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In 2008 heeft de financiële wereld
een belangrijk deel van het
maatschappelijke vertrouwen verloren.
Bij KBC zijn we vastberaden om dat
vertrouwen door onze daden en door
onze houding volledig terug te winnen.
We hopen dat dit verslag alvast een
stap in de goede richting is.
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Beste lezer,
U beseft het misschien niet, maar u hebt wel degelijk een primeur in handen. We stellen u namelijk graag
ons Eerste verslag aan de samenleving voor. Vrij vertaald is dit een verslag waarin we bondig maar duidelijk vertellen wie we zijn, welke bijdrage we leveren aan de maatschappij, wat onze uitdagingen zijn
en waar we naartoe willen. Maar we willen in dit verslag vooral antwoorden geven op de belangrijkste
vragen die we krijgen uit de samenleving.
Op economisch en financieel gebied was 2011 opnieuw een bijzonder woelig jaar. De turbulenties met
betrekking tot de overheidsschuldencrisis, de onzekerheid over de euro, de daling van de aandelenbeurzen en de verslechterde economische toestand hadden een grote invloed op onze resultaten. Niettemin
eindigen we het jaar met een, weliswaar erg bescheiden, positief nettoresultaat.
Belangrijker nog was dat we een doorslaggevende vooruitgang konden boeken in de uitvoering van ons
strategische plan. Vandaag is al een zeer belangrijk deel daarvan gerealiseerd. Dat plan heeft als doel ons
verder om te vormen tot een nog meer gefocuste Europese speler met een beduidend lager risicoprofiel.
Het bevat bovendien de nodige maatregelen om de door de Belgische staat en het Vlaams Gewest verleende staatssteun binnen een redelijke termijn terug te betalen. Begin 2012 gingen we daarmee van
start, en betaalden we alvast 500 miljoen euro van de lening (en 75 miljoen euro premie daarop) terug
aan de Belgische staat.
Maar voor KBC is niet alleen de winst of het verlies van het laatste kwartaal of het voorbije jaar belangrijk.
In onze bedrijfsvoering proberen we altijd aandacht te hebben voor onze rol in de economie en de maatschappij. We willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van iedere thuismarkt waarin we
actief zijn. Dat doen we in de eerste plaats door particulieren en bedrijven (ook in moeilijke tijden) kredieten te verlenen en de lokale economieën te ondersteunen door verantwoord om te springen met het
spaargeld dat onze cliënten ons toevertrouwen en correct onze belastingen te betalen. Dat uit zich ook
in de talrijke initiatieven die we het afgelopen jaar hebben genomen in het kader van onze betrokkenheid
met de samenleving en ter bevordering van een beter leefmilieu.
We zijn een bedrijf van mensen vóór mensen en voelen ons gesteund door referentieaandeelhouders die
meedenken op de lange termijn en kiezen voor duurzaamheid.
Als u dit verslag hebt doorgenomen, hopen we dat u verrast bent door wat KBC allemaal is en kan zijn.
Dat u een goed gevoel hebt bij de gedachte dat u ons als partner, investering of werkgever hebt gekozen
of overweegt. Dat u als belastingbetaler weet dat we onze schuld aan de overheid volledig, en met
rente, willen terugbetalen. We laten u zien wat KBC in 2011 heeft gedaan en we vertellen u over onze
toekomstplannen. En hopen dat u ons onderweg wat beter leert kennen en begrijpen. Want veel dingen
zijn goed, maar we beseffen dat het altijd beter kan. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid
als enige overblijvende grote en onafhankelijke bank-verzekeraar in dit land.
In 2008 heeft de financiële wereld een belangrijk deel van het maatschappelijke vertrouwen verloren. Bij
KBC zijn we vastberaden om dat vertrouwen door onze daden en door onze houding volledig terug te
winnen. We hopen dat dit verslag alvast een stap in de goede richting is.

Thomas Leysen

Johan Thijs

Jan Vanhevel
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1 KBC in het kort

We geloven dat we als bank-verzekeraar een wezenlijk deel uitmaken van het sociaal-economische weefsel van
onze maatschappij en een motor moeten zijn voor de creatie van welvaart. We vinden het dan ook essentieel om
echt midden in die maatschappij te staan en het verschil te maken door dicht bij onze cliënten te staan. We willen
begrijpen wat voor onze cliënten belangrijk is en hoe we hen kunnen helpen hun doelen te bereiken.
Daarom is onze aanpak niet productgedreven, maar gericht op de behoeften van onze cliënten. In elk van onze
thuismarkten hebben we uitgebreide netwerken uitgebouwd, waar competente medewerkers de tijd nemen om
hun cliënten te leren kennen en gepaste oplossingen aanbieden die steunen op een breed en innovatief assortiment van bankverzekeringsinstrumenten.

KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar
• waarbij bank- en verzekeringsdiensten en -producten optimaal op elkaar zijn afgestemd, doordat ze binnen eenzelfde netwerk
worden aangeboden. Daarbij worden zowel de bank- als verzekeringsactiviteiten aangestuurd door hetzelfde management;
• met een focus op particulieren, kmo’s en grote ondernemingen;
• met een focus op de thuismarkten België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije;
• met een internationaal netwerk dat ten dienste staat van de cliënten in die thuismarkten;
• met een gedifferentieerde benadering per land en per markt, die maximaal inspeelt op de behoeften van de cliënten in dat
land of die markt;
• die streeft naar optimale efficiëntie binnen de groep door een onderbouwde keuze tussen lokale of centrale oplossingen;
• waarbij de distributiekanalen (bankkantoren en verzekeringsagentschappen) en productontwikkelaars (vermogensbeheer,
leasing, betaalverkeer, consumentenfinanciering) via een partnerschapsmodel gestroomlijnd samenwerken;
• die zijn beschikbare kapitaal op een verantwoorde manier aanwendt binnen een globaal conservatief risicoprofiel.

Kerncijfers van de KBC-groep (gegevens op 31 december 2011)
Aantal cliënten (schattingen België en CEE-4: Tsjechië, Bulgarije, Hongarije en Slowakije)

9 miljoen

Personeel in vte (voltijdse equivalenten)

47 530

Aantal bankkantoren in België

844

Aantal bankkantoren in CEE-4

806

Verzekeringsnetwerk in België

(Exclusieve agentschappen) 492

Verzekeringsnetwerk CEE-4

Diverse distributiekanalen

Onderliggend resultaat

1,1 miljard euro

Nettoresultaat (= onderliggend resultaat min uitzonderlijke elementen)

13 miljoen euro

Totale kredietverlening aan particulieren en bedrijven

138 miljard euro

6 Eerste verslag aan de samenleving

België
Tsjechie

Slowakije

Hongarije

Bulgarije

Deze kaart geeft de thuismarkten weer waar KBC zijn bankverzekeringsactiviteiten ontwikkelt. In de rest van de wereld is de groep selectief aanwezig in bepaalde landen en regio’s zoals Frankrijk,
Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China, Hongkong en Singapore.

Comfortabele kapitaalsbasis

Comfortabele kapitaalbasis
13,8%
12,6%
10,8%
8,9%

10,9%

12,3%
10,6%

9,2%

2008

5,6%

5,5%

6,5%

Tier 1-ratio

4,3%

2009

CT1 zonder
overheidskapitaal
CT1 met
overheidskapitaal

7,2%
4,9%

12,0%

2010

2011

(pro forma) 2011

Meer informatie over Tier 1-ratio vindt u in het kaderstuk in hoofdstuk 4 van dit verslag.

CT1 staat voor core Tier 1-kapitaalratio.
In de pro-forma-CT1-ratio’s van 2011 werd de impact van de al getekende desinvesteringen meegeteld.
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2 hoe ZAL KBC ZiJn SChULDen
AAn De oVerheDen terUGBetALen?
KBC heeft zijn voortbestaan als onafhankelijke financiële groep tijdens de zware financiële crisis van de voorbije
jaren in grote mate te danken aan de steun die de Belgische federale en Vlaamse overheid – in verschillende fases
– verleenden. Zij hebben er met kapitaalondersteunende operaties (leningen voor een totaalbedrag van 7 miljard
euro, elke overheid 3,5 miljard euro) mee voor gezorgd dat KBC over de nodige stevige kapitaalbasis kon
beschikken.

Jan Vanhevel, voormalig CEO en voorzitter van het Directiecomite van KBC Groep

KBC is de Belgische federale en Vlaamse overheid en dus onrechtstreeks de Belgische
belastingbetalers zeer erkentelijk voor die steun. We zullen er ook alles aan doen
om de gekregen leningen correct en binnen de met de Europese Commissie afgesproken
termijn en voorwaarden af te lossen. Het blijft onze ambitie om 4,7 miljard euro (hoofdsom,
en daarbovenop de bijkomende premies) terug te betalen tegen eind 2013, zoals vastgelegd
in het Europese plan.
Een eerste schijf van 500 miljoen euro (+ 75 miljoen euro premie) hebben we begin dit jaar al
terugbetaald. Het is onze intentie om in 2012 de federale overheid verder terug te betalen.
Hoeveel we wanneer precies zullen terugbetalen, zal afhangen van de marktomstandigheden en de mening en goedkeuring van de toezichthouder. We willen er namelijk vooral
voor zorgen dat onze kapitaalbasis te allen tijde stevig blijft. Nadien willen we ook
de leningen aﬂossen die we kregen van de Vlaamse overheid. KBC is immers een
groep die op eigen kracht verder wil.

