstverlening en een performante uitvoe-
ring wordt een vertrouwensrelatie met de 
cliënt beoogd op lange termijn en wordt 
gestreefd naar een grote cliënttevreden-
heid. 

VDK wil zich naast haar primaire financieel-
economische taak ook consistent en con-
sequent blijven profileren als een warme, 
toegankelijke en duurzame bank. solida-
riteit met sociaal zwakkeren, fundamen-
teel respect voor mens en milieu, ethisch 
verantwoord en duurzaam ondernemen, 
het zijn waarden die expliciet in onze mis-
sion statement zijn opgenomen. In dit ver-
slagjaar werd dit andermaal in een aantal 
tastbare initiatieven en projecten geconcre-
tiseerd. De ethische spaarrekeningen kre-
gen een make-over in een nieuw product, 
de spaarPlus rekening. 

V.
ondernemingswaarden
en sociaal-maatschappelijk 
engagement 
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VII.
Corporate governance

VI.
Compliance en integriteit

De integriteit van het bankieren is voor VDK 
spaarbank een essentieel onderdeel van 
een gezond en voorzichtig beleid. 

Om de naleving van de wettelijke en pru-
dentiële voorschriften door de bestuurders, 
effectieve leiding, werknemers en bank-
agenten te verzekeren zijn in VDK spaar-
bank passende procedures, reglementen en 
gedragscodes uitgewerkt.
het uitgangspunt van deze codes en regle-
menten is steeds de bescherming van de in-
tegriteit van de bank en de bescherming van 
de belangen van het cliënteel door transpa-
rante, volledige en duidelijke informatie. 

Om de integriteit van VDK spaarbank te 
bevorderen en te waarborgen en het  re-
putatierisico te beheersen is de compliance-
functie uitgebouwd. 
De bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den van deze functie zijn vastgelegd in het 
Compliance Charter waarin de onafhanke-
lijkheid van de compliance officer wordt be-
vestigd.

De functie is centraal georganiseerd en 
wordt gecoördineerd door de compliance 
officer. het is een staffunctie die ressorteert 
onder de voorzitter van het Directiecomité.

Naast Incofin, Wereldsolidariteit, Trias, hef- 
boom, broederlijk Delen en Welzijnszorg, 
werd ook FairFin vzw als nieuwe structu-
rele partner bij dit duurzaam spaarproduct 
betrokken. De aangetrokken spaarfond-
sen op deze rekening bedroegen per eind 
december bijna 182 miljoen euro, en wor-
den door VDK herbelegd conform duide-
lijk geformuleerde sociaal-ethische criteria. 
los daarvan toetst VDK haar integrale kre-
diet- en beleggingsportefeuille aan een 
uitgeschreven policy met betrekking tot 

controversiële activiteiten. Ook de VDK-
participaties in Incofin cvso en in het Im-
pulse Microfinance Investment Fund, in De 
Kromme boom, De schoring en De Punt 
getuigen van de maatschappelijke betrok-
kenheid van onze bank. Daarnaast vermel-
den we onze portefeuille met kredieten 
aan microfinancieringsinstellingen. Voor 
meer details verwijzen we naar de rubriek  
“sociaal-maatschappelijk engagement” op 
pagina 29 tot en met 33 van dit beheers-
verslag.

Met betrekking tot de beleidsstructuur 
wordt in VDK spaarbank een duidelijk on-
derscheid gemaakt tussen de verantwoor-
delijkheid van:

- de managementfunctie, die wordt uit-
geoefend door de effectieve leiders, uit-
voerende bestuurders, zetelend in het 
Directiecomité;
- de toezichtfunctie, die wordt uitgeoe-
fend door de niet-uitvoerende bestuurders, 
in het bijzonder door de leden van de ge-
specialiseerde comités van de raad van be-
stuur;

- de beleidsfunctie uitgeoefend door de 
uitvoerende en de niet-uitvoerende be-
stuurders samen, verenigd in de raad van 
bestuur.

Voor een gedetailleerde beschrijving van 
de diverse beleidsorganen in onze bank 
verwijzen wij naar pagina’s 25 tot 27 van 
dit beheersverslag. 
 



VIII.
resultaten 

De sterke volumestijging van onze binnen-
balansactiviteiten kon niet verhinderen dat 
ons renteresultaat met 1,9 miljoen euro of 
3,6% daalde tot 51,3 miljoen euro, dit als 
gevolg van de ultralage rentestand en een 
aanhoudende druk op de rentemarge. er 
werden evenwel meer beleggingsopbreng-
sten uit onze effectenportefeuille gerea-
liseerd, waardoor de niet-renteresultaten 
toenamen van 5,1 miljoen euro naar 6,0 
miljoen euro. De ontvangen commissies uit 
bankdiensten vielen licht terug en bedroe-
gen 6,8 miljoen euro. 
als resultante van voormelde evoluties 
daalde het bankproduct globaal met 1,1 
miljoen euro of 1,7% tot 64,1 miljoen euro. 

De totale bedrijfskosten (inclusief afschrij-
vingen) stegen met 3,2 miljoen euro of 
7,6% tot 45,7 miljoen euro. hierbij namen 
de personeelskosten toe tot 22,5 miljoen 
euro (+1,0 miljoen euro), en de admini-
stratieve kosten en bedrijfskosten tot 20,3 
miljoen euro (+1,9 miljoen euro). De af-
schrijvingen bedroegen 2,9 miljoen euro 
(+0,3 miljoen euro). De cost income ratio 

evolueerde van 65,1% naar 71,3%. 

het brutobedrijfsresultaat bedroeg 18,4 
miljoen euro tegenover 22,7 miljoen euro 
in 2012.

het resultaat van het boekjaar werd ne-
gatief beïnvloed door geboekte waarde-
verminderingen en voorzieningen die per 
saldo 2,6 miljoen euro bedroegen, waaron-
der een dotatie van 2 miljoen euro aan het 
fonds voor algemene bankrisico’s. 

