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NAGELMACKERS

INLEIDING
2021 – UITVOERING VAN DE STRATEGIE

LEIDT TOT UITSTEKENDE  
OPERATIONELE RESULTATEN

Door stelselmatig vast te houden aan onze strategie 
om te focussen op Personal en Private Banking, 
hebben we in 2021 een fantastisch resultaat geboekt. 
De voortdurende inspanningen van onze commerciële 
medewerkers om hoogwaardig beleggingsadvies 
te verstrekken, leidden er, in combinatie met 
de positieve financiële markten, toe dat onze 
buitenbalansportefeuille  met 14% gestegen is. In 
Private Banking bereikten we de belangrijke mijlpaal 
van 2 miljard euro vermogen onder beheer. Onder 
invloed van al die inspanningen zijn onze inkomsten uit 
vergoedingen jaar op jaar met 19% toegenomen.

Onze kosten hebben we aanzienlijk weten te drukken 
door de efficiëntie verder te verbeteren, onze 
processen en ons productaanbod te vereenvoudigen en 
onze oude swaps volledig af te wikkelen. De combinatie 
van hogere inkomsten met lagere bedrijfsuitgaven 
heeft geresulteerd in een bedrijfsresultaat van 31,5 
miljoen euro (excl. gerealiseerde meerwaarden op 
de obligatieportefeuille en afdekkingsresultaten, 
vóór belastingen). De raad van bestuur dankt alle 
werknemers voor hun volgehouden inspanningen en 
uitstekende verwezenlijkingen.

We zijn in 2021 ook gestart met onze ICT-transformatie. 
We namen beslissingen over een nieuw kernsysteem 
voor de bankactiviteiten (‘core banking system’) en een 
nieuw systeem voor het beheer van de cliëntenrelaties 
(CRM). De bank zal de komende jaren fors investeren 
om duurzame groei te kunnen realiseren. De nieuwe 
platformen zullen ervoor zorgen dat wij onze processen 

verder kunnen digitaliseren en aan de behoeften 
en verwachtingen van alle generaties van onze 
cliëntenfamilies kunnen voldoen. 

Naast deze belangrijke ICT investeringen, versterkt de 
bank ook permanent haar controle framework gelet op 
de steeds strenger wordende regelgeving.

De bank heeft ook laten zien actief te willen bijdragen 
aan het milieu. We hebben beslist om eind 2022 te 
verhuizen naar een 100% passief gebouw. Dat is 
uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp, 
waardoor we naar schatting jaarlijks 34.000 kWh 
elektriciteit minder zullen verbruiken dan in een 
vergelijkbaar klassiek gebouw, en 8 ton CO2 minder 

zullen uitstoten. Binnen de afdeling Asset Management 
hebben we in 2021 een Duurzaamheidscomité 
opgericht, dat in de komende drie jaar voor een 100% 
duurzaam fondsenaanbod moet zorgen. Ook het 
personeel van de bank toonde zijn maatschappelijke 
betrokkenheid. Zo gingen veertig werknemers de 
slachtoffers van de overstromingen van afgelopen 
zomer hulp bieden.

We zijn bijzonder verheugd dat onze cliënten, ondanks 
de moeilijke omstandigheden waarin we door covid-19 
moesten werken en de vele veranderingen die we 
in 2021 hebben doorgevoerd, ons een algemene 
tevredenheidsscore van 81% gaven. Bovendien zijn 
veel cliënten bereid om ons aan te bevelen: onze 
Net Promoter Score was +32. De raad van bestuur 
wil ook alle cliënten van de bank bedanken voor hun 
volgehouden vertrouwen. Dankzij een historisch 
hoge kapitaaltoereikendheidsratio van 21,7% en een 
liquiditeitsdekkingsratio van 277% hebben wij een 
uitstekende financiële basis om de kwaliteit van onze 
diensten voor onze cliënten verder te verbeteren, 
een geweldige werkomgeving te blijven voor onze 
werknemers en duurzame financiële groei in de 
toekomst te garanderen. 

We zijn bijzonder verheugd dat onze cliënten, ondanks 

de moeilijke omstandigheden waarin we door covid-19 

moesten werken en de vele veranderingen die we in 2021 

hebben doorgevoerd, ons een algemene tevredenheidsscore 

van 81% gaven. 
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TOTAAL BELEGGINGEN, DEPOSI-
TO’S EN KREDIETEN CLIËNTEN

12,9 MLD. 

TEVREDENHEIDSSCORE

81% 

BEDRIJFSRESULTAAT

35,7 MLN.
(excl. gerealiseerde 
meerwaarden op bankpor-
tefeuille en afdekkingsre-
sultaat, vóór belastingen)

COMMON TIER 1-KAPITAAL

451 MLN. 

VTE'S

366,5 

277%
LIQUIDITEITSDEKKINGSRATIO
(wettelijk vereist min. 100%)

 

BUITENBALANSVERMOGEN 
CLIËNTEN ONDER BEHEER 

4,8 MLD.
(incl. portefeuille van 526 mln. 
beleggingsverzekeringsfondsen)

KAPITAALTOEREIKENDHEIDSRATIO

+21,7%
(wettelijk vereist min. 8,5%)

KANTOREN

22 

DEPOSITOPORTEFEUILLE 
CLIËNTEN

4,5 MLD.

ZELFSTANDIGE AGENTEN

32 

KREDIETPORTEFEUILLE 
CLIËNTEN

3,7 MLD.

PORTEFEUILLE

CLIËNTEN-
TEVREDENHEID

FINANCIËLE 
RESULTATEN

SOLVABILITEIT

ORGANISATIE

LIQUIDITEIT

KERNCIJFERS

NET PROMOTER SCORE

+32% 
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Eind 2021 bedroeg de totale cliëntenportefeuille 12,9 miljard 
euro. Dat is een afname met 350 miljoen euro (-3%) in 2021: de 
buitenbalansportefeuille steeg met 14%, terwijl de deposito- en 
kredietportefeuilles met respectievelijk 7% en 14% krompen. De bank 
heeft namelijk haar initiatieven voortgezet om de depositokosten te 
verminderen en de kredietaanpak bij te sturen met een focus op de 
kerncliënten, met een correcte marge voor de gehele relatie, maar 
zonder volumegerelateerde doelstellingen. 

Dat de nauwgezette uitvoering van onze Personal en Private Banking-
strategie vruchten heeft afgeworpen, komt zeer duidelijk tot uiting 
in de ontwikkeling van de buitenbalansportefeuille. We zijn trots een 
stijging van de buitenbalansportefeuille met 600 miljoen euro (+14%) 
te kunnen melden. Daarin heeft de positieve ontwikkeling van de 
markt zeker een rol gespeeld, maar daarnaast is ook in alle business 
lines de buitenbalansportefeuille aangegroeid dankzij het vertrouwen 
van onze cliënten, de inspanningen en focus van onze commerciële 
medewerkers en de uitstekende prestaties van onze eigen producten.