Op de hoofdsom van die leningen (7 miljard euro) betaalt KBC
een jaarlijkse rente van 8,5% in de jaren waarin KBC ook een
dividend uitbetaalt. In 2011 betaalde KBC in totaal 595 miljoen
euro aan rente aan de Vlaamse en federale overheid.
Met de Europese Commissie, die haar akkoord moest geven
voor de kapitaalondersteunende operaties (leningen) van de
overheden, is KBC overeengekomen dat er naast de rente ook
een premie wordt betaald van 15% tot 50% aan de federale
overheid (afhankelijk van het tijdstip van terugbetaling) en van
50% aan de Vlaamse overheid. Die premie is bedoeld om het
risico dat de overheden en dus de belastingbetalers op zich hebben genomen, billijk te vergoeden. Voor de 7 miljard euro die
ze KBC hebben geleend, zullen de overheden dus op het
einde van de rit en afhankelijk van de terugbetalingsnelheid tussen minimaal 9,3 en maximaal 10,5 miljard euro
terugbetaald krijgen met daarbovenop meer dan 2 miljard
euro rente. KBC betaalt dus een hoge prijs voor de gekregen
steun.
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Bovendien betaalde KBC in 2011 nog 145 miljoen euro aan
bankenheffingen in zijn verschillende thuismarkten.
In het verleden was KBC actief in het domein van gestructureerde krediettransacties (herverpakte woning- of bedrijfskredieten, de zogenaamde Collateralised Debt Obligations of
CDO’s) en investeerde zelf in die gestructureerde kredietproducten. Het risico verbonden aan die producten en hun
effect op het boekhoudkundige resultaat heeft KBC, net als
vele andere financiële instellingen, onderschat.
Voor verscheidene CDO-transacties verzekerde KBC zich bij
MBIA, een Amerikaanse herverzekeraar. Begin 2009 maakte
MBIA evenwel een herstructureringsplan bekend, waardoor
zijn kredietwaardigheid fors afnam. KBC zocht toen via een
garantieovereenkomst met de federale overheid nieuwe, bijkomende bescherming voor een groot deel van zijn
portefeuille gestructureerde kredieten. Door die overeenkomst wordt de mogelijke negatieve invloed van de MBIA- en
CDO-risico’s voor een aanzienlijk deel uitgeschakeld. Voor
die garantieregeling betaalde KBC sinds mei 2009 al 852 miljoen euro aan premies aan de overheid. Er blijft niettemin
resultaatsvolatiliteit als gevolg van bijvoorbeeld stijgende of
dalende marktwaarden. Ondertussen bouwen we onze risico’s ten aanzien van CDO’s en gestructureerde kredieten verder af (van ongeveer 20 miljard euro (notioneel bedrag in
2009 voor de CDO’s die onder de CDO-garantieregeling vallen) tot ongeveer 13,9 miljard euro begin 2012), waardoor
ook het risico voor de overheid en de belastingbetaler aanzienlijk is gedaald.
Om de staatssteun binnen een redelijke termijn en aan de
hierboven geschetste voorwaarden aan de overheden te
kunnen terugbetalen, hebben we een strategisch en herstructureringsplan uitgewerkt, dat de Europese Commissie
heeft goedgekeurd. De lessen uit het verleden worden in dat
plan vertaald door de systematische afbouw van de meest
riskante activiteiten.

Het Europese plan van KBC
Het plan moet KBC in staat stellen om de overheden correct terug te betalen (hoofdsom, rente en premies). Tegelijk moet het plan ervoor zorgen dat KBC een onafhankelijke en gezonde financiële groep blijft. Dat betekent dat
KBC een concurrentieel aanbod voor zijn cliënten heeft
en meerwaarde creëert voor zijn personeel, aandeelhouders en de samenleving. Bovendien wil KBC te allen tijde
een kapitaalbuffer hebben die groot genoeg is om te voldoen aan de strengere kapitaaleisen die regelgevers opleggen aan alle financiële instellingen om eventuele toekomstige schokken op te vangen.
KBC is volop bezig met de uitvoering van het plan
en het vrijmaken van kapitaal door:
• zich maximaal te focussen op en dus duurzame winsten te genereren uit die kerntaken waar KBC altijd al
goed in was, namelijk bankverzekeren voor retail,
kmo- en midcapcliënten in de thuismarkten in België
en Centraal-Europa (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en
Bulgarije);
• verschillende onderdelen, dochtermaatschappijen en
niet-kernactiviteiten in niet-kernmarkten te desinvesteren en/of af te bouwen. KBC heeft de voorbije 2,5
jaar de belangrijkste zaken al kunnen realiseren (zie
overzicht op de volgende pagina);
• het risicoprofiel sterk af te bouwen. Zo werd de portefeuille met CDO’s (gestructureerde kredieten / complexe producten waardoor KBC in de problemen
kwam) substantieel afgebouwd of verkocht en werd
ook de portefeuille uitstaande overheidsobligaties op
de meer risicovolle Zuid-Europese landen verkleind.
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Vereenvoudigde weergave van de uitvoering van het desinvesteringsprogramma
Project

Detail

Verkoop van complementaire distributie
kanalen in België

Centea verkocht midden 2011.
Verkoopovereenkomst voor Fidea getekend in oktober 2011.

Verkoop, stopzetting of afbouw van
diverse gespecialiseerde (vooral investmentbank-) niet-kernactiviteiten

Verkocht in 2010: Secura, KBC Peel Hunt, KBC Securities Baltic Investment Company,
Britse en Ierse activiteiten van KBC Asset Management, KBC Business Capital, diverse
activiteiten van KBC Financial Products.
Verkocht in 2011 en begin 2012: participatie in KBC Concord Asset Management (Taiwan)
en KBC Goldstate (China), Roemeense en Servische activiteiten van KBC Securities.
Nog te desinvesteren: Antwerpse Diamantbank, KBC Bank Deutschland en enkele
andere activiteiten.

Afbouw van een belangrijk deel van
de kredietportefeuilles buiten de thuismarkten

Voor het grootste deel gerealiseerd. De risicogewogen activa van de bedrijfsbankier
activiteiten daalden met meer dan 9 miljard euro in twee jaar tijd.

Verkoop van het Europese privatebankingnetwerk

Verkoopovereenkomst voor KBL EPB bereikt in oktober 2011.

Desinvestering van Poolse dochtermaatschappijen Kredyt Bank en WARTA

Begin 2012: verkoopovereenkomst voor WARTA getekend.
Eind februari 2012: aankondiging dat we met Banco Santander S.A. een overeenkomst
hebben gesloten over een fusie van onze respectieve Poolse dochters Bank Zachodni WBK
S.A. en Kredyt Bank S.A., waarbij het de uiteindelijke bedoeling is dat KBC zijn resul
terende deelneming in de fusiebank desinvesteert.

Verkoop van de activiteiten in Rusland,
Servië en Slovenië

Gepland voor 2012/2013.

Verkoop/afbouw bepaalde CDO- en
ABS-activa

CDO- en ABS-blootstelling gedaald met bijna 10 miljard euro (nominaal) sinds eind 2009,
meer dan in het plan voorziene afbouw.

De onderstaande grafiek illustreert de afbouw van de risico’s van de KBC-groep door middel van de risicogewogen activa
(RWA). Die daling van de RWA weerspiegelt voornamelijk de al uitgevoerde desinvesteringen, activiteitenafbouw en afbouw
van de internationale kredietportefeuille, zonder dat ze een vermindering in kredietverlening in onze thuismarkten (België,
Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Slowakije) betekent (die tussen eind 2009 en eind 2011 met 5,2% vooruitging). Die ontwikkeling wordt ook beïnvloed door andere factoren zoals wijzigingen in de te behouden activiteiten of de impact van nieuwe
regelgeving (CRD-III, enz.).

Ontwikkeling risicogewogen activa van de groep (Basel II, in miljarden euro)
155

eind 2008

143

eind 2009

132

eind 2010

126

-19%

eind 2011

De belangrijkste nog uit te voeren desinvesteringen betreffen Absolut Bank (Rusland), KBC Banka (Servië), NLB Vita en het
minderheidsbelang in NLB (Slovenië), de Antwerpse Diamantbank, KBC Bank Deutschland, en enkele andere activiteiten
(private equity, vastgoedontwikkeling). Voor de meeste van die projecten werd al voorbereidend werk verricht of bevindt KBC
zich in de uitvoeringsfase.
Na de uitvoering van dat plan zal KBC een slankere, maar meer gefocuste Europese bank-verzekeraar zijn met
een lager risicoprofiel. KBC zal verder bouwen op de sterktes uit het verleden, meer bepaald het succesvolle
bankverzekeringsconcept voor particulieren, zelfstandigen, vrije beroepers, lokale ondernemingen, kmo’s en grotere ondernemingen en zijn aanwezigheid in vijf thuismarkten: België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije.
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3 hoe FinAnCiert KBC De eConoMie?

Regelmatig duiken er berichten op dat banken de kredietkraan hebben dichtgedraaid, ze de regels om kredieten toe
te kennen strenger hebben gemaakt en ze de prijs van kredieten hebben verhoogd.
Luc Gijsens, CEO Divisie Merchantbanking
– lid van het Directiecomité van KBC Groep

Bij KBC zijn de regels om krediet te
verlenen de afgelopen jaren in ieder
geval niet veranderd. De bestaande regels
worden ook niet anders toegepast. Ze werden gecreëerd om zowel in een opgaande als
neergaande conjunctuur te kunnen worden
toegepast. Het weigeringspercentage in de
kredietcomités is dan ook niet toegenomen.
Het is wel zo dat de bestaande regels in 2011
rekening houden met de crisis en de moeilijke
economische omstandigheden. De cliënt
heeft zelf trouwens ook baat bij een correcte,
verantwoorde en duurzame invulling van het
kredietbeleid. Want een krediet dat eerder als
een wurggreep aanvoelt dan als verse zuurstof, is voor zowel de cliënt als voor KBC een
slechte zaak op langere termijn.
We beseffen ten volle dat we in onze thuismarkten een belangrijke economische rol te
vervullen hebben. We zorgen er daarom voor
dat er altijd voldoende kapitaal ter beschikking wordt gesteld om de kredietverlening in
onze vijf kernmarkten op peil te houden en
zelfs te laten groeien in moeilijke economische omstandigheden. Voor goede bedrijfsplannen en -projecten is er altijd kapitaal
beschikbaar. De cijfers tonen dat ook
aan.