Na voornoemde waardeverminderingen 
en voorzieningen en uitzonderlijke resulta-
ten bedroeg het resultaat vóór belastingen 
16,0 miljoen euro. 

Onze belastingbijdrage onder de vorm van 
vennootschapsbelasting bedroeg 1,0 mil-
joen euro (na verrekening van uitgestelde 
belastingen), zodat het boekjaar werd af-
gesloten met een nettoresultaat van 14,9 
miljoen euro tegenover 15,4 miljoen euro in 
het jaar voordien.

hierbij wensen wij alle medewerkers op-
recht te bedanken voor hun belangrijke 
bijdrage in de realisatie van het bovenver-
melde resultaat onder moeilijke marktom-
standigheden. 

als u deze balans goedkeurt, stellen wij u 
derhalve voor het te bestemmen winstsal-
do van 24.353.031,18 euro als volgt aan te 
wenden: 

1. De nodige som voor te behouden om  
140,00 euro bruto per maatschappelijk  
aandeel uit te betalen,  
hetzij 6.902.000,00 euro 

2. De beschikbare reserve van  
199.500.000,00 euro
naar 205.500.000,00 euro te brengen,  
door dotatie van 6.000.000,00 euro 

3. het resterende saldo, 11.451.031,18 euro,  
over te dragen naar volgend boekjaar. 

VDK beheersVerslag 2013         VerSlaG Van De raaD Van BeStuur
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Na de voorgestelde winstverdeling stijgt 
het eigen vermogen, zoals uitgedrukt in 
de balans en inclusief het fonds voor alge-

mene bankrisico’s, van 253,1 miljoen naar 
263,2 miljoen euro.
De solvabiliteitsratio bedraagt 17,27%.  

Indien u akkoord gaat met deze winst-
verdeling, zal vanaf dinsdag 1 april eerst-
komend 105,00 euro netto per aandeel 
worden uitgekeerd. De aandelen aan 
toonder die nog in omloop zijn werden op  
1 januari 2014 ingevolge de Wet van 14 

december 2005 betreffende de afschaffing 
van de effecten aan toonder, van rechtswe-
ge gedematerialiseerd en ingeschreven op 
naam van VDK op een afzonderlijke reke-
ning gedematerialiseerde effecten.  
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De bestuursmandaten van mevrouwen 
leen Van den Neste en anita Dewispelae-
re, en van de heren Marc De Clercq en Ma-
rio Pauwels vervallen. 
De raad van bestuur stelt voor de manda-
ten van mevrouw Van den Neste en van de 
heer Pauwels te hernieuwen voor de statu-
taire periode van zes jaar. 
aangezien mevrouw Dewispelaere en de 
heer De Clercq beiden 2 opeenvolgende 
mandaten, voor een totale periode van 12 
jaar, als onafhankelijk bestuurder bij onze 
maatschappij hebben vervuld, kunnen zij in 
de zin van artikel 526ter van het Wetboek 
van vennootschappen niet meer als onaf-
hankelijk bestuurder worden herbenoemd. 
De raad van bestuur stelt derhalve voor 
hun mandaten niet te hernieuwen. hierbij 
willen wij zowel mevrouw Dewispelaere als 
de heer De Clercq bedanken voor hun ge-
waardeerde inzet en samenwerking. 

De heer bart Vandendriessche nam in de 
loop van dit verslagjaar ontslag als be-
stuurder. De raad van bestuur heeft op 23 
mei 2013 op voorstel van het benoemings-
comité in deze vacature voorzien door de 
voorlopige benoeming van de heer Jean-
Paul Corin. De raad van bestuur stelt aan 
de algemene Vergadering voor de heer Co-
rin definitief te benoemen om het mandaat 
van de heer Vandendriessche te voleindi-
gen. als blijk van erkentelijkheid besliste de 
raad van bestuur om aan de heer Vanden-
driessche de titel van erebestuurder toe te 
kennen. 

De heer Marc lauwers nam in de loop van 
dit verslagjaar ontslag als bestuurder. De 
raad van bestuur heeft op 23 januari 2014 
op voorstel van het benoemingscomité in 
deze vacature voorzien door de voorlopige 
benoeming van de heer Marc raisière. De 
raad van bestuur stelt aan de algemene 
Vergadering voor de heer raisière definitief 
te benoemen om het mandaat van de heer 
lauwers te voleindigen. bij deze wensen 
wij de heer lauwers te bedanken voor de 
verdienstelijke uitoefening van zijn bestuur-
dersmandaat.

De heren Marc De Winne en Ignace schat-
teman namen ontslag als bestuurder en als 
lid van het Directiecomité. De heer De Win-
ne verliet VDK, terwijl de heer schatteman 
binnen onze bank de functie van Intern  
auditor opnam. hierbij danken wij beide 
heren voor hun inzet en toewijding als lid 
van het Directiecomité en van de raad van 
bestuur. De raad van bestuur besliste, na 
advies van het benoemings- en remune-
ratiecomité, om niet in hun vervanging te 
voorzien. 

27 februari 2014

IX.
Benoemingen 
en informatie
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a. Kredietrisico

het kredietrisico is het risico dat de tegen- 
partij niet in staat blijkt haar contractuele  
verplichting tot terugbetaling van het  
krediet na te komen. strategisch blijft 
de kredietverlening van VDK spaarbank 
hoofdzakelijk gericht op de retailmarkt 
(particulieren, zelfstandigen en kleinbedrijf)  
en de non-profit sector, aansluitend bij 
het profiel van de bank en haar doel- 
publiek. De commerciële kredietverlening 
aan grote bedrijven (corporate) en de kre-
dietverstrekking aan microfinancieringsin-
stellingen zijn tot op heden relatief beperkt. 
gezien de ruime spreiding van de krediet-
portfolio, de acceptatie- en monitoring-
politiek en de aard en de kwaliteit van de 
zekerheden, is het aantal schadegeval-
len binnen de kredietportefeuille in onze 
bank historisch laag. Voor de kredieten met 
een “dubieus” verloop worden de nodige 
waardeverminderingen geboekt. In dit ver-
band werden over het verlopen boekjaar 
specifieke voorzieningen op de krediet-
portefeuille aangelegd ten bedrage van 
180.000 euro. 
In de loop van dit verslagjaar beslisten 
we tot de aanleg van een intern zeker-
heidsfonds als reserve voor eventuele toe-
komstige risico’s op onze portefeuilles 
commerciële kredieten en gesyndiceerde 
kredieten. Met dit doel doteerden wij 1 mil-
joen euro aan dit fonds. Daarnaast boek-
ten wij een dotatie van 321.000 euro voor 
onze kredieten aan microfinancierings- 
instellingen.