► Fig. 1

Onder druk van de aanhoudend lage rente heeft de bank haar 
maatregelen om de depositokosten te verminderen gedurende 
heel 2021 voortgezet. Dat heeft zoals verwacht geleid tot een 
afname van de portefeuille cliëntendeposito’s van de bank en van 
de bijbehorende rentekosten.

► Fig. 2

De strategische focus op Personal en Private Banking-cliënten 
heeft geleid tot een lagere kredietproductie en een daling van de 
kredietportefeuille van de bank tot 3,67 miljard euro (waarvan 2,8 
miljard euro hypothecaire kredieten, 772 miljoen euro professionele 
kredieten en 98 miljoen euro consumentenkredieten en cashlijnen).

► Fig. 3

De operationele inkomsten, die verband houden met de dagelijkse 
activiteiten, bedroegen 116,8 miljoen euro, een stijging met circa 4% 
tegenover 2020.

► Fig. 4

64% van de operationele opbrengsten is afkomstig van de binnenba-
lansactiviteiten (nettorentebaten) en 36% van de buitenbalansacti-
viteiten (inkomsten uit vergoedingen).

Ondanks de daling van de gemiddelde rentemarge op de kredietpro-
ductie en de krimpende kredietportefeuille bleven de nettorentebaten 
op peil dankzij een aanzienlijke daling van de swap- en financierings-
kosten. Er deed zich slechts een beperkte daling met 1% voor:

• De rentebaten van de kredietportefeuille daalden met 13%.
• Door de lage rente, de invoering van negatieve rente voor 

bepaalde segmenten en het aflopen van een groot bedrag 
aan termijndeposito’s, verminderden de kosten van de 
cliëntendeposito’s met 42%.

• De rentelasten op de swapportefeuille namen met 65% af. 
De geleidelijke afwikkeling van de oude swaps in de afgelopen 
jaren heeft duidelijk resultaat en zal onze rentemarge ook in de 
komende jaren positief beïnvloeden.

• De baten uit de obligatieportefeuille daalden met 11% door de 
relatief beperkte verkooptransacties.

De volgehouden strategische focus en de forse groei van onze 
buitenbalansportefeuille hebben voor extra inkomsten uit 
vergoedingen gezorgd. De inkomsten uit vergoedingen op vermogen 
onder beheer (AuM) zijn in 2021 met 19% gestegen tot 35,9 miljoen 
euro, een record voor Nagelmackers. Andere vergoedingen (bv. 
verzekeringen, betalingen ...) bleven status quo.

De totale impact van niet-operationele posten, zoals de verkopen van 
obligaties en hedge accounting, bedraagt  33,5 miljoen euro, tegenover  
3,5 miljoen euro in 2020. Dat verlies is volledig toe te schrijven aan 
de versnelde afschrijving van de reële waardeaanpassingen met 
betrekking tot het afgedekte risico van de kredieten. De verkoop van 
obligaties genereerde in 2021 een gerealiseerde meerwaarde van 3,9 
miljoen euro, tegenover 5,8 miljoen euro in 2020.

Alle operationele en niet-operationele posten in aanmerking genomen 
bedroegen de totale opbrengsten van de bank 83,3 miljoen euro. 

Eind 2021 telde Nagelmackers 366,53 VTE’s. De totale 
personeelskosten bedroegen over 2021 41,9 miljoen euro, een daling 
met 4% tegenover het voorgaande boekjaar. Dat bedrag omvat niet 
alleen de lonen, maar alle vormen van personeelskosten (opleiding, 
aanwerving, benodigdheden ...). De geactiveerde leasekosten zijn in dit 
cijfer niet opgenomen. 

COMMERCIËLE RESULTATEN FINANCIEEL RESULTAAT
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De totale administratieve kosten (exclusief waardevermindering) be-
droegen 35,1 miljoen euro, tegenover 38,4 miljoen euro in 2020 ( 9%). 
De waardeverminderingen en afschrijvingen daalden met 10% tot 7,8 
miljoen euro.

De focus op efficiëntie en strikte kostenbeheersing heeft geresulteerd 
in een daling van de personeels- en administratieve kosten met 4,8 
miljoen euro jaar op jaar. De bankbelastingen waren opnieuw hoog en 
bleven op hetzelfde niveau als het jaar voordien (11,3 miljoen euro). Ze 
vertegenwoordigen 13% van de totale bedrijfskosten.

Alles bij elkaar is de bank erin geslaagd de kosten te doen dalen van 
90,5 miljoen euro in 2020 naar 84,8 miljoen euro in 2021.

Op bijzondere waardeverminderingen voor kredieten (die zowel 
verwachte kredietverliezen als individuele bijzondere waardeverminde-
ringen voor rechtszaken omvatten) werd in 2021 een opbrengst van 3,4 
miljoen euro gerealiseerd. Die nettoterugneming op voorzieningen is 
vooral te danken aan geslaagde terugvorderingen in kredietgeschillen, 
de goede kwaliteit en zekerheidsstelling van de kredietportefeuille, 
de afname van de kredietblootstelling en de actualisering van de 
macro-economische vooruitzichten.  

Aangezien de volledige impact van de coronacrisis momenteel echter 
nog onzeker blijft, blijft 60% van de initiële bijzondere waardever-
mindering vanwege covid-19 behouden om mogelijke toekomstige 
verliezen die verband houden met de coronapandemie te dekken. 

De totale belastingschulden voor 2021 bedragen 1,3 miljoen euro. 

De stijging van de operationele opbrengsten en de daling van de kosten 
leidden samen tot een daling van onze kosten-/inkomstenratio tot 72% 
(2020: 79%).

De nettowinst vóór belastingen bedroeg 1,9 miljoen euro. Het bedrijfs-
resultaat vóór belastingen over 2021 kwam uit op 35,7 miljoen euro 
(2020: 24 miljoen euro).  

Het operationele rendement op eigen vermogen vóór belastingen lag 
in 2021 op 8% (2020: 5%).

De overgedragen verliezen in het boekhoudkundige kader van 
de BEGAAP houden verband met het vroegtijdig aflopen van de 
renteswaps in het licht van de optimalisering van het renterisico en de 
balans. Die actie leidde tot een aanzienlijke daling van de rentekosten 
en heeft een positieve impact op de rentemarge van de bank. 
Nagelmackers bevestigt haar sterke kapitaal- en liquiditeitspositie, 
zowel op geconsolideerd als ondernemingsniveau, en derhalve haar 
vermogen om haar activiteiten verder te zetten.

► Fig. 5
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De belofte van Nagelmackers om de verschillende generaties van 

een familie bij te staan, houdt meer in dan uitstekende financiële 

diensten verlenen en financiële kennis overdragen. De bank vindt 

het ook haar rol om jonge talenten te helpen hun dromen en 

ambities waar te maken. Daarom is Nagelmackers het NextGen 

Talent Program gestart. Daarmee wil de bank tien getalenteerde 

kinderen of kleinkinderen van cliënten financieel ondersteunen. 

Om in aanmerking te komen, moeten zij excelleren en tot de 

absolute top behoren in een individuele olympische sport of de 

klassieke kunsten. Bij het schrijven van dit verslag had de bank al 

twee ambassadeurs geselecteerd.