Kredietverlening is voor financiële instellingen een erg kapitaalintensieve activiteit. Voor elke euro die de banken lenen
aan hun cliënten om hun projecten of dagelijkse werking te
financieren, moeten de banken ook nog eens zelf een deel
kapitaal opzijzetten. Hoeveel precies hangt onder meer af
van hoe risicovol het krediet is. Daarbij geldt: hoe meer risico,
hoe meer kapitaal er gereserveerd moet worden. Door de
steeds strenger wordende internationale regelgeving moeten banken voor bepaalde kredieten steeds meer kapitaal
opzijzetten, wat hen verplicht soms selectiever te worden.
Maar ook de cliënten zelf zijn veel voorzichtiger geworden
met het aangaan van kredietverplichtingen. Dat heeft uiteraard te maken met de onzekere economische toestand.
2010

2011

(in miljarden
euro)

(in miljarden
euro)

Groep

141,2

136,9

-3,1%

België

52,0

55,3

+6,3%

CEE-thuismarkten

24,9

25,6

+2,8%

Merchantbanking

42,8

42,4

-0,8%

Kredietverlening
aan cliënten

Cijfers zijn exclusief reverse repos en voor België en CEE-thuismarkten zonder getekende
desinvesteringen en wisselkoersverschillen.

Enerzijds is er op groepsniveau en binnen het bedrijfsbankieren een daling van de kredietverlening als gevolg van de uitvoering van het met Europa afgesproken strategische plan:
• desinvesteringen (naar aanleiding van de uitvoering van
het met Europa afgesproken strategische plan) van bijvoorbeeld Centea in België en Kredyt Bank in Polen;
• de sterke en bewuste afbouw van kredietverlening aan
buitenlandse bedrijven in de niet-thuismarkten om zo
meer de focus te kunnen leggen op de kredietverlening
aan bedrijvencliënten uit de thuismarkten;
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• een verminderde vraag naar kredieten door de moeilijke
macro-economische omstandigheden. Veel gezinnen en
bedrijven stellen daardoor geplande investeringen uit en
richten zich sterker op sparen.
Anderzijds bevestigen die cijfers de hernieuwde focus van
KBC op zijn thuismarkten. In moeilijke economische omstandigheden is de kredietverlening in 2011 in België, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije en Bulgarije zelfs gestegen ten opzichte
van 2010.
In landen waar het economisch erg moeilijk gaat, zoals Hongarije en Ierland, heeft KBC dan weer zijn verantwoordelijkheid genomen door een belangrijke bijdrage te leveren aan
de overheidsinitiatieven om de schuldenlast van particulieren
te helpen terugdringen.
Naast de kredietverlening aan particulieren en bedrijven,
financieren we ook de overheid:
• via onze investeringen in overheidsobligaties: eind 2011
had KBC bijna 23 miljard euro aan bankdeposito’s die niet
werden aangewend voor kredietverlening en verzekeringsreserves herbelegd in Belgische overheidsobligaties. KBC
helpt daarmee de Belgische staatsschuld te financieren;
• door ons netwerk van kantoren en medewerkers ter beschikking te stellen tijdens de succesvolle verkoop van
staatsbons in België. In december 2011 verkochten KBC
Bank en CBC Banque samen voor bijna 1 miljard euro aan
staatsbons en hielpen daarmee ook de Belgische staatsschuld te financieren;
• of rechtstreeks via projecten: zo is KBC als Belgische grootbank meer en meer betrokken bij projecten in het kader
van de Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). Voorbeelden daarvan zijn de deelname aan de bouw van de grootste sluis ter wereld, de Deurganckdoksluis in Antwerpen,
en diverse middelgrote projecten zoals de aanleg van
gewestelijke verbindingswegen. KBC was eerder ook al
betrokken bij gelijkaardige PPS’en ter financiering van de
scholenbouw in de Vlaamse en Duitstalige gemeenschap.
• KBC Verzekeringen heeft ook recent (samen met enkele
andere verzekeraars) verzekeringscontracten afgesloten
met de Vlaamse gemeenschap waarbij aansprakelijkheid,
objectieve aansprakelijkheid en patrimonium voor een
periode van drie jaar worden verzekerd. De betrokken
agentschappen van de Vlaamse gemeenschap zijn onder
andere De Lijn, UZ Gent, VRT en Syntra.

De Deurganckdoksluis zorgt voor een betere toegang tot de
dokken aan de linkeroever van de Schelde in Antwerpen. Ze
wordt net zo groot als de Berendrechtsluis. Die sluis is
momenteel de grootste ter wereld, maar de nieuwe sluis
wordt dieper. KBC financiert mee de sluis.
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4 WAT IS ER VERANDERD
SINDS DE FINANCIËLE CRISIS?
Vaak wordt gezegd dat, zelfs na de voorbije financiële
crisis, de banken hun lesje nog altijd niet hebben
geleerd, waardoor de indruk ontstaat dat alles bij het
oude blijft. Toch is dat ver van de realiteit.
Eerst en vooral zijn de regelgeving en het toezicht op de
financiële sector de afgelopen jaren, en met de crisis als
directe aanleiding, enorm verstrengd. De toezichthouders
wereldwijd zijn terecht veeleisender geworden (denk maar
aan de MIFID-regels ter bescherming van beleggers, of het
FATCA-akkoord dat Europese banken verplicht om financiële
informatie van Amerikaanse burgers/cliënten door te geven

aan de Amerikaanse belastingdienst, enz.) en de controles
veel strikter en regelmatiger.
Ten tweede worden financiële instellingen verplicht om veel
grotere kapitaalbuffers aan te houden dan ooit het geval was
(Basel-kapitaalvereisten voor banken en Solvency II-solvabiliteitseisen voor verzekeraars). Die eisen, nieuwe regels en
controles grijpen fundamenteel in in de organisatie en werking van de financiële instellingen. Het aantal controles door
de toezichthouders is vandaag dan ook een veelvoud ten opzichte van enkele jaren geleden.

Basel II, Tier 1, liquiditeit en solvabiliteit
KBC is een van de sterkere Europese financiële groepen wat betreft liquiditeitspositie. Dat hebben we onder andere te
danken aan de stevige cliëntendepositobasis. Mee dankzij de overheidssteun beschikt KBC ook vandaag over een comfortabele solvabiliteitspositie en een sterke Tier 1-kapitaalratio van 12,3% op groepsniveau eind 2011.
Voor financiële analisten is dat natuurlijk klare taal. Maar u wilt misschien ook weten wat dat precies betekent en waarom
KBC hier goed scoort?
De liquiditeit zegt in essentie iets over de middelen die een bedrijf (op korte termijn) ter beschikking heeft om zijn rekeningen en dagelijkse werking te financieren. De KBC-groep beschikt dankzij de vele deposito’s die de miljoenen particuliere en bedrijvencliënten de bank in België en in de andere thuismarkten hebben toevertrouwd over een gunstige loanto-deposit ratio (LTD-ratio van 94). Dat wil zeggen dat de KBC-groep meer deposito’s heeft dan dat er kredieten verleend
worden. KBC hoeft dus veel minder dan sommige van zijn concurrenten (op de financiële markten) op zoek te gaan naar
dagelijkse financiering.
De solvabiliteit voor een financiële instelling is de verhouding tussen het eigen kapitaal van de instelling ten opzichte van
de risicogewogen activa (Risk Weighted Assets, RWA). Hoe meer eigen vermogen de onderneming kan plaatsen ten overstaan van de RWA, hoe sterker de solvabiliteit is. Externe investeerders hebben nu eenmaal meer vertrouwen in banken
met een goede verhouding tussen de bezittingen en de genomen risico’s ten opzichte van die bezittingen.
Basel II is een set van regels opgebouwd rond drie pijlers. De belangrijkste pijler legt een minimum vast van kapitaalvereisten (in verhouding tot de risico’s: krediet, operationeel, markt) waaraan een financiële instelling moet voldoen. Ieder
risico krijgt een bepaald gewicht mee en afhankelijk van dat gewicht moet er meer of minder kapitaal voor aangehouden
worden. Het minimum aan te houden kapitaal bedraagt volgens Basel II dan 8% van de totale risicogewogen activa en
het Tier 1-kapitaal moet minstens de helft daarvan bedragen.
Binnenkort wordt een nieuw pakket met nog strengere regels van kracht, Basel III. Maar ook daar is KBC op voorbereid.
En wat Basel III voor de banken zal zijn, is Solvency II voor de verzekeraars. Het is het nieuwe gereguleerde solvabiliteitsregime voor alle verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen van de Europese Unie. Terwijl de huidige solvabiliteitsvereisten voor verzekeringen (Solvency I) gebaseerd zijn op volume, gaat Solvency II uit van risico’s. Het wil solvabiliteitsvereisten invoeren die de risico’s van ondernemingen beter weerspiegelen en een controlesysteem introduceren dat voor
alle EU-lidstaten consistent is. De exacte datum van invoering is nog niet bekend.
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Regelgeving, wettelijke vereisten, Basel III-normen/-kapitaalvereisten en stevige kapitaalbuffers zijn van het grootste
belang, want zij bakenen het speelveld af waarbinnen KBC
zijn activiteiten ontwikkelt. Maar wat minstens even belangrijk is, is hoe KBC als onderneming zelf omgaat met risico’s
en welke lessen we geleerd hebben uit wat er in het verleden
is misgelopen.

Hoe integreren wij risicomanagement in
onze bedrijfsvoering?
Risicomanagement behoort tot de kern van wat we doen om
onze cliënten te bedienen en waarde te creëren voor al onze
stakeholders. Cliënten doen een beroep op KBC als ze willen
investeren en een toekomst willen opbouwen. Ze zoeken
hulp om een huis voor hun gezin te kunnen kopen of bouwen, of om hun bedrijf te laten groeien. Cliënten zoeken bij
KBC ook bescherming tegen de risico’s waarmee ze geconfronteerd worden, bijvoorbeeld een verzekering voor hun
eigendom of hulp om te sparen voor de toekomst.
Gezien de onzekerheid en de complexiteit van de wereldeconomie en de gevolgen ervan voor onze cliënten moeten
we zorgen voor een effectief en alomvattend risicomanagement. Dat doen we via een risicofunctie die specifiek met
risicomanagement bezig is en het management centraal en
lokaal ondersteunt met expertise. Zo stellen we onze
collega’s de nodige middelen ter beschikking en inspireren
we hen om hun cliënten op een risicobewuste manier te
bedienen.