Met betrekking tot het kredietrisico op 
onze beleggingsportfolio werden de li-
mieten inzake het “counterparty risk” op 
beleggingen in corporate bonds en over-
heidsobligaties vastgelegd in een beleids-
nota, waarin het maximale kredietbedrag 
per emittent wordt bepaald in functie van 
zijn kredietwaardigheid. 
De opvolging van de risico’s met betrekking 
tot onze obligatieportefeuille gebeurt op 
een proactieve manier, met als doelstelling 
de kwaliteit van onze effectenportefeuille 
op peil te houden. 

Waardeverminderingen / provisies op de 
effectenportefeuille

er werden in de loop van het verslag-
jaar geen nieuwe specifieke waar-
deverminderingen aangelegd op de 
effectenportefeuille. In de bestaande por-
tefeuille  “Dubieuze Vorderingen” werden 

geen bijkomende waardecorrecties ten laste  
genomen. De afgewaardeerde vorderingen 
op Dexia bil perpetual en op landsbanki  
Islands werden verkocht. 

Ingevolge het herstel op de aandelenmark-
ten konden op onze aandelenportefeuille 
(locom) per saldo positieve waardecorrec-
ties worden geboekt ten bedrage van 2,56 
miljoen euro. 

Op basis van de indicatieve marktwaarde-
ringen beliep het verschil tussen de markt- 
en de boekwaarde van onze portefeuille 
perpetuele leningen per 31 december -1,4 
miljoen euro, of -0,9 miljoen euro na ver-
rekening van belastinglatenties. Deze fi-
nanciële instrumenten behoren tot de 
beleggingsportefeuille, de emittenten ge-
nieten een goede kredietwaardigheid en 
de verplichtingen op deze leningen wor-
den correct nagekomen. hogergenoemde 
latente minwaarde wordt derhalve niet als 
een duurzaam waardeverlies beschouwd, 
zodat voor deze effecten geen waarde-
correctie in de jaarrekening werd doorge-
voerd en zij geboekt werden aan amortised 
cost. het totaalbedrag van de latente min-
waarde op de portefeuille perpetuals werd 
evenwel in mindering gebracht van het re-
glementair eigen vermogen.

Ten slotte vermelden we dat, na een terug-
name ten bedrage van 1 miljoen euro, het 
bedrag van het intern zekerheidsfonds, dat 
wordt aangelegd als reserve voor eventu-
ele toekomstige risico’s op de effectenpor-
tefeuille, per einde boekjaar 6 miljoen euro 
bedroeg.

b. Marktrisico

het marktrisico heeft betrekking op koers-
fluctuaties (waardewijzigingen) in de 
financiële instrumenten van actief- en pas-
siefposten als gevolg van prijsfluctuaties en 
van de volatiliteit van de financiële markten 
waarin de bank actief is. 
het belangrijkste marktrisico voor VDK 
spaarbank is het renterisico, dat wordt ge-
definieerd als het risico van een lager ren-
teresultaat en van een potentiële daling 
van de nettowaarde van de bank als gevolg 
van wijzigingen in de rentecurve. 
De krachtlijnen inzake het renterisico- 
beheer werden vastgelegd in een rente- 
risicopolicy, goedgekeurd door de raad 
van bestuur. 
het renterisico binnen VDK wordt gemeten 
en opgevolgd via een intern beleidsonder-

I. risicobeheersing:
beheer van

de voornaamste risico’s
in VDK Spaarbank
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steunend bedrijfsbeheerssysteem, dat on-
der meer gebruik maakt van statische en 
dynamische gap- en durationmodellen. 
De bank voert een voorzichtig beleid met 
betrekking tot het renterisico, in het kader 
van de limieten opgelegd door de raad van 
bestuur en door de regelgever. het toezicht 
op en de opvolging van het renterisico be-
hoort tot de opdracht en de verantwoor-
delijkheid van het alCO (asset & liability 
Committee).
Naast hogervermeld renterisico vermelden 
we tevens het marktrisico op onze eigen 
aandelenportfolio. Onze aandelenporte-
feuille is beperkt in omvang en bedroeg per 
31 december slechts 1,95 procent van onze 
totale beleggingsportefeuille. Derhalve kan 
het marktrisico uit hoofde van de aande-
lenposities als beheersbaar worden be-
schouwd.

c. Liquiditeitsrisico

het beleid inzake liquiditeitsrisico is erop 
gericht om steeds te kunnen voldoen aan 
de betalingsverplichtingen van de bank en 
aan de opvragingen door het cliënteel. 
De krachtlijnen van het liquiditeitsrisico-
beheer werden vastgelegd in een liquidi-
teitsbeheerpolicy, goedgekeurd door de 
raad van bestuur. het liquiditeitsrisico 
wordt bewaakt in het kader van het da-
gelijkse thesaurie- en liquiditeitsbeheer en           
-planning, rekening houdend met de inter-
ne en externe limieten ter zake. In het ka-
der van de financiële crisis werd bijzondere 
aandacht besteed aan het liquiditeitsbe-
heer, waarbij het beheersinstrumentarium 
en de rapportering verder werden uitge-
breid en verfijnd conform de ‘sound prin-
ciples’ van het basel Committee en de 
circulaires van de toezichthouder. gezien 
onder meer de ruime en gespreide klanten-
depositobasis, de beperkte interbancaire 
financiering, de liquiditeits-/ beleenbaar-
heidsgraad van onze activa in portefeuille 
en de strikte monitoring, kan het liquidi-
teitsrisico in VDK als beperkt worden be-
schouwd.   