De bank zet zich niet alleen in voor jonge talenten, ze is ook 

vastberaden haar eigen ecologische voetafdruk te verkleinen 

en actief te helpen om de wereld tot een betere plek te 

maken om te leven en de planeet te beschermen, zodat de 

huidige en toekomstige generaties er kunnen floreren. Dat 

doet de bank bijvoorbeeld door een selectief en ethisch 

kredietverleningsbeleid te hanteren en door haar hoofdzetel eind 

2022 te verhuizen naar een 100% passief en duurzaam gebouw. 

De bank houdt in haar dagelijkse activiteiten ook rekening met 

zes van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable 

Development Goals – SDG’s) van de Verenigde Naties (VN), al 

zal zij uiteraard ook bijdragen aan de andere als zij dat kan. De 

bank verbindt zich ertoe haar cliënten op een duurzame en 

efficiënte manier te ondersteunen en we richten ons in de eerste 

plaats op de volgende SDG’s: het bevorderen van duurzame 

en inclusieve economische groei (doelstelling 8), duurzame 

consumptie en productie (doelstelling 12) en maatregelen om 

de klimaatverandering te bestrijden (doelstelling 13). Daarnaast 

gebruiken we de drie volgende SDG’s actief als leidraad in ons 

HR-beleid: goede gezondheid en welzijn (3), gendergelijkheid (5) 

en vermindering van de ongelijkheid (10). 

MILIEU EN  
MAATSCHAPPIJ

MILIEU (SDG 13) 
Op 1 juli 2021 maakte de bank bekend dat zij 
eind 2022 haar huidige hoofdzetel aan de 
Sterrenkundelaan in Brussel zal verlaten en haar 
intrek zal nemen in een nieuw gebouw in het hart 
van de Europese wijk.

De bank heeft een langlopende huurovereenkomst 
gesloten voor het Monteco-kantoorgebouw dat 
momenteel in aanbouw is in de Montoyerstraat in 
Brussel.

De keuze voor ‘Monteco’, een samentrekking van 
‘Montoyer’ en ‘ecologisch’, is geen toeval, maar 
een duidelijke uiting van het engagement van 
de bank om bij te dragen aan het milieu en haar 
ecologische voetafdruk verder te verkleinen. 

Het is een 100% energieneutraal gebouw en 
wordt het eerste kantoorgebouw in Brussel 
met een volledig houten structuur op basis 
van duurzame bosbouw met een FSC-label. Elk 
detail van het gebouw is ontworpen om een 
positieve impact te hebben op het klimaat. Zo 
is er een groendak op de 7de verdieping, wordt 
het regenwater gerecupereerd en komen er 

zonnepanelen. Het gebouw zal ledverlichting 
gebruiken en een geavanceerd ventilatiesysteem 
zal voor een energie-efficiënte continue aanvoer 
van verse lucht zorgen.

Aangezien het gebouw is uitgerust met 
zonnepanelen en een warmtepomp, zullen we 
naar schatting jaarlijks 34.000 kWh elektriciteit 
minder verbruiken dan in een vergelijkbaar 
klassiek gebouw, en 8 ton CO2 minder uitstoten.  
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MENSENRECHTEN, INTEGRITEIT 
EN DE STRIJD TEGEN OMKOPING
Nagelmackers respecteert de 
mensenrechten en de integriteit van haar 
werknemers (zie hierna) en maakt als 
financiële instelling actief werk van het 
voorkomen, beperken en tegengaan van 
risico’s in verband met omkoping, integriteit 
en de financiële en reputatieschade die 
ze kunnen veroorzaken. In 2021 werd 
‘Integriteit’ uitgeroepen tot een van de 
bedrijfswaarden van de bank.

Compliance is een essentieel onderdeel 
van de bedrijfscultuur van de bank (en 
een belangrijk onderdeel van SDG 8: 
waardig werk en economische groei), die 
de nadruk legt op eerlijkheid en integriteit, 
de naleving van hoge ethische normen bij 
zakelijke activiteiten en de naleving van 
de toepasselijke regelgeving, zowel naar 
de letter als naar de geest. De bank en 
alle medewerkers moeten blijk geven van 
integriteit en zich eerlijk, betrouwbaar en 
oprecht gedragen. De cliënten moeten 
altijd loyaal, eerlijk en professioneel worden 
behandeld. Om de effectieve naleving van de 
wet- en regelgeving te garanderen, werden 
de waarden die de bank nastreeft (samen, 
integer, ondernemend, gepassioneerd, 
professioneel), geïntegreerd in de manier 
waarop ze haar activiteiten uitvoert. De bank 
mag daarenboven niet louter haar eigen 
belangen nastreven, maar moet in de eerste 
plaats rekening houden met de behoeften en 
belangen van haar cliënten.

Het klokkenluidersbeleid van de bank bepaalt 
dat werknemers het recht en de plicht 
hebben om alle vermeende misstanden van 
algemene, operationele en/of financiële 

aard die de bank kunnen schaden, te 
melden. De bank vindt het belangrijk dat 
de werknemers dergelijke vermoedens van 
onregelmatigheden adequaat en veilig te 
goeder trouw kunnen melden, in het belang 
van de bank. Werknemers die dergelijke 
onregelmatigheden melden, zijn wettelijk 
beschermd.

Om omkoping te voorkomen, heeft de bank in 
2021 een nieuw beleid inzake de bestrijding 
van omkoping en corruptie ingevoerd. 
In dat beleid werd behalve de bestaande 
gedragscode inzake relatiegeschenken ook 
een gedragscode opgenomen met betrekking 
tot de incentives die de bank werknemers 
aanbiedt om actieve en passieve omkoping 
te voorkomen. 

Die code heeft tot doel te voorkomen dat 
relatiegeschenken (zouden) leiden tot 
ongepaste beïnvloeding van werknemers 
ten nadele van de bank en dat werknemers 
van de bank schuldig worden bevonden 
aan persoonlijke corruptie. Ook voor grote 
donaties aan werknemers van de bank werd 
een gedragscode opgesteld.

De bank voert een actief beleid ter 
voorkoming van belastingontwijking om te 
vermijden dat ze reputatieschade oploopt en 
het publiek zijn vertrouwen in haar verliest. 
Dat beleid werd vertaald in een gedragscode 
ter voorkoming van belastingontwijking. Die 
code moet voorkomen dat werknemers van 
de bank betrokken raken bij strafbare feiten 
of dat de bank op enige wijze fiscale fraude 
faciliteert. De verschillende afdelingen en 
controlefuncties van de bank zien erop toe 
dat ze wordt nageleefd.