Daarbij is het belangrijk de te beheersen risico’s duidelijk te
bepalen en te meten. Het gaat onder andere om de capaciteit van cliënten om hun leningen terug te betalen, schommelingen van rente en wisselkoersen, waardeveranderingen
van aandelen en beleggingen, de garantie dat we altijd voldoende middelen hebben om aan de behoeften van onze
cliënten te voldoen, systemen die orders van cliënten snel,
veilig en accuraat uitvoeren, de verschillende risico’s waartegen de cliënten bij ons bescherming zoeken, de veranderende economische omstandigheden en veranderende wetten en regelgeving.
Bij het bepalen en meten van die risico’s kunnen we sterk
terugvallen op onze ervaring uit het verleden. Moderne technologie stelt ons in staat dat steeds nauwkeuriger te doen.
Maar we weten ook dat het verleden niet altijd de sleutel
biedt voor de toekomst. Daarom moeten we nieuwe trends
identificeren en inschatten welke gevolgen die kunnen hebben voor onze activiteiten en onze cliënten. Die toekomstgerichte benadering wordt steeds belangrijker in de snel veranderende wereldeconomie.
De risicofunctie draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor
het bepalen en meten van risico’s. De collega’s uit de business
dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor het beheren van
die risico’s op alle niveaus. Zij worden daarbij door de risicofunctie ondersteund en krijgen de nodige hulpmiddelen. De
eerste stap in het proces bestaat erin op voorhand te bepalen
wat onze risicobereidheid is. De Raad van Bestuur keurt jaarlijks een verklaring over de risicobereidheid goed die wordt
voorgelegd door het Directiecomité dat daarbij wordt bijgestaan door het Audit-, Risico- en Compliancecomité.

John Hollows, chief risk officer – lid van het Directiecomité van KBC Groep

De afgelopen twee jaar hebben we onze risicofunctie hervormd met de hulp van consultants en met de best
practices in onze sector als referentiepunt. We hebben een team van experts samengebracht dat we continu
zullen doen groeien. Met technische competentie op operationeel niveau willen we onze collega’s in de business
helpen om verantwoordelijkheid te nemen en hun streven naar goede prestaties af te stemmen op de risico’s. We
willen een groep zijn die duurzame waarde creëert voor al zijn stakeholders en daarbij buitensporige volatiliteit van
zijn resultaten probeert te vermijden. Dat is voor ons een inspirerende visie. Voor minder gaan we niet.
We zullen onze deskundigheid, onder andere op het vlak van risicomanagement, voortdurend verder blijven ontwikkelen. Ik ben blij dat onze collega’s in de business daar volledig achter staan. Daarom noem ik mezelf nooit
‘de risicobeheerder’ van onze groep. We hebben 47 530 risicobeheerders in onze groep die zich inzetten om
de risicoagenda waar te maken.
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Op basis van die verklaring over de risicobereidheid bepaalt
het Directiecomité de limietenkaders waarbinnen de business
werkt en die de basis vormen voor ons planningsproces. Het
is belangrijk dat die kaders alles omvatten en goed begrepen
worden door alle collega’s. De risicofunctie en de compliance
functie houden die kaders in het oog en rapporteren over
blootstelling aan risico’s binnen die kaders. De auditfunctie
controleert de effectiviteit van de kaders en van het interne
controlesysteem als geheel.
Risicobeheer is een zeer actueel onderwerp in de financiële
sector. Daarom sloegen de Universiteit Antwerpen en KBC
de handen in elkaar en lanceerden in februari 2011 de
KBC-leerstoel in Risk Management.
KBC richt de aandacht op financiële educatie, zowel in België
als in zijn andere thuismarkten. In België stellen we gratis
financiële lespakketten ter beschikking van leerkrachten en
leerlingen uit lagere en secundaire scholen. Ook in Tsjechië
lopen er projecten ter bevordering van financiële educatie. En
in Hongarije organiseert K&H Bank de nationale wedstrijd
K&H Ready, Steady, Money, waarin studenten worden getest
op hun financiële kennis.
We hebben ons voorgenomen om in de toekomst nog meer
middelen en aandacht te besteden aan financiële educatie en
betere informatie. Want niet alleen onze cliënten, maar ook
KBC zelf heeft er baat bij dat meer mensen een hogere graad
van financiële kennis bereiken, beter geïnformeerd zijn en
met meer kennis van zaken kunnen oordelen over opportuniteiten en risico’s. Zo kunnen ze bepalen en begrijpen welke
financiële producten en diensten ze nodig hebben om in hun
behoeften te voorzien.
Daarnaast voert KBC met het New and Active Product Process ook een soepele, maar robuuste en transparante procedure in voor het goedkeuren van nieuwe producten en het
(regelmatig) herbekijken van de bestaande producten, waarbij commerciële overwegingen worden afgewogen tegen
risico- en operationele overwegingen.
Een gezond risicobeheer is het fundament van elke financiële
instelling. Maar dat betekent niet dat elk risico uitgesloten
kan worden, zoals John Hollows het ook zegt. Elke vorm van
investering gaat per definitie gepaard met een zeker risico.
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5	HOE GAAT KBC OM MET MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD BELEGGEN?
Wat is de Externe Adviesraad
Duurzaamheidsanalyse (EAD)?
De Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse bewaakt
het onderzoek naar het maatschappelijk verantwoorde
karakter van de SRI-fondsen die KBC Asset Management
aanbiedt. De Raad is samengesteld uit een aantal academici, die allemaal een autoriteit zijn in hun eigen vak
gebied zoals mensenrechten, milieu of bedrijfsethiek.
Die raad:
• keurt de gebruikte methodologie en de gevoerde aanpak van de evaluatie en selectie van emittenten goed
zoals gehanteerd door KBC Asset Management;
• keurt de thema’s, criteria en deelindicatoren goed
waarop de SRI-analyse is gebaseerd, zowel voor wat
betreft de landen als de bedrijven;
• wijst de aspecten en thema’s aan die maatschappelijk
betwist zijn en geeft er advies over;
• verifieert de volledigheid, degelijkheid en correctheid
van de resultaten van het onderzoek;
• bewaakt het transparantiebeleid met betrekking tot
de aanpak en de resultaten van het onderzoek;
• geeft advies over de overeenstemming tussen de
duurzame fondsen en de interne politiek van KBC
Groep over maatschappelijk verantwoord onder
nemen.
U vindt de exacte samenstelling van de Raad
op www.kbcam.be.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid toon je als bedrijf
niet alleen in de manier waarop je je als instelling in de
samenleving gedraagt, maar ook in de producten en diensten die je aanbiedt aan je cliënten. Naast het stimuleren van
kredietverlening voor duurzame projecten, zet KBC ook sterk
in op duurzame beleggingsproducten, de zogenaamde
MVB- of SRI-beleggingen (Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen of Socially Responsible Investments). KBC heeft
sinds 2002 een heel uitgebreid pakket MVB-beleggingen
ontwikkeld, die aangeboden worden aan de meest uiteen
lopende beleggersprofielen.
KBC onderscheidt zich van de overige aanbieders door zijn
transparante aanpak, zowel wat betreft definities, onder-

zoekscriteria als resultaten. Zo worden op de website van
KBC Asset Management, de vermogensbeheerder van de
KBC-groep (www.kbcam.be), de duurzaamheidsscores van
meer dan 2 000 beursgenoteerde bedrijven permanent
beschikbaar gesteld. In het beleggingsaanbod van KBC Asset
Management zitten zowel aandelen, obligaties als gemengde fondsen. In de duurzame aandelenfondsen worden zowel
specifieke duurzaamheidsthema’s (bijvoorbeeld Eco Funds)
aangeboden als globale, zogenoemde best-in-classaandelenfondsen.
Die fondsen streven een marktconform beleggingsrendement na binnen de strikte duurzaamheidsgrenzen die worden bepaald door de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse (EAD).
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Door het negatievere beleggingsklimaat en de ongunstige
marktomstandigheden werden in 2011, in tegenstelling tot
de voorgaande jaren, veel minder duurzame aandelenfondsen met kapitaalbescherming afgenomen. Desondanks blijft
KBC, met een marktaandeel van ruim 60% (een beheerd ver-

mogen van 5,6 miljard euro), een toonaangevende aanbieder
van duurzame beleggingsproducten in België. We geloven in
het potentieel van MVB-beleggingen en zien ze niet als een
trend, maar als een langetermijnstrategie waarbij rendement
en duurzaamheid wel degelijk hand in hand kunnen gaan.

Aandeel van de SRI-fondsen t.o.v. het totaal aantal beheerde activa (AUM) van KBC AM*
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* KBC AM = KBC Asset Management, de vermogensbeheerder van de KBC-groep.

Eric Tollens,
Prof. Em. Dr. Ir. aan de KU Leuven en voorzitter van
de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse

Begin 2012 heeft het Directiecomité van
KBC Groep beslist om de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse (EAD) niet langer uitsluitend adviserend te laten optreden ten aanzien
van KBC Asset Management. De EAD zal voortaan
de volledige KBC-groep adviseren en ondersteunen
bij zijn groepswijde duurzaamheidsbeleid. Het is de
bedoeling om duurzaamheid nog beter in te bedden in de strategie en operationele werking
van de KBC-groep.

18 Eerste verslag aan de samenleving

6 WeLKe reSULtAten heeFt KBC
in 2011 GeBoeKt?
Op economisch en financieel gebied was 2011 een bijzonder woelig jaar. De turbulenties met betrekking tot de
overheidsschuldencrisis, de onzekerheid over de euro, de grote schommelingen op de financiële markten, de
daling van de koersen van vele financiële aandelen (inclusief het KBC-aandeel) en de verslechterde economische
toestand hadden een grote impact, ook op de resultaten van KBC.