d. Operationeel risico

het operationele risico omvat het risico van 
verliezen als gevolg van tekortschietende 
en/of falende interne procedures en syste-
men, mensen en technologie, of van exter-
ne gebeurtenissen. 
In navolging van de wettelijke bepalingen 
ter zake, en van de aanbevelingen in de   

Nbb-circulaire inzake de “gezonde beheers- 
praktijken met betrekking tot de bedrijfs-
continuïteit van financiële instellingen” 
wordt door VDK de grootste aandacht be-
steed aan de uitwerking en de implemen-
tatie van een operationeel risicobeleid, met 
inbegrip van een bedrijfscontinuïteitsbeleid 
en een Disaster recovery Plan. 
De resultaten van de periodieke testen voor 
zowel business Continuity Plan- als Disas-
ter recovery Plan- activiteiten dienen om 
de bestaande plannen verder bij te sturen.

Tot slot vermelden wij nog dat wij het af-
gelopen jaar uit voorzichtigheidsoverwe-
gingen onze algemene voorziening verder 
opbouwden in de vorm van een dotatie 
aan het fonds voor algemene bankrisico’s, 
ten bedrage van 2 miljoen euro, zodat deze 
per eind 2013 5 miljoen euro bedraagt.
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1. Raad van Bestuur

De raad van bestuur treedt op in het uit-
sluitend belang van de vennootschap ten 
aanzien van de aandeelhouders, het cliën-
teel en het personeel. De raad ziet erop 
toe dat de principes inzake deugdelijk be-
stuur worden nageleefd.

Naast de wettelijke en statutaire bevoegd-
heden behoort het tot de taak van de raad 
van bestuur om het algemeen en strate-
gisch beleid en de ondernemingswaarden 
van VDK uit te stippelen en om toezicht 
te houden op de onderneming in het alge-
meen en op het management in het bijzon-
der.
De raad van bestuur gaat na of de wettelij-
ke en prudentiële bepalingen en of de ethi-
sche, sociale en maatschappelijke normen 
en belangen worden nageleefd.

bij de samenstelling van de raad van be-
stuur vertegenwoordigen de niet-uitvoe-
rende bestuurders een meerderheid ten 
opzichte van de uitvoerende, wordt een 
evenwichtig aantal bestuursmandaten toe-
gekend aan onafhankelijke bestuurders, en 
wordt rekening gehouden met een evenre-
dige vertegenwoordiging van de relevante 
aandeelhouders. 

De bestuurders zijn natuurlijke personen, 
gekozen op grond van hun bekwaamheid, 
vereiste integriteit, inzet, ervaring en de 
meerwaarde die zij kunnen hebben bij het 
uitstippelen van het algemeen beleid van 
de vennootschap. 

elke bestuurder heeft de nodige beschik-
baarheid om zijn verplichtingen als be-
stuurder na te komen.

De werking van de raad van bestuur is  
gebaseerd op doorzichtigheid, openheid  
en informatieverspreiding. 
Om zijn werking te optimaliseren en zijn  
taken efficiënt te kunnen vervullen heeft  
de raad van bestuur gespecialiseerde  
raadgevende comités opgericht, nl. het  
auditcomité, het strategisch Comité en het 
benoemings- en remuneratiecomité.
Deze comités adviseren de raad van  
bestuur over bepaalde aangelegenheden. 
De besluitvorming blijft evenwel berusten 
bij de raad van bestuur die collegiaal zijn 
bevoegdheden uitoefent. 

De raad van bestuur vergaderde het afge-
lopen jaar zesmaal over de thema’s die in 
dit beheersverslag worden toegelicht. 

a. auditcomité
het auditcomité heeft de taak het effec-
tieve toezicht door de raad van bestuur te 
ondersteunen en de interne controle en in-
terne audit te versterken. 
het auditcomité beoordeelt de evolutie 
van de belangrijkste risico’s waaraan de 
kredietinstelling is blootgesteld en de wij-
ze waarop deze risico’s binnen de instelling 
worden beheerd, in het bijzonder het kre-
dietrisico, het marktrisico, het operationele 
risico, het juridische risico en het risico in-
zake reputatie.
het auditcomité vergaderde het afgelo-
pen boekjaar vijfmaal. als voornaamste be-
handelde onderwerpen vermelden we de 
jaarrekening en de driemaandelijkse resul-
tatenrekeningen, de interne controle, de 
compliance, het renterisico, het liquiditeits-
risico, het kredietrisico en het portefeuil-
lerisico. het auditcomité bracht hierover 
verslag uit aan de raad van bestuur in de 
vergaderingen van 24 januari, 28 februa-
ri, 23 mei, 26 september en 21 november 
2013.

b. Strategisch Comité
het strategisch Comité heeft de taak de 
raad van bestuur te adviseren met betrek-
king tot de krachtlijnen van het algemeen 
beleid en de strategie van de onderneming. 
het comité besteedt aandacht aan onder 
meer de strategische oriëntering, het aan-
deelhouderschap, de dividendpolitiek, de 
expansiepolitiek, het imago, de organisa-
tie, de toereikendheid van het eigen ver-
mogen, …
het strategisch Comité vergaderde vijfmaal 
en rapporteerde hierover in zijn jaarverslag 
aan de raad van bestuur in de vergadering 
van 23 januari 2014.

c. Benoemings- en
remuneratiecomité 

het benoemings- en remuneratiecomité 
adviseert de raad van restuur met betrek-
king tot alle aangelegenheden verbonden 
aan de benoeming en de vergoeding van 
zowel de uitvoerende, als de niet-uitvoe-
rende bestuurders.
De algemene principes inzake behoorlijk 
loonbeleid zoals van toepassing in VDK 
spaarbank worden op voorstel van het be-
noemings- en remuneratiecomité in een 
beleidsnota vastgelegd en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de raad van bestuur.
het benoemings- en remuneratiecomité  
vergaderde het afgelopen verslagjaar 
tweemaal en formuleerde haar voorstellen

II. Corporate governance:
beschrijving van
de beleidsstructuur
in VDK Spaarbank
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dienaangaande in de vergaderingen van de 
raad van bestuur van 28 januari, 27 mei 
en 26 september 2013 en 23 januari 2014; 
deze voorstellen werden door de raad 
goedgekeurd. 