Elk jaar volgt een groot aantal werknemers 
en agenten van de bank een specifieke 
complianceopleiding. Daarin worden de 
complianceregels en -regelgeving binnen de 
bank uitgelegd en de juiste attitude en het 
bewustzijn rond compliance gestimuleerd.
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Milieu en maatschappij

NAGELMACKERS ALS BANKIER

De bank besteedt zeer veel aandacht aan de opstart van nieuwe 
cliëntenrelaties. De bank gaat alleen een relatie aan met cliënten die 
naar behoren zijn geïdentificeerd, van wie we correct geïnformeerd 
werden over hun activiteiten en die we kunnen monitoren. We 
gebruiken verschillende sanctielijsten van de Belgische overheden, 
de Europese Unie en het OFAC om te voorkomen dat natuurlijke 
personen of entiteiten tegen wie sancties zijn uitgevaardigd, bij 
ons cliënt worden. Niet alleen zijn veel fraude- en schadedossiers 
het gevolg van een gebrekkige kennis van onze cliënten, de 
antiwitwaswetgeving laat ons ook alleen toe een relatie met een 
cliënt in stand te houden als wij correct kunnen nagaan of zijn 
transacties overeenstemmen met onze kennis van de cliënt, zijn 
zakelijke activiteiten, zijn risicoprofiel en de herkomst van zijn geld.

De zogenoemde antiwitwaswetgeving werd vertaald in een specifieke 
procedure ‘ter bestrijding van het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme’.

De bank weigert om samen te werken met natuurlijke of 
rechtspersonen die belastingen trachten te ontduiken en wil haar 
verplichtingen inzake de strijd tegen witwassen strikt nakomen. De 
bank is dan ook zeer voorzichtig ten aanzien van cliënten die geld uit 
het buitenland willen ‘repatriëren’ en heeft een specifieke procedure 
voor ‘repatriëring en deponering van fondsen’ om te waarborgen dat 
daarbij alle regelgevingen worden nageleefd. Daarnaast gebruikt de 
bank ook een monitoringtool om alle transacties van cliënten met de 
nodige omzichtigheid te benaderen. 

In 2021 nam de bank bijkomende initiatieven om de bescherming 
van de privacy en de persoonsgegevens verder te verbeteren in 
het kader van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens (wet tot uitvoering van de GDPR). De wet is 
in werking getreden op 5 september 2018 bij de publicatie in het 
Belgisch Staatsblad en werd omgezet in de interne procedure 
‘Bescherming van de privacy’. De wet is gebaseerd op het concept 
dat elke natuurlijke persoon recht heeft op bescherming van zijn/
haar fundamentele rechten en vrijheden, en op bescherming van zijn/
haar privacy bij de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Ze 
legt het algemene kader voor het gebruik van persoonsgegevens 
vast. Ze regelt ook specifieke aangelegenheden in verband 
met de bescherming van de privacy, zoals het gebruik van 
bewakingscamera’s, het opnemen van telefoongesprekken, reclame 
per post of telefoon, het gebruik van cookies, enz. De procedure 
bevat een samenvatting van alle regelgevingen die van toepassing 
zijn op Nagelmackers over dit onderwerp.

NAGELMACKERS ALS BELEGGER

Nagelmackers heeft in 2021 haar strategische missie 
waargemaakt om te groeien als professioneel fondsenbeheerder 
en de modernste technieken van vermogensbeheer aan te bieden. 
Het vermogen onder beheer van onze eigen fondsen steeg met 
meer dan 30% tot 1,5 miljard euro. Er was een netto-instroom in 
assetallocatiefondsen van meer dan 190 miljoen euro, waarvan 150 
miljoen via het Private Fund-aanbod dat we eind 2019 op de markt 
brachten. De discretionair beheerde portefeuilles van vermogende 
en institutionele beleggers zwollen aan tot meer dan 1,35 miljard 
euro, waarvan meer dan 130 miljoen dankzij netto-instroom. 
Samen met andere Personal en Private Banking-oplossingen steeg 
het totale vermogen onder beheer van de bank tot 4,78 miljard 
euro, een toename met 14%. Zowat de helft van die groei is toe te 
schrijven aan het rendement van de beleggingsoplossingen van 
Nagelmackers, waarvan de meerderheid beter presteerde dan het 
gemiddelde in zijn categorie, en aan de gunstige omstandigheden 
op de financiële markten in 2021.

Het belang van fondsenbeheer werd verder onderstreept 
met de introductie van twee nieuwe fondsen. Ten eerste werd 
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds opgericht 
als reactie op de vraag van institutionele cliënten naar een 
duurzaam bedrijfsobligatiefonds. Minder dan acht maanden 
na de introductie in april was het fonds al aangegroeid tot 97 
miljoen euro. Het fonds was ook het eerste product van de bank 
dat werd ingedeeld onder artikel 8 van de SFDR, de verordening 
betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de 
financiële dienstensector die in 2021 in werking is getreden. Kort 
nadien volgden andere fondsen van Nagelmackers die ecologische 
of sociale kenmerken promoten. Eind 2021 behoorde 50% van 
de fondsen van Nagelmackers tot de categorie ‘lichtgroen’. 
Nagelmackers heeft de ambitie om de komende drie jaar verder te 
evolueren naar een volledig duurzaam fondsenaanbod.

Ten tweede richtte Nagelmackers het aandelenfonds China New 
Economy op als een innovatieve oplossing die focust op bedrijven 
uit Hongkong of het Chinese vasteland die bijdragen aan China’s 
ontplooiing tot een economische grootmacht in sectoren zoals 
technologie, duurzame consumptiegoederen en gezondheidszorg. 
De introductie van het fonds vormt een eerste stap in de ambitie 
van de bank om een reputatie uit te bouwen als specialist in de 
Chinese markten. 
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De bank heeft haar belofte om in haar beleggingsoplossingen 
ESG-criteria in aanmerking te nemen, verder uitgebreid. Binnen de 
afdeling Asset Management werd een nieuw Duurzaamheidscomité 
opgericht. Dat wordt voorgezeten door het afdelingshoofd van 
Asset Management en bevat met de Chief Risk Officer ook 
een vertegenwoordiger van de raad van bestuur. Het wordt 
het centrale besluitvormingsorgaan en zal alle inspanningen in 
verband met verantwoord beleggen uitwerken, organiseren en 
controleren, inclusief de beoordeling van duurzaamheidsrisico’s 
door rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten. 
Het wordt ook verantwoordelijk voor actief aandeelhouderschap, 
met inbegrip van de dialoog met emittenten en het stemgedrag.

2021 was een belangrijk keerpunt voor Nagelmackers. De komende 
jaren blijft de strategische focus liggen op het behalen van een 
groter rendement dan de markt. Daarnaast zal de nadruk meer 
dan ooit liggen op het verder uitbouwen van Nagelmackers als 
duurzame belegger via een steeds groter aanbod duurzame 
oplossingen. Tot slot zal Nagelmackers ook op zoek gaan naar 
nieuwe distributiekanalen om de groei van haar vermogen onder 
beheer te verbreden en versnellen. 



Milieu en maatschappij
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NAGELMACKERS ALS  
WERKGEVER

Het succes van de bank is natuurlijk 
rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit en 
betrokkenheid van haar werknemers. De 
raad van bestuur wil alle personeelsleden 
nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan de 
uitstekende resultaten die de bank in 2021 
heeft behaald.

Het HR-beleid van de bank heeft onder meer 
tot doel iedereen dezelfde loopbaankansen 

te geven, ongelijkheid te vermijden en een 
veilige en inspirerende werkomgeving te 
creëren waarin mensen dankzij permanente 
coaching en opleiding kunnen groeien. 