Welke uitzonderlijke elementen
beïnvloeden het resultaat?
Enkele voorbeelden:
• Resultaten bij desinvesteringen: Bij de verkoop of
afbouw van bepaalde activiteiten kan het zijn dat de
prijs die we ontvangen voor het verkochte goed lager
of hoger ligt dan de waarde van dat goed in onze
eigen boekhouding. Afhankelijk daarvan kan KBC een
meer- of minderwaarde opnemen. In 2011 was dat
een minderwaarde door de verkoop van KBL EPB en
Fidea (-640 miljoen euro).
• Winsten of verliezen gerelateerd aan CDO’s: De
portefeuille gestructureerde kredieten van KBC wordt
actief beheerd en in de boekhouding opgenomen
tegen de marktwaarde van het moment. Daardoor
kan de waarde van die kredieten, volgens de markt,
schommelen van moment tot moment (-416 miljoen
euro in 2011).

KBC Groep heeft 2011 afgesloten met een bescheiden winst
van 13 miljoen euro, heel wat lager dan in 2010. Die winst is
het resultaat van behoorlijk mooie resultaten uit onze rendabele en goed draaiende bankverzekeringsactiviteiten in onze
thuismarkten en een aantal negatieve, maar uitzonderlijke,
niet-weerkerende elementen. Het onderliggende resultaat uit
de bankverzekeringsactiviteiten over 2011 kwam uit op
1,1 miljard euro met een mooie rendabiliteit op het aangewende kapitaal van 27% voor de retailactiviteiten in België en
11% voor de Centraal- en Oost-Europese retail- en bedrijfsactiviteiten. Die onderliggende resultaten werden vertekend
door belangrijke afschrijvingen op onze Griekse overheidsobligaties en zekerheid gegeven aan onze cliënten m.b.t. met
Griekenland verbonden financiële instrumenten. Maar ook de
afschrijvingen op probleemkredieten in Hongarije en Ierland
zitten vervat in dat onderliggende resultaat van 1,1 miljard
euro. Het zijn dan vooral de minderwaarden op de verkoop
van een aantal activa die verkocht of afgebouwd werden in
het kader van het Europese plan, minderwaarden op de
CDO’s en specifieke minderwaarden op onze portefeuille van
overheidsobligaties die dat onderliggende resultaat verder
hebben gedrukt tot 13 miljoen euro.

Luc Popelier, chief financial officer van KBC Groep

Door de woelige externe factoren en het feit dat KBC in die moeilijke omstandigheden verder moest werken
aan de uitvoering van zijn Europese plan, is dat al bij al een aanvaardbaar resultaat. De onderliggende winst van
1,1 miljard euro bewijst ook dat ons bedrijfsmodel van bankverzekeren gezond is en blijft. En een degelijk rendement
zorgt ook voor het benodigde kapitaal. Zonder de invloed van Griekenland en van de nieuwe Hongaarse wetgeving voor
de terugbetaling van woningkredieten in vreemde munten (waardoor we hogere afschrijvingen moesten boeken op
onze kredietportefeuilles dan normaal), zou onze onderliggende nettowinst trouwens op hetzelfde niveau
hebben gelegen als in 2010.

KBC ontving in 2011 van het magazine Global Finance de prijs voor Beste Bank in België. In Tsjechië viel die eer te beurt
aan ČSOB. In Hongarije werd K&H Bank door het magazine The Banker uitgeroepen tot The Bank of the Year in Hungary.
Ook de verzekeraars van de groep vallen regelmatig in de prijzen. Zo won DZI in Bulgarije in 2011 de prijs Verzekeraar van het
Jaar in niet-levenverzekeringen, georganiseerd door de Hogeschool voor Verzekeringen en Financiën, de Vereniging van
Bulgaarse Verzekeraars, de Bulgaarse Vereniging voor Aanvullende Pensioenverzekeringen, en de Professor Veleslav Gavriiski
Stichting. ČSOB Poist’ovňa ontving van het magazine World Finance de titel Insurance company of the year 2011 in Slowakije.
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KBC neemt zijn verantwoordelijkheid in het 5-5-5-dossier
Het resultaat over 2011 werd eveneens negatief beïnvloed, omdat KBC proactief
en op eigen initiatief beslist had geld opzij te zetten om cliënten te vergoeden die
een paar jaar geleden hadden belegd in twee door KBC aangeboden obligatie
leningen.
Waarover gaat het?
KBC heeft in 2008 zogenaamde 5-5-5-obligaties op de markt gebracht. De drie
vijven verwijzen naar de belangrijkste kenmerken van het product: een koppeling
aan de waarde van de staatsobligaties van vijf landen (België, Frankrijk, Spanje,
Italië en Griekenland), elk jaar een brutocoupon van vijf procent en een looptijd
van vijf jaar.
Op het ogenblik van de emissie genoot elk van die landen een hoge kredietwaardigheid. Landenrisico’s – zeker van gevestigde EU-landen – werden toen algemeen
zeer laag ingeschat, waardoor beide obligaties werden erkend als defensieve
belegging. Door de onverwachte en ingrijpende wijzigingen van de marktomstandigheden sinds begin 2010 (de Griekse crisis) veranderde in mei 2010 plots op
korte termijn het risicoprofiel van dat product.
De productvoorwaarden bepalen dat die emissies integraal worden terugbetaald
op de vervaldag, tenzij in een van de onderliggende landen een kredietgebeurtenis
zou plaatsvinden. In dat geval worden de obligaties vervroegd terugbetaald tegen
een prijs die lager zal zijn dan de initieel voorziene terugbetalingswaarde en stopt
ook de couponbetaling.
KBC werkte begin 2011 een regeling uit voor zijn particuliere cliënten en bood hen
de zekerheid dat ze het ingelegde kapitaal minus de al ontvangen coupons (vóór
kosten en belastingen) zouden terugkrijgen.
Maar het veiligheidsmechanisme wordt pas geactiveerd als er zich in een van de vijf
landen een kredietgebeurtenis zou voordoen. Begin 2012 heeft er zich in Griekenland effectief een officiële kredietgebeurtenis voorgedaan. KBC is zijn belofte van
begin 2011 dan ook nagekomen en heeft de betrokken cliënten vergoed en de
verliezen op die belegging voor het grootste stuk zelf gedragen.
Cliënten kregen van KBC hun initiële belegging volledig terugbetaald, waarbij KBC
het verschil bijlegde op de som van de vervroegde terugbetalingsprijs en de al
ontvangen coupons (vóór kosten en belastingen).

20 Eerste verslag aan de samenleving

7	HOE GAAT KBC OM MET ZIJN MEDEWERKERS?
Onze medewerkers vormen het kloppende
hart van ons bedrijf
Om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft
KBC wereldwijd zo’n 47 530 medewerkers in dienst. De
gemiddelde leeftijd van het personeel is 40 jaar. Binnen de
KBC-groep werken er meer vrouwen dan mannen (59% versus 41% van het totale aantal medewerkers).

Binnen KBC werken medewerkers van verschillende leeftijden en generaties nauw samen. KBC vertrekt vanuit de visie
dat medewerkers hun hele loopbaan binnen de groep kunnen ontwikkelen. Personeelstevredenheid is daarbij een
belangrijke factor. Zowel voor het aantrekken als voor het
behouden van gemotiveerde medewerkers.

Verdeling personeelsbestand naar regio (vte, eind 2011)
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Goede medewerkers verdienen een
correcte en motiverende beloning
KBC werd in 2011 voor de zesde keer
op rij uitgeroepen tot een van de tien
Beste Werkgevers in België. De
enquête die aan de basis ligt van die
prijs wordt georganiseerd door het Great Place to Work®
Institute, in samenwerking met Vlerick Leuven Gent Management School. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête bij
een willekeurig gekozen groep van 750 medewerkers en op
een dossier dat we zelf hebben ingediend. De enquête meet
de perceptie van onze medewerkers over hun relatie met het
management, hun eigen functie (fierheid en financiële erkenning) en andere medewerkers.
KBC ontving ook de Award for Lifelong Learning voor
onze opleidingsinspanningen om het levenslang leren binnen
het bedrijf waar te maken.
Daarnaast meten we jaarlijks ook zelf de tevredenheid van
onze medewerkers en behalen we zeer goede scores. Op
basis van die resultaten ondernemen we soms gerichte
acties. Zo werd recent een vernieuwd evaluatie- en beloningsbeleid ingevoerd dat rekening heeft gehouden met de
opmerkingen die tijdens de enquête naar boven kwamen.

Danny De Raymaeker,
chief operating officer van KBC Groep – lid van het
Directiecomité (en voorzitter van de Ondernemingsraad)

Bij KBC gaan we prat op een sterk overlegmodel tussen werkgever en werknemers. We zijn
tenslotte partners met hetzelfde doel: meerwaarde creeren voor cliënten, aandeelhouders, de samenleving en
onszelf. Het is mee dankzij dat jarenlang opgebouwde
wederzijdse respect en vertrouwen dat KBC en al onze
cliënten ook tijdens de crisis volop hebben kunnen rekenen op de inzet en loyaliteit van onze medewerkers.
KBC was een van de weinige bedrijven die tijdens de
crisis ontslagen wist te vermijden. Dat kwam omdat alle
medewerkers, van hoog tot laag, ermee akkoord gingen om hun steentje bij te dragen en een deel van hun
loon af te staan om KBC door de storm te loodsen. De
voorbije jaren hebben onze medewerkers ingeleverd en
toch zijn ze het bedrijf trouw gebleven. Ze zijn blijven
knokken om weer veilige wateren te bereiken. We zijn
hen daarvoor heel dankbaar. Ook al was dat niet altijd
zo evident als ze horen en lezen hoe de publieke opinie soms over de financiële wereld denkt.