2. Directiecomité

het Directiecomité is belast met de effec-
tieve leiding van de onderneming en met 
de operationele uitvoering van het door de 
raad van bestuur uitgestippelde algemeen 
en strategisch beleid.

het Directiecomité heeft de bevoegdheid 
om alle beslissingen te nemen m.b.t. het 
dagelijks beleid en VDK spaarbank te ver-
tegenwoordigen in haar relaties met het 
personeel, het cliënteel, de kredietinstellin-
gen in belgië en in het buitenland, de eco-
nomische en sociale milieus en de overheid, 
evenals om beslissingen te nemen over de 
vertegenwoordiging van VDK spaarbank 
bij de vennootschappen waarin VDK spaar-
bank participeert. 

In januari 2014 werd de managementstruc-
tuur van onze bank verder verstevigd met 
de oprichting van een Managementcomité. 
het Managementcomité is samengesteld 
uit kaderleden die sleutelposities binnen de 
bank innemen en heeft als taak om aan het 
Directiecomité bijkomend advies en onder-
steuning te verlenen bij haar beraadslagin-
gen en te nemen beslissingen.

3. Onafhankelijke controlefuncties

a. Interne audit 
De reikwijdte van de interne audit om-
vat, in het algemeen, het onderzoek en de 
evaluatie van de gepastheid en de doel-
treffendheid van het systeem van interne 
controle dat in de spaarbank is opgeno-
men, alsook van de kwaliteit of efficiën-
tie waarmee de opgedragen taken worden 
uitgevoerd.
De interne audit staat de leden van de or-
ganisatie bij in de effectieve uitoefening 
van hun verantwoordelijkheden en voorziet 
hen in dit verband van analyses, evaluaties, 
aanbevelingen, advies en informatie om-
trent de onderzochte activiteiten. 

De interne auditdienst rapporteert aan de 
voorzitter en de leden van het Directie- 
comité en simultaan aan de voorzitter van 
de raad van bestuur. Periodiek informeert 
het hoofd van de interne auditdienst het 

auditcomité over de auditwerkzaamheden 
van de verlopen periode. 

b. Compliance 
De compliance officer coördineert alle in-
spanningen betreffende compliance, be-
oordeelt de kwaliteit en uniformiteit van 
de uitvoering van het integriteitsbeleid in 
de verschillende diensten en is het centrale 
aanspreekpunt, zowel intern als extern, en 
voornamelijk voor de overheden belast met 
het toezicht op de integriteitsregels.
De compliance officer staat in voor het on-
derzoek naar en het bevorderen van de na-
leving van de regels die verband houden 
met de integriteit van de activiteiten en de 
beheersing van het reputatierisico. In die 
zin geeft de compliance functie vorm aan 
het integriteitsbeleid van VDK.

Om haar onafhankelijkheid te verzekeren, 
hangt de compliance functie af van het 
hoogste orgaan dat het dagelijkse bestuur 
binnen de organisatie waarneemt. het is 
een staffunctie die ressorteert onder de 
voorzitter van het Directiecomité.

c. risk Management Controle 
De risk management functie hangt af van 
het hoogste orgaan dat het dagelijkse be-
stuur binnen de organisatie waarneemt. 
het is een staffunctie die ressorteert onder 
en rechtstreeks rapporteert aan de voorzit-
ter van het Directiecomité. 
De functie geeft tevens rechtstreeks toe-
gang tot de voorzitter van de raad van be-
stuur, de leden van het auditcomité en de 
erkende revisoren. 

De risk management controller oefent toe-
zicht en controle uit op het beheer en de 
opvolging van alle risico’s van de bank en 
op de tenuitvoerlegging van het risicobe-
heer. 

4. Beloningsbeleid 

het beloningsbeleid wordt als een essen-
tieel element van ‘deugdelijk bestuur’ be-
schouwd en is als dusdanig ingeschreven 
in de politiek van de bank m.b.t. duurzaam 
ondernemen en dit conform het globale 
governance beleid van de onderneming. 

als belangrijke principes geldt er dat het 
beloningsbeleid: 
- geenszins in excessieve beloningen voor-
ziet 
- niet aanzet tot buitensporig risicogedrag, 
daarentegen overeenstemt met en bijdraagt  



tot een passende en doeltreffende risicobe-
heersing 
- aansluit bij de strategische doelstellingen, 
de risicotolerantie, de ethische en maat-
schappelijke ondernemingswaarden van 
de onderneming en haar lange termijndoel-
stellingen inzake duurzame groei en renda-
biliteit 
- in overeenstemming is met de beginselen 
die betrekking hebben op de bescherming 
van cliënten en beleggers

De raad van bestuur stelt, op advies van 
het benoemings- en remuneratiecomité, 
de algemene beginselen van het belonings-
beleid vast en ziet toe op de implementatie 
ervan. De compliance officer en de hr- 
manager zijn betrokken bij het opstellen 
van het beloningsbeleid. 
De vergoedingen van de leden van de raad 
van bestuur en van de leden van het Direc-
tiecomité worden vastgelegd door de raad 
van bestuur. het Directiecomité is verant-
woordelijk voor de tenuitvoerlegging van 
het beloningsbeleid. 
het beloningsbeleid wordt jaarlijks door de 
raad van bestuur geëvalueerd.
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Sociaal-maatschappelijk
engagement

Oprechte solidariteit met sociaal zwakke-
ren, fundamenteel respect voor mens en 
milieu, duurzaam ondernemen. Deze enga-
gementen zijn expliciet ingeschreven in de 
mission statement van VDK. In het boek-
jaar 2013 gaven onder meer volgende ini-
tiatieven en projecten gestalte aan het 
sociaal-maatschappelijk engagement van 
VDK: 