De drie hierna vermelde SDG’s fungeren in 
dit beleid als kompas en helpen de bank om 
concrete maatregelen te nemen om ervoor 
te zorgen dat de bank een goede plek is om 
te werken. 

We nemen ook initiatieven om hechte 
werkrelaties tussen onze personeelsleden tot 
stand te brengen en om hen te inspireren om 
zelf ook bij te dragen aan een betere wereld 
om in te leven.

SDG 3: goede gezondheid en welzijn
2021 stond alweer in het teken van covid-19. 
Om de gezondheid van haar werknemers 
te waarborgen, heeft de bank er doorheen 
de verschillende golven van de pandemie 
op toegezien dat alle maatregelen van 

de overheid snel en nauwgezet werden 
toegepast. Thuiswerk was opnieuw de regel 
en het management heeft veel aandacht 
besteed aan het evenwicht tussen werk 
en privé van de medewerkers. Met het 
oog daarop liet de bank het onafhankelijke 
gespecialiseerde onderzoeksbureau Cohezio 
een enquête naar het psychosociale welzijn 
van het personeel uitvoeren. De resultaten 
werden zorgvuldig geanalyseerd, waarna 
de bank samen met de sociale partners 
maatregelen is beginnen uitwerken en 

invoeren om het psychologische welzijn van 
de medewerkers te verbeteren.

Het werkcomfort van het personeel was 
een prioriteit bij de keuze van het nieuwe 
gebouw waarnaar de hoofdzetel eind 2022 
zal verhuizen. Om te garanderen dat het 
nieuwe gebouw aan de behoeften van de 
medewerkers voldoet, worden zij nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van een 
beleid rond een ‘nieuwe manier van werken’ 
en de inrichting van de nieuwe kantoren. 
Het nieuwe en duurzame gebouw zal 
beschikken over het allernieuwste in comfort, 
multimedia-apparatuur om hybride werken 
nog beter te ondersteunen, veel lichtinval, 
technische installaties die voor optimale 
temperatuuromstandigheden en ventilatie 
zorgen enz. 

In 2021 heeft de bank ook een beleid rond 
structureel telewerk opgesteld. Wanneer 
na de coronapandemie de normale 

werkomstandigheden terugkeren, zullen 
onze werknemers twee dagen per week van 
thuis uit kunnen werken. Dat zal hen meer 
flexibiliteit geven en het evenwicht tussen 
werk en privé verbeteren.

De bank is er ook van overtuigd dat goede 
relaties met collega’s belangrijk zijn voor 
het welzijn van haar medewerkers en de 
efficiëntie en kwaliteit ten goede komen. 
Daarom heeft de bank twee groepen van 
vrijwilligers opgericht. 

WESHARE

WeShare is een groep van vrijwilligers die 
evenementen organiseren om collega’s op 
een informele manier samen te brengen, 
zodat zij buiten het werk een band kunnen 
opbouwen. Door de coronamaatregelen 
was het in 2021 moeilijk om fysiek bijeen te 
komen, maar WeShare heeft alternatieven 
gezocht. Zo werd het budget voor het 
jaarlijkse kerstfeest gebruikt om de 
medewerkers een nieuwjaarsgeschenk aan 
te bieden.

CSR

De CSR-groep is een groep van 
bankmedewerkers die naast hun dagelijkse 
werk vrijwillig projecten opzetten om de 
duurzame ontwikkelingsdoelstelling 12 te 
helpen realiseren. Als ambassadeurs voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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maken zij eerst en vooral hun collega’s 
bewust van wat zij kunnen doen om bij 
te dragen aan een beter milieu en een 
betere samenleving. Voorts organiseren zij 
concrete acties waaraan werknemers van 
Nagelmackers kunnen deelnemen om een 
bijdrage te leveren.

Op een van die concrete acties zijn 
wij bijzonder trots. Veertig van onze 
medewerkers hebben blijk gegeven van 
hun solidariteit met de slachtoffers van 
de overstromingen in de zomer van 2021. 

Dankzij de prima organisatie van de CSR-
groep konden werknemers van de bank twee 
dagen lang ter plaatse de handen uit de 
mouwen steken om in de basisbehoeften van 
de getroffen inwoners te voorzien.

SDG 5: gendergelijkheid
De bank is er vast van overtuigd dat de 
selectie van medewerkers, voor welke functie 
binnen onze organisatie ook, gebaseerd 
moet zijn op competenties en gedrag. 
Daarom heeft de bank een beleid ingevoerd 
dat moet garanderen dat de meest geschikte 
persoon voor de functie wordt gekozen, los 
van gender, etniciteit, geloofsovertuiging 
of seksuele geaardheid. De afdeling Talent 
Management heeft de functiebeschrijvingen 
en vacatures herwerkt in het licht van die 
doelstelling.

Vrouwen maken vandaag 42% van de 
werknemers van de bank uit. 
De bank is erg trots dat zij in alle 

hiërarchische niveaus van de organisatie 
al veel vrouwen heeft en zal actie blijven 
ondernemen om ervoor te zorgen dat alle 
medewerkers gelijk behandeld worden en 
dezelfde loopbaankansen krijgen, zoals zij 
heeft beloofd toen zij in 2020 het charter 
‘Women in Finance’ ondertekende. 

SDG 8: waardig werk en economische groei
Door onze medewerkers voortdurend 
training en opleidingen aan te bieden, 
willen we ervoor zorgen dat onze mensen 

de nodige kennis en vaardigheden hebben 
om hun taken zo goed mogelijk uit te 
voeren en onze cliënten een uitmuntende 
dienstverlening te bieden. Daarom 
heeft onze afdeling Talent Management 
een gevarieerd aanbod van cursussen 
georganiseerd, met onder meer webinars 
over beleggingen, kredieten, IT-beveiliging, 
de AVG, de compliancevoorschriften en de 
evolutie van de wetgeving enz. 

Veertig commerciële medewerkers hebben 
ook al een nieuwe opleiding ‘adviesverlening 
met een menselijke toets’ gevolgd. Daarin 
scherpten zij hun vaardigheden aan om 
de behoeften van hun cliënten beter te 
begrijpen en echt gepersonaliseerd advies te 
formuleren.

In de loop van 2021 heeft de bank ook haar 
nieuwe bedrijfswaarden gedefinieerd: samen, 
integer, ondernemend, gepassioneerd en 
professioneel. Die gedeelde waarden moeten 
een leidraad zijn voor het gedrag van al onze 

medewerkers en zullen worden gebruikt 
bij het beoordelen van prestaties en het 
onderbouwen van zakelijke beslissingen.

SDG 10: ongelijkheid verminderen
De bank hecht ook veel waarde aan haar 
integriteitsbeleid ter voorkoming van geweld, 
pesten en seksuele intimidatie op het werk 
en de antidiscriminatieregels gelden voor 
alle medewerkers van de bank. Werknemers 
moeten elkaar als gelijke behandelen en het 
nodige respect betuigen, los van geslacht, 

nationaliteit, verondersteld ras, huidskleur, 
afstamming, nationale of etnische origine, 
leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke 
stand, afkomst, rijkdom, geloof, filosofische 
of politieke overtuiging, lidmaatschap van 
een vakbond, taal, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of 
genetische kenmerken of maatschappelijke 
achtergrond.