KBC verloont zijn, meestal hooggeschoolde, medewerkers
conform de Belgische markt en voert daarvoor regelmatig
vergelijkende marktstudies uit. Bepalend voor het beloningsbeleid zijn ook de grootte van het bedrijf en de geografische
spreiding van de organisatie. KBC is bovendien de enige
grote internationale financiële instelling waarvan het beslissingcentrum nog in België is gevestigd. Dat zorgt voor stabiele werkgelegenheid.
Het totale loonpakket van KBC-medewerkers is opgesplitst in
een vast loon (ongeveer 85% van het totale loon) dat verworven is en een variabel loon (ongeveer 15% van het totale
loon) dat gekoppeld is aan de resultaten van KBC en aan
doelstellingen, waarbij zowel de realisatie daarvan als de
manier waarop die worden bereikt van belang zijn (collegialiteit, professionele houding, inzet, houden aan afspraken,
cliëntentevredenheid en loyaliteit).
Het variabele loon is ook écht variabel en is gekoppeld aan
zowel financiële- als duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de
uitbetaling van een deel van het variabele loon over 2012
afhankelijk van een collectieve duurzaamheidsdoelstelling,
namelijk de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik, de
CO2-uitstoot (onder andere van het eigen leasewagenpark),
het stookolieverbruik, het papierverbruik en de vervanging
van bepaalde producten door milieuvriendelijke initiatieven.
Als de ontwikkeling op die punten een bepaalde norm niet
haalt, wordt dat deel van de variabele vergoeding over 2012
niet uitbetaald.
Als de bedrijfsdoelstellingen niet gehaald worden (bijvoorbeeld als er geen winst is), garandeert de sector-cao minimaal een dertiende maand (die op zich eigenlijk niet bestaat
bij KBC). Bij zeer slechte resultaten moeten de medewerkers
van KBC zwaar inleveren omdat er dan geen winstdeelname
is. Tijdens de crisisperiode (2009) heeft elke medewerker
gemiddeld 15% ingeleverd in ruil voor werkzekerheid.
Het loon van de directieleden (top 400, zonder het directiecomité van de groep) bestaat eveneens uit een vast en een
variabel gedeelte, waarbij het variabele gedeelte niet hoger
kan liggen dan het vaste loon. Voor het variabele gedeelte
worden de Europese CEBS-richtlijnen verplicht gevolgd (die
vooral van toepassing zijn op medewerkers met een belangrijke impact op het bedrijf, de Key Identified Staff). Bij de
bepaling van het totale beloningspakket wordt telkens rekening gehouden met de lokale markt en met specifieke deelmarkten. Algemeen kan worden gesteld dat, als gevolg van
de financiële crisis en de zwakkere resultaten van KBC, het
variabele loon (aanzienlijk) lager ligt dan vroeger.
KBC heeft ook oog voor de mobiliteitsproblematiek van zijn
medewerkers. Dat vertaalt zich in projecten zoals lokaal en
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thuiswerken, gratis pendelbussen tussen de stations en de
hoofdkantoren, carpoolen, gebruik van fiets en openbaar
vervoer, en een groen wagenpark. Zo zorgt KBC ervoor dat
alle medewerkers op elk moment hun werk en privéleven
optimaal op elkaar kunnen afstemmen.
Binnen ons bedrijf hebben we een gezonde mix van mannen
en vrouwen, nationaliteiten en duizend-en-een verschillende
talenten. Maar in de toekomst wachten er ons nog een aantal uitdagingen, zoals de internationalisering, het laten
samenwerken van verschillende generaties en een veel betere
doorstroming van vrouwen naar het management. Alhoewel
vrouwen meer dan 50% van ons personeelsbestand vormen,
zijn ze vandaag maar voor 14% vertegenwoordigd in de
directiefuncties (komende van 9% in 2006). Met gerichte
acties willen wij dat cijfer tegen 2016 optrekken naar minstens
25%. In België halen we momenteel 9%, in Centraal-Europa
is dat nu al 19%.
De KBC-groep maakt in het personeelsstatuut, het selectieen promotiebeleid en de evaluatiesystemen overigens geen
enkel onderscheid tussen geslacht, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele geaardheid. De gelijke behandeling van
personeelsleden is ook opgenomen in de KBC-Gedragslijn en
is onderwerp van meerdere niet-discriminatiemanifesten en
-charters die KBC onderschreef.

Dirk de Backere,
secretaris van de Ondernemingsraad

KBC is een bedrijf met een sterke overlegcultuur. Dat wordt door alle sociale partners erg
op prijs gesteld. Toch is er ook nog werk aan de winkel.
Bij het personeel leeft het gevoel dat de traditioneel
sterke bedrijfscultuur van KBC de laatste jaren wat onderhevig is aan een zekere erosie. Het is belangrijk dat
werknemers en werkgever opnieuw samen nadenken
over de identiteit van ons bedrijf en waar wij voor willen
staan. In België denk ik dan spontaan aan verankerd, sterk en onafhankelijk.
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Microfinanciering en microverzekeringen in het Zuiden.
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8 WAt Doet KBC Voor ZiJn oMGeVinG?
KBC hecht veel belang aan de sociale aspecten van zijn activiteiten. Dat vertaalt zich onder meer in de respectvolle omgang met cliënten en medewerkers, en diverse projecten in het kader van gemeenschapsbetrokkenheid.
KBC wil als onderneming niet boven of naast de samenleving staan waarin het actief is, maar er middenin. Dat
betekent dat het engagement van de groep verder gaat dan alleen zakendoen. In alle entiteiten van de KBCgroep worden talloze kleine en grote projecten gesteund, opgezet en opgevolgd die moeten bijdragen tot een
betere maatschappij. Tegelijk is het de bedoeling dat die projecten bijdragen tot een grotere maatschappelijke
waardering van KBC en een grotere personeelstevredenheid.

In België kiezen we met onze maatschappelijke sponsoring bijvoorbeeld voor projecten die inzetten op gezondheid en verkeersveiligheid, met focus op preventie. KBC is in België al jaren partner van Kom op Tegen Kanker, en van de verkeersveiligheidscampagnes van Levenslijn en Mobiel 21. In 2011 werd de groep ook partner van Velocitie, een nieuw fietsproject van de
Stichting Vlaamse Schoolsport, dat jongeren warm maakt voor een actief en veilig gebruik van de fiets.

Marko Voljč,
CEO van Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland – lid van het Directiecomité van KBC Groep

In Tsjechië steunt het Foundation Programme of Education van ČSOB een aantal projecten die als doel hebben
de financiële geletterdheid te bevorderen. In 2011 werd een miljoen Tsjechische kronen verdeeld onder elf
projecten die rond dit thema werken. In Hongarije loopt al verschillende jaren het K&H MediMagic-programma ten
voordele van zieke kinderen en kinderziekenhuizen. Daarnaast zet KBC in binnen- en buitenland zijn schouders onder vele kleinere projecten om de maatschappelijk zwakkeren te ondersteunen.

Financiële steun verlenen is één ding, maar de vrijwillige inzet van je medewerkers
zegt nog meer.
Vorig jaar werd in België het KBC4Society-project opgestart. Om de teamgeest te versterken,
organiseren de diensten en kantoren van KBC in België jaarlijks een teamactiviteit. Vanaf september 2011 kunnen ze die activiteit ook op een nieuwe manier invullen, door de tijd en het
budget daarvan te spenderen aan een project met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. Voor dat initiatief werkt KBC samen met Time4Society, een vzw die bedrijven en maatschappelijk waardevolle projecten met elkaar in verbinding brengt. KBC-medewerkers uit Centraal- en Oost-Europa zijn al verschillende jaren met gelijkaardige initiatieven bezig. Op die
manier dragen KBC-medewerkers hun steentje bij tot een betere en warmere samenleving.

WWW.KBC.BE/BLOEDSERIEUS
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In het kader van de Actie Bloed Geven Doet Leven in België
organiseerde KBC in 2011 naar jaarlijkse gewoonte opnieuw
diverse bloedinzamelingen in zijn hoofdkantoren, in samenwerking met het Rode Kruis.
Met de Belgische Raiffeisen Stichting (BRS), de in 1992 door
Cera opgerichte vzw die zich toespitst op microfinancieringsen microverzekeringsinstellingen in het zuidelijke halfrond,
wil KBC allerhande financiële diensten beter toegankelijk maken voor de lokale bevolking. BRS geeft startende lokale
spaar-, krediet- en verzekeringsinstellingen de nodige ondersteuning om echt een verschil te kunnen maken, niet alleen
met subsidies, maar ook met aangepaste adviesverlening.
BRS kan daarvoor een beroep doen op de kennis en ervaring
van zowel Cera als KBC. Elk jaar opnieuw stuurt KBC collega’s uit naar het Zuiden om projecten van kleine banken en
verzekeraars te coachen, vanuit hun competentie en ervaring. Omdat dat enorm wordt gewaardeerd, bouwen we dat
in de toekomst verder uit.
Meer informatie daarover vindt u op
www.kbc.com/duurzaamondernemen.
KBC is ook een actieve sponsor van talrijke culturele en sport
evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen, de KBC-Nacht
van de Atletiek en een aantal zomerfestivals zoals Rock
Werchter. Naar aanleiding van de financieel-economische crisis rees er op een gegeven moment twijfel vanuit de publieke
opinie over of het wel gepast was dat een bedrijf dat pas een
beroep had gedaan op overheidssteun, toch nog bepaalde
sport- en cultuurevenementen bleef sponsoren. We blijven
evenwel achter ons sponsoringbeleid staan. Veel kleine
sport- en cultuurorganisaties rekenen namelijk op onze steun
om te kunnen overleven. Drastisch snoeien in die budgetten
zou het lokale maatschappelijke weefsel ernstig kunnen aantasten. We letten erop dat alle evenementen die we sponsoren (groot en klein) goed aansluiten bij de algemene beleidslijnen die KBC in dat verband heeft uitgestippeld. We gaan
met onze partners een duurzame samenwerking aan op
lange termijn. Dat is een engagement in goede en slechte
tijden.
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9 WAT IS HET LEEFMILIEUBELEID VAN KBC?

Het hoofdkantoor van ČSOB in Praag is een toonbeeld van ecologisch verantwoord bouwen.