1. SpaarPlus Rekening

De spaarPlus rekening is de nieuwe ethi-
sche spaarrekening van VDK die op 1 juli 
van dit boekjaar ontstaan is uit de samen-
smelting van de Wereldspaarrekening, de 
solidariteitsspaarrekening en de gewone 
spaarrekening. Met de spaarPlus rekening 
kiezen cliënten bewust voor een duurzame 
bestemming van hun spaargeld. VDK werkt 
voor deze spaarformule samen met zeven 
partners, die elk op hun specifieke manier 
actief zijn, hier bij ons of in het Zuiden. 
het zijn de vier partners van de voormalige  
Wereldspaarrekening (Wereldsolidariteit, 
Incofin, Trias en broederlijk Delen) aange-
vuld met de twee partners van de voorma-
lige solidariteitsspaarrekening (hefboom 
en Welzijnszorg) en met ten slotte FairFin 
als zevende en nieuwe partner.
elk van deze partners ontvangt van VDK 
een recurrente commissie, berekend op 
basis van de globale spaarinlage op deze 
spaarrekening. In 2013 bedroeg de geza-
menlijke commissie 95.319,60 euro. eind 
2013 telde VDK 30.150 spaarPlus reke-
ningen, samen goed voor 181.855.233,25 
euro. Met deze spaarinlage is de spaarPlus 
rekening één van de belangrijkste duurza-
me spaarrekeningen in het belgische ban-
kenlandschap. 
De spaarfondsen op de spaarPlus reke-
ning worden door VDK volgens duidelijk 
beschreven duurzame criteria herbelegd, 
waarop door het onafhankelijk adviesbu-
reau Forum ethibel wordt toegezien.

2. Wereldsolidariteit

Wereldsolidariteit werkt in 31 landen ver-
spreid over afrika, latijns-amerika en azië 
samen met 97 sociale organisaties: vak-
bonden, mutualiteiten, ngo’s, vrouwen- en 
jongerenbewegingen. De partners van We-
reldsolidariteit creëren waardig werk, ver-
beteren de leefomstandigheden, zorgen 
voor betaalbare en solidaire gezondheids-
zorg. Door socio-economische initiatieven 
en coöperaties kunnen mensen zelf zorgen 
voor een leefbaar inkomen voor hun gezin. 

Ze zijn actor in de opbouw van de sociale 
economie in hun land, daar worden zij en 
hun omgeving beter van.
Partners in het Zuiden die gesteund wor-
den door Wereldsolidariteit zorgen voor 
duurzame oplossingen en onomkeerbare 
veranderingen. VDK steunt het programma 
van Wereldsolidariteit op structurele wijze. 
Concreet wendt Wereldsolidariteit de VDK-
fondsen aan binnen haar socio-economisch 
programma.

3. Incofin

VDK stond in 1992 mee aan de wieg van 
de investeringscoöperatieve Incofin cvso en 
is er nog steeds een van de belangrijkste 
partners. Incofin cvso investeert in:
1) 37 microfinancieringsinstellingen in 22 
ontwikkelingslanden,
2) in andere microfinancieringsfondsen, zo-
als het Fairtrade access Fund, die op hun 
beurt investeren in microfinanciering en
3) in de commanditaire vennootschap  
Incofin Investment Management, een  
fondsenadviseur voor microfinanciering die 
investeert in 131 microfinancieringsinstellin-
gen in 45 landen.
De microfinancieringsinstellingen ver-
schaffen met de investeringsmiddelen van 
Incofin cvso microkredieten aan kleine on-
dernemers die niet terechtkunnen bij de 
traditionele banken ter plaatse, maar dank-
zij deze kredieten toch hun zaak kunnen 
uitbouwen en zo de vicieuze cirkel van ar-
moede doorbreken. Incofin draagt op die 
manier bij tot duurzame sociaal-economi-
sche zelfontwikkeling in het Zuiden.

4. Impulse
Microfinance Investment Fund

VDK participeert in Impulse Microfinance 
Investment Fund. Dit fonds, in 2005 door 
VDK samen met KbC, Volksvermogen, de 
boerenbond en Incofin opgericht, inves-
teert in derdewereldlanden in middelgrote, 
rendabele en goed gemanagede instellin-
gen, gespecialiseerd in microkredieten.
 

5. vzw De Kromme Boom

Door te participeren in de aandeelhouders-
structuur van de cvso De Vrienden van De 
Kromme boom ondersteunt VDK de wer-
king van vzw De Kromme boom. Deze vzw 
is al meer dan twee decennia actief als 
thuishaven voor mensen met een geeste-
lijke en/of materiële nood die aan de rand 
van de maatschappij trachten te overleven.
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6. cvba De Schoring / vzw Levanto

VDK stond mee aan de wieg van cvba De 
schoring. Via het financieringsvehikel De 
schoring biedt de antwerpse vzw levanto 
kansen aan tewerkstellingsprojecten voor 
kansarmen.

7. cvba De Punt

VDK participeert in De Punt, dit is een  
erkend incubatiecentrum voor de sociale 
economie die enerzijds bedrijfsadvies ver-
leent aan starters en nieuwe initiatieven 
in de sociale economie en anderzijds een 
sociaal-economisch bedrijvencentrum in 
gent exploiteert. De Punt richt zich speci-
fiek tot bedrijven die werkgelegenheid cre-
eren voor mensen met verminderde kansen 
op de arbeidsmarkt: 45-plussers, langdurig 
werkzoekenden, personen met een handi-
cap, allochtonen, ...

8. MFI-kredietportefeuille

In 2007 startte VDK met de opbouw  
van een eigen kredietportefeuille in micro-
financieringsinstellingen (MFI’s) gevestigd 
in Midden- en Zuid-amerika, afrika, Cen-
traal-azië en Oost-europa. Voor de ontwik-
keling van deze activiteit doet VDK beroep 
op de expertise van Incofin Investment Ma-
nagement. Op balansdatum bedroeg de 
globale VDK-portefeuille in microkredieten 
64,27 miljoen euro. Dit weerspiegelt het 
geloof van VDK in de kracht van microkre-
diet als hefboom om de armoedespiraal te 
doorbreken.