Ons integriteits- en antidiscriminatiebeleid 
is voor alle werknemers beschikbaar 
op ons intranet. Er zijn ook regelmatig 
opleidingen over dat beleid beschikbaar 
voor elke werknemer. In geval van inbreuken 
kunnen de medewerkers contact opnemen 
met onze afdeling Compliance of de 
vertrouwenspersoon, die zo snel mogelijk 
de nodige stappen onderneemt.
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SOLVABILITEIT KAPITAALBEHEER/
ICAAP

HERSTEL- EN  
AFWIKKELINGSPLAN

Eind 2021 bedroeg het kapitaal 377 miljoen 
euro, exclusief de winst over het boekjaar 
2021. Alle kapitaal is Common Tier 
1-kapitaal.

De solvabiliteitsratio, Tier 1-ratio en 
Common Tier 1-ratio klommen naar 
17,82%, meer dan 15% hoger dan de 
15,43% van 2020. De solvabiliteitsratio’s 
blijven ruim boven de reglementaire 
vereisten en de bank heeft nog steeds een 
zeer solide kapitaalpositie.

De kapitaalbehoefte is grotendeels 
gekoppeld aan het kredietrisico en is door 
de krimp van de kredietportefeuille in 2021 
sterk afgenomen ( 14%).

De wettelijke kapitaalratio's worden 
gemonitord door de afdeling Finance en 
gerapporteerd aan het directiecomité. Bij het 
opstellen van meerjarenplannen wordt altijd 
een kapitaalplanning opgemaakt.

Zoals hiervoor gezegd bestaat het eigen 
vermogen van de bank volledig uit Tier 
1-kernkapitaal. De kapitaalratio’s berekend 
volgens de standaardbenadering van 
CRR 2 voldoen ruimschoots aan de 
minimumvereisten van zowel Pijler I als 
SREP. Uit een inschatting van de impact van 
de regels in het voorstel van CRR 3 blijkt 
dat de kapitaalvereisten van de bank dankzij 
haar lage risicoprofiel licht zouden dalen.

Voor de interne beoordeling van de 
kapitaaltoereikendheid (ICAAP – Internal 
Capital Adequacy Assessment Process) 
heeft de bank een proces ingevoerd dat alle 
risico’s en het beheer ervan kwalitatief en 
kwantitatief beoordeelt. Het economische 
kapitaal wordt berekend via een interne 
benadering op basis van stresstests. Ook die 
methode wijst uit dat de kapitaalbasis van de 
bank toereikend is.

De bank heeft meegewerkt aan de 
jaarlijkse update van het geïntegreerde 
herstelplan van haar aandeelhouder ABBH. 
Dat herstelplan bevat een aantal mogelijke 
maatregelen om een ernstige kapitaal-
en/of liquiditeitscrisis te doorstaan. 

De impact van die maatregelen in 
stressomstandigheden werd gesimuleerd 
en ze werden beoordeeld op hun 
effectiviteit. Er werd een monitoringkader 
ontwikkeld, zodat de herstelmaatregelen 
tijdig kunnen worden geactiveerd wanneer 
de omstandigheden verslechteren.

De NBB heeft haar afwikkelingsplan voor 
de bank opgesteld en de MREL-vereiste 
(minimumvereiste voor eigen vermogen 
en in aanmerking komende passiva) 
geactualiseerd in lijn met BRRD 2. De bank 
voldoet met haar Tier 1-kernkapitaal aan 
die MREL-vereiste.
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AFGELEIDE  
FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN

De bank gebruikt renteswaps uitsluitend 
om het renterisico in de boeken van de 
bank af te dekken. We verhandelen ze niet 
voor eigen rekening. In het kader van de 
B-Arena IV-effectiseringstransactie heeft 
de bank een rentecap afgesloten om het 
renterisico in de effectiseringsstructuur af 
te dekken.
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RISICO’S1, ONZEKERHEDEN 
EN RISICOBELEID

Nagelmackers streeft ernaar alle risico’s te 

identificeren, te beoordelen, te monitoren en 

te beperken. De term ‘risico’ verwijst naar alle 

gebeurtenissen die een negatieve impact kunnen 

hebben op het bereiken van de doelstellingen en de 

resultaten. De risicostrategie en -‘appetijt’ worden 

bepaald door de raad van bestuur, het directiecomité 

staat in voor de uitvoering en het toezicht.

De bank heeft een risicobereidheidskader ingevoerd 

en de werkelijke genomen risico’s worden intern 

periodiek gerapporteerd aan de betrokken managers, 

de directieleden en de raad van bestuur.

Die rapportering geeft het management van de bank 

een volledig overzicht van de belangrijke risico’s, 

zodat het die risico’s kan monitoren en het beheer 

ervan kan sturen.

(1) In de zin van art. 3:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen



KREDIETRISICO

Het kredietrisico in de kredietportefeuille wordt beheerd op 
basis van het kredietbeleid. Dat schrijft voor welk type kredieten 
we willen verlenen aan welk type cliënten, legt de vereiste 
kredietwaardigheid en waarborgen vast en bevat een gedetailleerde 
beschrijving van de gedelegeerde bevoegdheden van de beslissers 
in dat domein. De bank benadrukt dat kredieten altijd in de eerste 
plaats moeten worden beoordeeld op basis van de gebruikelijke 
financieel-economische criteria en niet louter op basis van degelijk 
verleende waarborgen. Van elke kredietaanvraag moet een 
gedocumenteerde analyse worden gemaakt en een kredietcomité 
beslist over bedragen van meer dan 500.000 euro.

Een groot deel van de kredietportefeuille zijn hypothecaire 
kredieten aan particulieren. Het grote aantal dossiers zorgt 
voor een brede spreiding van de risico’s, terwijl er altijd solide 
waarborgen worden verstrekt (hypothecaire inschrijving en 
hypothecaire volmacht op vastgoed en/of in pand gegeven 
financiële zekerheden) en er wordt gewaakt over een gezonde 
krediet-/waarderatio in lijn met de verwachtingen van de 
toezichthouder. Ook de portefeuille professionele kredieten is goed 
gespreid over diverse economische sectoren en heeft de vereiste 
waarborgen.

Voor het beheer van de kredietrisico’s werd een strikt systeem 
van kredietmonitoring en -evaluatie ingevoerd. Dankzij dat 
systeem worden betalingsachterstanden en negatieve signalen van 
kredietnemers tijdens de looptijd van een krediet snel opgemerkt, 
zodat tijdig kan worden ingegrepen om het kredietrisico te beheren.