KBC heeft sinds 2003 een geïntegreerd milieubeleid. Dat betekent niet alleen dat we milieuvriendelijke investeringen steunen met bijvoorbeeld (groene) kredietverlening op maat van zowel particulieren als bedrijven, maar
ook dat we onze eigen ecologische voetafdruk permanent monitoren en proberen te verkleinen. Dat betekent
ook dat we al onze 47 530 medewerkers permanent proberen te sensibiliseren voor dat thema.
Vooral in KBC België mogen onze milieuprestaties gezien worden. We hebben een milieubeheersysteem uitgewerkt waarvoor
we in 2009 beloond werden met een ISO 14001-certificaat. De hoofdaccenten liggen op de navolging van de regelgeving,
het continu verbeteren van de eigen milieuprestaties en het verhogen van de betrokkenheid van alle medewerkers. Onder
andere door de inzet van onze milieuexpert daalde het elektriciteitsverbruik (afkomstig van 100% groene energie) in België
sinds 2006 met 14,80%, de CO2-uitstoot met 44,12%, het papierverbruik met 18,55% en het waterverbruik met 40,88%.
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KBC België behoort overigens tot de top 100 van groenste
bedrijven. KBC België bekleedt de 98e plaats in Newsweek’s
Green Rankings 2011 en is daarmee het best scorende Belgische bedrijf in de Green Rankings.
In België werkt KBC ook al jarenlang samen met het milieupunt ARGUS, een non-profitorganisatie van KBC en Cera die
met sensibiliserende projecten en informatie de brede maatschappij wil motiveren om op het werk en in het dagelijkse
leven altijd de meest milieuvriendelijke oplossingen te zoeken
en uit te voeren.

Marko Voljč, CEO van Divisie Centraal- en Oost-Europa
en Rusland – lid van het Directiecomité van KBC Groep

KBC hanteert een ‘groen boekje’ (Green Building Guidelines) waardoor alle gebouwen van
de groep mettertijd duurzaam moeten worden. De
nieuwe Arteveldetoren in Gent en vooral de nieuwe
hoofdkantoren in Praag en Boedapest zijn daar een
mooi voorbeeld van. Het hoofdkantoor van ČSOB in
Praag, in 2006 geopend, is naast een inspirerende werkomgeving ook een toonbeeld van ecologisch verantwoord bouwen. Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid
waren de toetsstenen waaraan het project in zijn geheel
moest beantwoorden. Het gebouw heeft daar ook een
zilveren LEED-certificaat voor behaald. LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) is een internationaal erkend ratingsysteem voor het ontwerp en de
constructie van hoogperformante ‘groene’ gebouwen.
Voor het hoofdkantoor in Boedapest maken we
zelfs kans op een gouden LEED-certificaat.

Hildegard Deweerdt, milieuexpert van KBC

Wij zijn bij KBC in België uiteraard trots op wat
we tot nu toe al allemaal hebben bereikt op het
vlak van milieuzorg en duurzaam ondernemen. Maar
tegelijkertijd beseffen we dat de weg nog lang is en dat
er nog talloze initiatieven zijn die uitgewerkt kunnen
worden. Zo bestaat de gedetailleerde rapportering op
het vlak van milieuprestaties voorlopig alleen nog maar
in België. Ook in onze thuismarkten in Centraal- en OostEuropa willen we werk maken van meer gedetailleerde
milieurapportering en het formuleren van doelstellingen.
Dan pas kunnen we beter meten en in kaart
brengen welke initiatieven nog nodig zijn.

Uitgebreide informatie over de milieuprestaties van KBC
vindt u op www.kbc.com/duurzaamondernemen en
www.argusmilieu.be.

dering door de keuze van leveranciers en het aanbod aan producten en diensten, inclusief wagenpark. U kunt de Climate
Change Policy integraal nalezen op www.kbc.com/csr.

Eind 2011 keurde KBC een groepswijd beleid met betrekking
tot klimaatverandering goed. KBC benadrukt daarmee zijn
engagement om zijn impact op het milieu te verminderen.
We willen ons onder meer in onze dagelijkse werking concentreren op energie-efficiëntie, de uitstoot van broeikasgassen
beheren door ons leasewagenpark voor woon-werkverkeer
actief te beheren, onderzoek naar nieuwe wetenschappelijke
en technologische trends te volgen en het groene bewustzijn
van onze medewerkers te stimuleren. We willen bovendien
meer aandacht besteden aan onze impact op klimaatveran-

Voor 2012 hangt de uitbetaling van een deel van het variabele loon (het Niet-recurrent Resultaatsgebonden Voordeel)
bovendien af van het behalen van bepaalde milieudoelstellingen.
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20 maart 2012. KBC en ARGUS lanceren het Boom doet Leven-project.

Sinds begin 2012 geeft KBC voor elke zicht- en spaarrekening die op naam van een jongere van 0 tot 25 jaar wordt
geopend automatisch één euro aan het Boom doet Leven-project van ARGUS. Zo levert KBC een bijdrage aan het
verminderen van de CO2-uitstoot.
Met het Boom doet Leven-project wil ARGUS de aanplanting van twee bossen ondersteunen. ARGUS werkt daarvoor
samen met twee organisaties:
• Met VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen) realiseert ARGUS een aanplanting in een groene zone in Knesselare. Het
wordt een bos van bijna zeven hectare, bestaande uit een gevarieerd bestand van inheemse boomsoorten.
• Het WWF beheert het tweede project in Congo (in het evenaarswoud) en realiseert daar de aanplanting van houtskoolbosjes die enkele dorpen van het noodzakelijke hout voor houtskool zullen voorzien. Ook ondersteunt ARGUS het
herstel van het evenaarswoud in die regio. Dat is het leefgebied van de bonobo, die op die manier meer bescherming
krijgt.
De actie sluit aan bij de werking van het ARGUS-klimaatfonds. Dat fonds compenseert de
uitstoot van het KBC-bedrijfswagenpark door te investeren in klimaatprojecten in derdewereldlanden.
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10 hoe WorDt KBC BeStUUrD?

KBC Groep wordt geleid door een Raad van Bestuur,
die op 31 december 2011 bestond uit 25 leden, waaronder vier bestuurders aangewezen door de overheden,
en een Directiecomité van zeven leden onder leiding
van de CEO.

De eerste concrete stappen worden gezet naar aanleiding
van de Algemene Vergadering van 3 mei 2012. Het aantal
bestuurders wordt teruggebracht tot 22, en een tweede
vrouwelijke bestuurder wordt voorgedragen. Zij wordt
bovendien het eerste Centraal-Europese lid van de Raad.

In 2011 vond er een grondige bezinning plaats over de
wenselijke ontwikkelingen in de samenstelling van de
Raad van Bestuur. Daarbij werd beslist dat het aantal
leden stapsgewijs wordt verminderd tot minder dan 18.
Ook wordt gestreefd naar een vervrouwelijking van de
Raad (met name om vroeger dan wat de wet bepaalt te
voldoen aan het quotum van 30%) en een grotere aanwezigheid van onafhankelijke bestuurders uit onze
Centraal- en Oost-Europese thuismarkten.

In 2012 heeft de CEO, Jan Vanhevel, die aantrad in 2009 en
sindsdien het herstructureringsplan in goede banen heeft
geleid, beslist de fakkel over te dragen. De Raad benoemde
Johan Thijs tot zijn opvolger.
Het vergoedingsbeleid van de Raad van Bestuur en het Directiecomité stoelt op de toepasselijke wetgeving, de Corporate
Governance Code en marktgegevens. Het wordt regelmatig
getoetst aan de ontwikkelingen in de wetgeving, de Code en
de courante marktpraktijken en -tendensen. De vergoedingen die KBC aan zijn management uitbetaalt, kunnen worden vergeleken met de vergoedingen bij andere Europese
financiële instellingen. In vergelijking met die soortgelijke
instellingen bevindt het loon van de voorzitter en de leden
van het Directiecomité van de KBC-groep zich eerder onderaan de vork qua uitbetaalde vergoedingen en dus een stuk
onder het gemiddelde. De vaak bijzonder hoge bonussen die
veel internationale zakenbanken uitkeren, zijn bij KBC helemaal niet aan de orde.

Thomas Leysen,
voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep

De KBC-groep heeft enorm veel te danken
aan Jan Vanhevel. Hij was in 2009 bereid het
roer over te nemen in erg moeilijke omstandigheden
en daarvoor zijn pensioen, dat hij oorspronkelijk voor
dat jaar had gepland, uit te stellen. Met onvoorwaardelijke toewijding aan de groep had hij sindsdien de
leiding over de uitwerking en doorvoering van een
verregaand strategisch plan. Het feit dat KBC als een
onafhankelijke bankverzekeringsgroep heeft overleefd, is in niet geringe mate te danken aan
zijn onvermoeibare inzet.
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Het totale loonpakket van de leden van het Directiecomité
bestaat uit een vast loon (dat verworven is) en een variabel
loon dat gekoppeld is aan de resultaten van KBC en aan doelstellingen, waarbij zowel de realisatie daarvan als de manier
waarop ze bereikt worden, meespelen. Voor de vergoeding
van de leden van het Directiecomité worden – voor het variabele gedeelte – de Europese CEBS-richtlijnen gevolgd. KBC
zorgt er bijvoorbeeld voor dat het variabele deel van het loon
nooit hoger ligt dan het vaste loon en dat de uitbetaling ervan gespreid wordt over verschillende jaren, of helemaal niet
gebeurt als de resultaten niet goed zijn of bepaalde doelstellingen niet worden behaald. De voorzitter en de leden van
het Directiecomité van de KBC-groep hebben in drie van de
vier afgelopen jaren (2008, 2009 en 2011), als gevolg van de
zwakkere resultaten van de groep, geheel vrijwillig en op
eigen initiatief, afgezien van variabele vergoedingen waarop
ze contractueel recht hadden. Voor 2011 bedroeg de vaste
vergoeding voor de CEO 727 605 euro bruto. De volledige
informatie over het vergoedingsbeleid van KBC is beschikbaar in het jaarverslag (www.kbc.com).

ploeg die aangetreden is sinds de financiële crisis op een passende en competitieve wijze te motiveren. Daarom is KBC er
ook geen voorstander van om de mogelijkheid om een variabele vergoeding toe te kennen volledig te verbieden.
De leden van de Raad van Bestuur van de KBC-groep ontvingen in 2011 alleen een zitpenning per bijgewoonde vergadering, en geen winstgebonden vergoeding of aandelenopties.
De voorzitter van de Raad van Bestuur krijgt een vaste vergoeding. De gedetailleerde informatie daarover vindt u eveneens in het jaarverslag (www.kbc.com).