9. NFTE / YouthStart

VDK is structureel partner van NFTe belgi-
um. NFTe (= Network For Training entre-
preneurship) is een wereldwijde organisatie 
(met amerikaanse roots) die kanszoekende 
jongeren via een praktijkgerichte opleiding 
en begeleiding ondernemingszin, sociale  
vaardigheden, waarden en attitudes wil 
bijbrengen. Ze werken daarbij samen  
met een aantal publieke en private  
partnerorganisaties (bv. centra voor deel-
tijds onderwijs, ocmw’s, commerciële be-
drijven, …). NFTe belgium bereikt jaarlijks 
een 500-tal jongeren. De organisatie werkt 
aan een naamsverandering en zal voortaan 
door het leven gaan als Youthstart. 

10. Andere initiatieven

als regionale bank wil VDK ook via loka-
le sponsoring en mecenaat uiting geven 

aan haar sociaal-maatschappelijke be-
kommernis. Ook in 2013 engageerde VDK 
zich in een aantal relatief kleinschalige 
maar waardevolle projecten en initiatieven 
die solidariteit met kansarmen en sociaal 
zwakkeren hoog in het vaandel dragen.
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actief 2013 2012

I. Kas, tegoeden bij centrale banken,  19.908.074,76  19.485.524,18 

     postcheque- en girodiensten  

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier 85.874.316,13 70.263.419,00   

III. Vorderingen op kredietinstellingen 212.311.098,12  133.970.230,83 

    a. Onmiddellijk opvraagbaar 7.052.406,00   3.314.495,13 

    b. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 205.258.692,12  130.655.735,70   

IV. Vorderingen op cliënten 1.319.747.711,43   1.141.593.046,75   

V. obligaties en andere vastrentende effecten 1.506.092.858,54   1.616.662.569,35 

    a. Van publiekrechtelijke emittenten 368.284.661,39   370.806.857,31 

    b. Van andere emittenten 1.137.808.197,15   1.245.855.712,04   

VI. aandelen en andere niet-vastrentende effecten 29.912.889,27   26.874.940,71   

VII. financiële vaste activa 2.563.804,68   2.563.805,68 

    b. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een  285.394,02   285.394,02 

         deelnemingsverhouding bestaat  

    C. andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren 2.278.410,66   2.278.411,66   

VIII. oprichtingskosten en immateriële vaste activa 4.069.317,10   3.908.586,19   

IX. Materiële vaste activa 21.746.805,49   21.988.443,48   

XI. overige activa 674.415,00   47.787,83   

XII. overlopende rekeningen 34.275.067,73   36.618.986,57 

totaal actief 3.237.176.358,25   3.073.977.340,57

Balans 
per 31 december 2013  

Posten buitenbalans 2013 2012

I. eventuele passiva  4.705.319,58 4.066.562,76 

 C. Overige borgtochten 4.705.319,58 4.066.562,76

II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico  161.125.924,24 139.955.575,14 

 C. beschikbare marge op betekende kredietlijnen 161.125.924,24 139.955.575,14   

III. aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden  822.285.188,13 867.367.293,61 

 b. Open bewaring en gelijkgestelde 822.285.188,13 867.367.293,61   

IV. te storten op aandelen  8.536.458,42 9.910.299,37   

totaal buitenbalans  996.652.890,37 1.021.299.730,88 
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Passief 2013 2012

I. Schulden aan kredietinstellingen 20.470.523,56 140.131.034,76 

 a. Onmiddellijk opvraagbaar 3.470.522,58 3.282.655,07 

 C. Overige schulden op termijn of met opzegging 17.000.000,98 136.848.379,69 

II. Schulden aan cliënten 2.344.064.405,68 2.040.544.871,14  

 a. spaargelden / spaardeposito’s 1.622.815.414,34 1.496.569.163,61 

 b. andere schulden 721.248.991,34 543.975.707,53 

     1) Onmiddellijk opvraagbaar 452.983.524,17 351.746.837,96 

     2) Op termijn of met opzegging 268.265.467,17 192.228.869,57  

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden 566.306.532,00 597.584.292,00 

 a. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop 566.306.532,00 597.584.292,00  

IV. overige schulden 16.838.533,48 17.148.551,81   

V. overlopende rekeningen 25.586.454,96 24.643.625,45   

VI. a. Voorzieningen voor risico’s en kosten 594.299,01 738.175,40 

     1) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 422.299,01 341.638,05 

     3) Overige risico’s en kosten 172.000,00 396.537,35

 B. uitgestelde belastingen 143.178,49 111.817,63   

VII.  fonds voor algemene bankrisico’s 5.000.000,00 3.000.000,00  

   

EIGEN VERMOGEN   

IX. Kapitaal 25.000.000,00 25.000.000,00

 a. geplaatst kapitaal 25.000.000,00  25.000.000,00   

XII.  reserves 221.721.399,89 215.660.495,80 

 a. Wettelijke reserve 2.500.000,00  2.500.000,00 

 b. Onbeschikbare reserve 39.662,96  39.662,96 

     2) andere 39.662,96  39.662,96 

 C. belastingvrije reserve 13.681.736,93 13.620.832,84

 D. beschikbare reserve 205.500.000,00 199.500.000,00 

XIII. overgedragen winst 11.451.031,18 9.414.476,58   

totaal Passief 3.237.176.358,25 3.073.977.340,57 
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   2013 2012

I. renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten 92.953.367,65 98.375.339,08 

 waaronder: uit vastrentende effecten 47.407.260,62 57.068.782,72   

II. rentekosten en soortgelijke kosten -41.699.324,26 -45.218.221,65   

III. opbrengsten uit niet-vastrentende effecten 1.091.966,68 1.308.687,05 

 a. aandelen en andere niet-vastrentende effecten 1.033.657,68 1.249.912,05 

 D. andere aandelen van de financiële vaste activa 58.309,00 58.775,00   

IV. ontvangen provisies 5.504.130,81 5.663.214,95   

V. Betaalde provisies -5.592.589,08 -5.083.963,02    

VI. resultaten uit financiële transacties 4.934.397,24 3.814.008,44  

 a. Wisselbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten -54.222,97 114.704,98 

 b. Uit de realisatie van beleggingseffecten 4.988.620,21 3.699.303,46    

VII. algemene administratieve kosten -33.319.606,85 -31.630.732,63  

 a. bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -22.454.913,81 -21.418.315,17  

 b. Overige administratieve kosten -10.864.693,04 -10.212.417,46   

VIII. afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, -4.046.002,31 -3.386.270,45  

 op immateriële en materiële vaste activa  

IX. terugneming van waardeverminderingen (waardeverminderingen) -3.304.671,10 -3.639.279,65  

 op vorderingen en terugneming van voorzieningen (voorzieningen)
 voor de posten buitenbalanstelling “I. eventuele passiva”
 en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”    

X. terugneming van waardeverminderingen (waardeverminderingen) 2.586.115,24 1.842.428,29 

 op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere
 vastrentende of niet-vastrentende effecten    

XI. Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s 441.861,50 476.904,37 

 en kosten dan bedoeld in de posten buitenbalanstelling  “I. eventuele
 passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”  

XII. Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in -297.985,11 -497.527,33

 de posten buitenbalanstelling “I. eventuele passiva” en
 “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

XIII. toevoeging aan het fonds voor algemene bankrisico’s -2.000.000,00 -3.000.000,00   

XIV. overige bedrijfsopbrengsten 1.300.312,29 1.228.458,73   

XV. overige bedrijfskosten -2.722.530,08 -2.338.243,74  

XVI. winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 15.829.442,62 17.914.802,44  

XVII. uitzonderlijke opbrengsten 152.673,58 26.489,04 

  D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 152.673,58 26.489,04  

XVIII. uitzonderlijke kosten -1,00   0,00

 b. Waardeverminderingen op financiële vaste activa -1,00  0,00  

XIX. winst (Verlies) van het boekjaar vóór belastingen 15.982.115,20 17.941.291,48   

XIXbis a. overboeking naar de uitgestelde belastingen -37.150,73   0,00

XIXbis B. onttrekking aan de uitgestelde belastingen 5.789,87 3.911,52   

XX. Belastingen op het resultaat -951.295,65 -2.553.491,04 

 a. belastingen -953.989,06 -2.565.505,54

 b. regulariseringen van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen 2.693,41 12.014,50   

XXI. winst (Verlies) van het boekjaar 14.999.458,69 15.391.711,96   

XXII. overboeking naar belastingvrije reserves -72.148,27 0,00  

     onttrekking aan belastingvrije reserves 11.244,18 7.596,33   

XXIII. te bestemmen winst (te verwerken verlies) van het boekjaar 14.938.554,60 15.399.308,29

resultatenrekening
per 31 december 2013

VDK beheersVerslag 2013         BalanS en reSultatenreKenInG



39

Verwerking resultaten  2013 2012 

 a. te bestemmen winstsaldo  24.353.031,18 22.316.476,58 

 1. Te bestemmen winst van het boekjaar 14.938.554,60 15.399.308,29 

 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 9.414.476,58 6.917.168,29   

 C. toevoeging aan het eigen vermogen  6.000.000,00  6.000.000,00 

 3. aan de overige reserves 6.000.000,00  6.000.000,00   

 D. over te dragen resultaat  11.451.031,18 9.414.476,58 

  1. Over te dragen winst 11.451.031,18 9.414.476,58  

 f. uit te keren winst  6.902.000,00  6.902.000,00 

 1. Vergoeding van het kapitaal 6.902.000,00  6.902.000,00 
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Balans 2013 2012 %

Vorderingen op cliënten 1.319.747.711,43 1.141.593.046,75 + 15,61

effecten en waardepapier 1.621.880.063,94 1.713.800.929,06 - 5,36

financiële vaste activa 2.563.805,68 2.563.805,68 + 0,00

Materiële vaste activa 21.746.805,49 21.988.443,48 - 1,10

Cliëntendeposito’s en schuldbewijzen 2.901.009.913,70 2.629.287.821,12 + 10,33

eigen vermogen in enge zin 258.172.431,07 250.074.972,38 + 3,24

fonds voor algemene bankrisico’s 5.000.000,00 3.000.000,00 + 66,67

eigen vermogen in ruime zin 263.172.431,07 253.074.972,38 + 3,99

Balanstotaal 3.237.176.358,25 3.073.977.340,57 + 5,31

     

resultatenrekening 2013 2012 %

renteresultaat 51.254.043,39 53.157.117,43 - 3,58

niet-renteresultaat uit kapitalen 6.026.363,92 5.122.695,49 + 17,64

totaal resultaat uit kapitalen 57.280.407,31 58.279.812,92 - 1,71

Provisies en andere bedrijfsopbrengsten 6.804.443,10 6.891.673,68 - 1,27

Bankproduct 64.084.850,41 65.171.486,60 - 1,67

Bedrijfskosten -45.680.728,32 -42.439.209,84 + 7,64

Brutobedrijfsresultaat 18.404.122,09 22.732.276,76 - 19,04

waardecorrecties -2.574.679,47 -4.817.474,32 - 46,56

nettobedrijfsresultaat 15.829.442,62 17.914.802,44 - 11,64

uitzonderlijk resultaat 152.672,58 26.489,04 + 476,36

Belastingen -982.656,51 -2.549.579,52 - 61,46

resultaat van het boekjaar 14.999.458,69 15.391.711,96 - 2,55

Belastingvrije reserves -60.904,09 7.596,33 - 901,76

te bestemmen resultaat van het boekjaar 14.938.554,60 15.399.308,29 - 2,99

risicogewogen solvabiliteitsratio 17,27% 17,35%

Kerncijfers
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