 

Dat goed uitgebouwde kader voor het beheer van het kredietrisico 
heeft de bank ook geholpen om de impact van de coronacrisis op te 
vangen. De bank heeft haar financieel gezonde cliënten de nodige 
bijstand of betalingsuitstellen geboden, maar ook het toezicht op de 
zwaarst door de coronacrisis getroffen kredietnemers en sectoren 
aangescherpt. Hoewel alle betalingsuitstellen van overheidswege 
in 2021 zijn geëindigd, bleven de effectieve wanbetalingen en 
kredietverliezen zeer beperkt. Niettemin heeft de bank, in lijn 
met haar strikte beheer van het kredietrisico en gelet op de 
aanhoudende onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de 
pandemie en haar impact op de economie, haar voorzieningen voor 
verwachte kredietverliezen als gevolg van corona behouden.

De overstromingen in het oosten van België tijdens de zomer 
hadden geen wezenlijke invloed op de kredietportefeuille, die 
slechts in geringe mate was blootgesteld aan de getroffen regio’s.

De afdeling Risk Management analyseert de risicokenmerken van 
de kredieten op portefeuilleniveau en brengt daarover verslag uit. 
Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de status en de evolutie 
van de samenstelling en concentratie van de portefeuille, de 
ratings, de krediet-/waarderatio en waarborgposities, achterstallige 
betalingen, betalingsuitstel, wanbetalingen, nieuwe geschillen en 
voorzieningen. De afdeling Kredieten brengt periodiek verslag 
uit over de kredietacceptatiekwaliteit en de afdeling Finance 
rapporteert over de ontwikkeling van de voorzieningen voor 
verwachte kredietverliezen. Die rapporten worden besproken in 
het kredietherzieningscomité en kunnen leiden tot een bijsturing 
van het acceptatiebeleid of andere maatregelen om het risico te 
temperen. 

OBLIGATIEPORTEFEUILLE EN FINANCIËLE TEGENPARTIJEN

Het tegenpartijrisico in de beleggingsportefeuille van de bank 
is beperkt, aangezien die voornamelijk bestaat uit Europese 
overheidsobligaties van hoge kwaliteit. Het ALM-comité 
onderzoekt de samenstelling van de beleggingsportefeuille en 
beslist over eventuele maatregelen. Dat wordt tussentijds verder 
opgevolgd in het Treasury-comité. 

Tegenpartijen bij grote geldmarkttransacties moeten door het 
ALM-comité zijn goedgekeurd en er wordt nagegaan of posities 
in overeenstemming zijn met de interne en reglementaire 
blootstellingslimieten.

Sinds 2017 worden swaps om het renterisico af te dekken 
aangegaan met een centrale tegenpartij. De bank heeft geen 
onderhandse swaps meer. 

De mogelijke impact van de Brexit op de relaties met de in het 
VK gevestigde centrale tegenpartij wordt gemonitord en als zeer 
beperkt ingeschat. De bank heeft geen onderhandse swaps meer. 
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 Risico's, onzekerheiden en risicobeleid
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RENTERISICO

De bank is blootgesteld aan verschillende 
renterisico’s. Een renteherziening vormt een 
risico omdat de activa doorgaans een langere 
looptijd hebben dan de passiva, aangezien de 
bank geldbedragen ontvangt op korte termijn 
en ze herbelegt op langere termijn. Bovendien 
bevatten hypothecaire kredieten wettelijke 
opties, zoals de mogelijkheid tot vervroegde 
aflossing of de maximale rentestijging bij 
hypothecaire kredieten met variabele rente. 
Tot slot is de bank ook blootgesteld aan het 
basisrisico, aangezien de aanpassing van 
hypothecaire kredieten met variabele rente is 
gekoppeld aan OLO-referentierentes, terwijl 
de variabele financiering is gekoppeld aan 
andere referentierentes.

De afdeling ALM & Treasury en de afdeling 
Risk Management monitoren de impact van 
schommelingen van de marktrente, die wordt 
besproken in het ALM-comité. De afdeling 
MID (Management Information Department) 
bezorgt dat comité ook de nodige gegevens 
over de evolutie van het renterisico ten 
opzichte van de limieten die de bank hanteert.

 De bank gebruikt gespecialiseerde software 
om het renterisico te meten en te monitoren. 
Op basis van de ingevoerde looptijdgegevens 
per (sub)product worden onder andere de 
looptijd, de netto contante waarde en het 
mogelijke inkomstenverlies berekend van de 
diverse portefeuilles waarop de maandelijkse 
ALM-rapportering is gebaseerd. Er worden 
simulaties gemaakt waarin parameters 
zoals de portefeuillevolumes, de looptijd, 
de marktrente en de rentemarges kunnen 
worden ingevoerd om de impact op de 
rentebaten en de economische waarde van de 
bank te onderzoeken.

De bank gebruikt gedragsmodellen voor de 
monitoring van het renterisico: een CPR-
model om vervroegde terugbetalingen 
van kredieten te voorspellen en een NMD-
model om de rentegevoeligheid van de 
zicht- en spaardeposito’s te bepalen. In 
2021 werd een tariefmodel geïntroduceerd 
om de gevoeligheid van de spaarrente voor 
wijzigingen in de marktrente beter in te 
schatten.

Bij de monitoring van het renterisico worden 
diverse stresstests uitgevoerd voor de 
verschillende types renterisico. De stresstests 
gebeuren ook op basis van de scenario’s 
uiteengezet in de Richtsnoeren van de EBA 
inzake het renterisico in het bankenboek.

Aan de hand van die informatie kan het 
ALM-comité de gevoeligheid van de bank 
voor rentebewegingen beoordelen en indien 
nodig beslissen om het renterisico af te 
dekken. Het renterisico wordt gecontroleerd 
door aanpassingen in de portefeuilles 
van vastrentende producten of door 
rentederivaten (swaps) te gebruiken om 
de rentegevoeligheid van de bank aan te 
passen aan de interne limieten en die van de 
toezichthouder.

LIQUIDITEITSRISICO

Nagelmackers wordt grotendeels gefinan-
cierd via haar eigen commerciële netwerk. 
Die financiering heeft als voordeel dat de 
deposito’s goed gespreid zijn, over een groot 
aantal en verschillende soorten tegenpartijen. 
Bijgevolg vertoont zij een relatief lage volatili-
teit en is zij stabieler dan externe financiering 
op de groothandelsmarkt.

Aangezien de financiering grotendeels uit 
deposito’s zonder einddatum bestaat, werd 
beslist een aanzienlijke buffer van snel 
mobiliseerbare voor de ECB in aanmerking 
komende obligaties als buffer aan te houden 
in de beleggingsportefeuille van de bank. Die 
liquiditeitsbuffer kan worden gebruikt voor 
‘intraday’- en ‘overnight’-kredieten bij de NBB 
en voor repo’s of tenders. De liquiditeitsbuf-
fer bevat ook de notes uit een effectisering 
(B-Arena IV) van hypothecaire kredieten die 
de bank in de eigen boeken heeft gehouden.

De bank voldoet met die buffers ruimschoots 
aan de vereiste liquiditeitsdekkingsratio 
en dankzij een lagere verhouding tussen 
kredieten en deposito’s is de liquiditeitsdek-
kingsratio in 2021 gestegen tot 277%, terwijl 
de regelgeving een minimum van 100% voor-
schrijft. Bij het opstellen van meerjarenbud-
getten wordt altijd gecontroleerd of aan de 
liquiditeitsratio’s (externe en interne limieten) 
wordt voldaan.