KBC en zijn Raad van Bestuur zijn gevoelig voor het maatschappelijke debat over de toplonen in de financiële sector,
en meer bepaald van bedrijven die staatssteun kregen. Maar
de Raad is ook van mening dat het noodzakelijk is om de

Verhouding lonen* CEO's van BEL 20-bedrijven, waarbij KBC = 100%
559% 560%

337% 342% 355%

425%
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Belgacom

AB Inbev
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Ageas
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100%
80% 92%
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397%

* Vast loon, variabel loon en andere beloningscomponenten (zoals vermeld in het jaarverslag van de betreffende ondernemingen).
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11 Wie ZiJn De AAnDeeLhoUDerS VAn KBC?
De KBC-groep is een beursgenoteerde financiële instelling die verankerd wordt door een groep stabiele aandeelhouders met een duidelijke langetermijnvisie.
Het KBC-aandeel noteert op de beurs van Brussel met als tickersymbool KBC. Het kapitaal van KBC wordt evenwel voor meer
dan 50% gecontroleerd door vaste aandeelhouders. De grootste aandeelhouders zijn Cera, KBC Ancora, MRBB en een groep
andere vaste aandeelhouders. Cera is een coöperatieve met meer dan 400 000 leden. Cera is bovendien meerderheidsaandeelhouder van het beursgenoteerde KBC Ancora, dat als enige actief een participatie in KBC Groep aanhoudt. MRBB is de financiele holding van de Boerenbond. Daarnaast houden verschillende ondernemersfamilies al decennialang een stabiel deel KBCaandelen aan en zijn van plan dat ook in de toekomst te blijven doen. Zo beschikt KBC over een diepgewortelde verankering in
België. Daardoor kan KBC ook, samen met zijn referentieaandeelhouders, een langetermijnvisie en -strategie ontwikkelen die
losstaat van de kortetermijndoelstellingen.

Aandeelhoudersstructuur (31-12-2011)

Thomas Leysen,
voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Groep

23%

KBC Ancora

Dat het model van stabiele aandeelhouders
een duurzaam en goed model is, hebben de
voorbije crisisjaren meermaals aangetoond. De vaste
aandeelhouders hebben tijdens een van de zwaarste
financieel-economische crises ooit altijd de rust bewaard en nooit het langetermijnperspectief uit het oog
verloren. Die verankering en de snelle interventies die
– op cruciale momenten tijdens de crisis – samen met
de verschillende overheden werden uitgewerkt, hebben ervoor gezorgd dat de KBC-groep er vandaag nog
altijd staat als de enige grote, onafhankelijke
en Belgisch verankerde bank-verzekeraar.

41%

Rest
(free float)

7%

Cera

13%

MRBB

5%

KBC-groepsmaatschappijen

11%

Andere vaste
aandeelhouders

Daarnaast hebben ook veel KBC-medewerkers zelf, als teken van vertrouwen en geloof in de groep, belegd in de aandelen
van hun eigen bedrijf. Veel particulieren doen dat bovendien onrechtstreeks als ze bijvoorbeeld sparen via pensioenfondsen
of andere beleggingsfondsen die onder meer beleggen in het KBC-aandeel.
De aandeelhouders hebben voor 2011 afgezien van enige vergoeding op hun kapitaal, met uitzondering van een technisch
dividend van 1 eurocent per aandeel. Dat was nodig om, conform onze afspraken met de Europese Commissie, een rentebetaling aan de overheid mogelijk te maken.

Koers van het KBC-aandeel
35

Liquiditeitsmaatregelen
van ECB eerste maal
december 2011, tweede maal
eind februari 2012
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Aankondiging
verkoop WARTA
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12 WAt ZiJn onZe
VoornAAMSte UitDAGinGen?
Johan Thijs, CEO en voorzitter van het Directiecomité van KBC Groep

Na het lezen van dit verslag hebt u samen
met ons kunnen vaststellen dat er het afgelopen jaar al heel wat gerealiseerd en veranderd is.
Dat we er, dankzij de volgehouden inzet van onze
medewerkers, opnieuw staan. Dat we meer dan ooit
gefocust zijn op ons kernmetier, bankverzekeren in
een weloverwogen selectie van landen, en dat we
goed op weg zijn om de erfenissen uit het
verleden af te bouwen.

Maar het werk is zeker niet af. We zijn ons ten volle bewust
van de talrijke uitdagingen die ons nog te wachten staan. De
ontwikkeling van de wereldeconomie blijft immers onzeker
en het is te vroeg om te stellen dat de overheidsschuldencrisis
in de eurozone definitief is overwonnen.
In die economische context moeten we ons strategische plan
dat de Europese Commissie heeft goedgekeurd, verder uitwerken. De belangrijkste nog uit te voeren desinvesteringen
zijn Absolut Bank (Rusland), KBC Banka (Servië), NLB Vita en
het minderheidsbelang in NLB (Slovenië), de Antwerpse Diamantbank, KBC Bank Deutschland, en enkele andere activiteiten. Voor de meeste van die projecten werd al heel wat
voorbereidend werk verricht.
De uitvoering van ons strategische plan moet ertoe leiden
dat we de overheden correct en tijdig kunnen terugbetalen.

Koen, een KBC-collega, rijdt de Col du Galibier op voor Climbing for Life.
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Tegelijk moet het plan ervoor zorgen dat KBC een onafhankelijke, financiële groep blijft, met een gezonde liquiditeitspositie en een comfortabele kapitaalbuffer die groot genoeg
is om te voldoen aan de strengere kapitaaleisen die regelgevers opleggen aan alle financiële instellingen om eventuele
toekomstige schokken op te vangen.
We gaan ook door met het afbouwen van risico’s, meer specifiek onze portefeuille gestructureerde en herverpakte kredieten (CDO’s en ABS’en). Op die manier willen we de resultaatsvolatiliteit in de toekomst als gevolg van bijvoorbeeld
stijgende of dalende marktwaarden beperken, maar ook en
vooral het risico voor de overheid en de belastingbetaler verder afbouwen. In afwachting daarvan kunnen die producten
nog voor resultaatsvolatiliteit zorgen, zowel in positieve als in
negatieve zin.
Verder blijven we de economische situatie in Ierland en Hongarije op de voet volgen. In Ierland hebben we via KBC Bank
Ierland een kredietportefeuille van ongeveer 16,7 miljard
euro (hoofdzakelijk woningkredieten). De binnenlandse economie verzwakte eind 2011 en zal het naar verwachting ook
in 2012 nog moeilijk hebben. Het consumentenvertrouwen,
het ondernemersvertrouwen en de bedrijfsuitgaven werden
getroffen door de zwakkere wereldwijde economische context en de voortdurende zware besparingsmaatregelen in
Ierland zelf. Het niveau van de huizenprijzen is daardoor ook
zwaar gedaald. Als gevolg van de economische situatie en de
hoge werkloosheid blijven heel wat kredietnemers het moeilijk hebben om hun leningen terug te betalen. We hebben
daarvoor al belangrijke provisies genomen in de voorbije
kwartalen, maar voorzien ook voor 2012 nog een bedrag van
500 à 600 miljoen euro.
In Hongarije werd in september 2011 een nieuwe wet ingevoerd die bedoeld is om gezinnen te helpen die een hypotheeklening hebben in vreemde valuta. Die wet gaf de gezinnen de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode
hun schulden in vreemde valuta in één keer af te betalen
tegen een vaste, veel lagere wisselkoers. Het verschil tussen
de vaste wisselkoers en de marktkoers is ten laste van de
banken. De Hongaarse Vereniging van Banken is met de zaak
naar het Grondwettelijk Hof in Boedapest gestapt, aangezien
die regeringsbeslissing hen in strijd lijkt met de Hongaarse
grondwet. Niettegenstaande heeft KBC voor zijn portefeuille
hypothecaire kredieten in vreemde valuta in 2011 provisies
genomen. KBC werd er de voorbije jaren ook al geconfronteerd met een zware belasting voor banken en verzekeringsmaatschappijen. Beide overheidsmaatregelen hebben ervoor
gezorgd dat K&H, maar ook vele andere Hongaarse finan-
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ciële instellingen, verlieslatend waren. We verwachten dat
we ook in 2012 met een moeilijke economische context
geconfronteerd zullen worden. Toch denken we dat onze
Hongaarse dochterbank K&H in 2012 opnieuw winstgevend
kan zijn.
KBC is vastberaden om samen met zijn meer dan 47 000
medewerkers de uitdagingen met verantwoordelijkheidszin
en op de best mogelijke manier aan te pakken. Dat geldt
voor onze cliënten, onze medewerkers en onze aandeelhouders, uiteraard in de best mogelijke samenwerking met overheden en regelgevers. Op die manier willen we weer erkend
worden als een onmisbare schakel in de samenleving.

Johan Thijs,
CEO en voorzitter van het Directiecomité
van KBC Groep

In onze bedrijfsvoering blijven we ook streven naar een voortdurende verbetering van
de dienstverlening door een optimalisering van het
product- en dienstaanbod. Zo willen we inspelen op
de veranderende noden en behoeften bij onze
cliënten, die steeds meer willen bankieren waar zij
dat willen en via het platform dat zij verkiezen. In
2011 lanceerden we mobiel bankieren voor smartphones, iPads en dergelijke. We brachten ook een
primeur op de Belgische markt: scashen, het op een
zeer eenvoudige manier geld overmaken via een
smartphone door middel van een scashcode. Begin
2012 wonnen we in België met de KBC-Mobile Banking-app trouwens de publieksprijs Accenture Innovation Award in de categorie Financial Services. Ook
in de komende jaren zullen we veel aandacht besteden aan technologie en belangrijke investeringen
doen om op technologisch gebied koploper
te blijven.
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