De directie wordt doorlopend betrokken bij 
het liquiditeitsbeheer en de monitoring van 
de liquiditeitspositie via dagelijkse rapporte-
ring. De evolutie van de 
liquiditeitsindicatoren 
wordt ook gerappor-
teerd aan het ALM-co-
mité. De afdeling Risk 
Management analyseert 
de liquiditeit van de 
bank periodiek op basis 

van stressscenario’s en de resultaten van die 
stresstests worden eveneens besproken in het 
ALM-comité. Om elke stresssituatie het hoofd 
te kunnen bieden, beschikt de bank over een 
Contingency Funding Plan.

De verschillende elementen van het contro-
lekader voor het liquiditeitsrisico worden ge-
documenteerd in een ILAAP-dossier (Internal 
Liquidity Adequacy Assessment Process) dat 
aan de NBB wordt bezorgd.

► Fig. 7
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OPERATIONEEL EN IT-(BEVEILIGINGS)RISICO

Elke afdeling moet haar operationele risico’s – het risico op 
verliezen door gebrekkige of defecte interne processen, mensen 
en systemen of door externe gebeurtenissen – in eerste instantie 
zelf monitoren. Dat gebeurt via interne controlemaatregelen, zoals 
procedures en functionele scheiding en door het verhogen van het 
risicobewustzijn van de werknemers via gerichte opleidingen.

Er is een incidentdatabase voor de formele registratie van 
operationele incidenten op het niveau van de bank. Door 
incidentgegevens te verzamelen kan het operationele 
risicoprofiel van de bank worden verduidelijkt en beperkt via een 
grondige identificatie, analyse en remediëring van operationele 
incidenten. Het verzamelproces zelf versterkt het operationele 
risicobewustzijn in de onderneming.

De afdelingsverantwoordelijken vergaderen elke maand met 
de risicofuncties in het Risk Forum. In het forum worden de 
incidenten besproken en worden (proactieve of remediërende) 
maatregelen genomen om ze in de toekomst te voorkomen.

Er gaat bijzondere aandacht uit naar risico’s die verband houden 
met IT en IT-beveiliging, zoals hacking. De bank heeft een vaste IT 
Security Officer, en alle IT-(beveiligings)risico’s worden gemonitord 
in een apart ICT Risk Forum. Regelmatige bewustmakingsacties 

maken de cliënten alerter voor pogingen tot phishing of hacking en 
de bewakingssystemen van de bank zijn ontworpen om dergelijke 
pogingen snel op te merken en tijdig te verijdelen. De bank volgt 
de ontwikkeling van veiligheidsdreigingen en incidenten op de voet 
op en past haar detectie- en reactiesystemen daaraan aan.

De bank heeft ook een volledig BCP/DRP (Business Continuity 
Plan / Disaster Recovery Plan), dat jaarlijks wordt getest.

Het controlekader voor uitbestede activiteiten, inclusief cloud 
computing, is in overeenstemming met de recentste Richtsnoeren 
van de EBA inzake uitbesteding.

Om de kwaliteit van de financiële rapportering te garanderen, 
maken de boekhouding en de onderliggende IT-processen gebruik 
van specifieke controles.

De afdeling Investigations heeft specifiek als opdracht de 
naleving van de toepasselijke procedures en regelgeving in het 
distributienetwerk van kantoren en zelfstandige agenten te 
controleren en te bevorderen. Op basis van haar vaststellingen 
doet de afdeling voorstellen om de processen en procedures te 
optimaliseren en opleidingen te organiseren om de kennis over die 
processen en procedures bij onze medewerkers te vergroten.
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LATERE GEBEURTENISSEN: RUSSISCH-OEKRAÏENS CONFLICT

Sinds eind februari 2022 worden we geconfronteerd met een 
belangrijke militaire gebeurtenis tussen Oekraine en Rusland. Naast 
het betreurenswaardige menselijk leed dat dit met zich meebrengt, 
zal dit geopolitieke conflict zeker ook financiële en economische 
gevolgen hebben.

In dit stadium kunnen wij de uiteindelijke impact van die evoluties 
niet inschatten, in het bijzonder omdat de draagwijdte van 
mogelijke bijkomende sancties en/of neveneffecten van de reeds 
genomen sancties onduidelijk blijven. Naar alle waarschijnlijkheid 
zal die onzekerheid, in combinatie met een grote volatiliteit op 
de financiële markten en de macro-economische stimulansen, 
bovendien nog langere tijd aanhouden. Het is dus uiterst moeilijk 
om voorspellingen te doen, die ook onder voorbehoud blijven van de 
komende gebeurtenissen.

In dit stadium werd een beleggingsanalyse uitgevoerd van de 
Nagelmackers-fondsen, andere fondsen en discretionaire mandaten 
die aan onze cliënten worden aangeboden. De onderliggende activa 
van de fondsen en discretionaire mandaatportefeuilles vormen 
geen krediet- of marktrisico voor de bank zelf. Als de prestaties 
van die beleggingen echter sterk zouden achteruitgaan door hun 
blootstelling aan regio’s en sectoren die getroffen worden door 
het conflict en de genomen sancties, zou dit een uitstroom van 
cliënten kunnen veroorzaken en dus de inkomende provisies van de 
bank beïnvloeden. Momenteel is er geen bijzondere uitstroom. De 

fondsbeleggingen zijn bovendien niet in hoge mate blootgesteld aan 
Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Centraal- en Oost-Europa.

De balans van de bank werd daarenboven doorgelicht. Hoewel 
dit geen eenmalige oefening is en die permanent opgevolgd zal 
worden, is de conclusie geruststellend, in die zin dat de bank door 
haar strikte interne concentratielimieten en gedifferentieerde 
activaportefeuille met een hoofdfocus op de Belgische markt, 
niet rechtstreeks is blootgesteld aan de kredietportefeuille of 
obligatieportefeuille voor centrale, regionale en lokale overheden 
of andere entiteiten of bedrijven ondergebracht in Rusland, 
Wit-Rusland of Oekraïne. De blootstelling aan Centraal- en Oost-
Europese landen is, gezien het mogelijke besmettingsrisico, beperkt 
tot 8 miljoen euro op de centrale overheid in Polen. De indirecte 
blootstelling via onze blootstelling aan bedrijven en financiële 
instellingen die het slachtoffer zouden kunnen worden van een 
bestaande crisis en sancties die genomen werden wegens hun 
activiteit in Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en/of Centraal- en Oost-
Europa, lijken in dit stadium geen reden tot bezorgdheid, tenzij men 
zich zorgen zou maken over de verspreiding van de crisis naar een 
grote Belgische en Europese bank die als correspondent optreedt 
voor onze bank.

Ten slotte is er een verhoogde waakzaamheid en monitoring op het 
vlak van cyberveiligheid om onszelf en onze cliënten maximaal te 
beschermen tegen eventuele negatieve gevolgen op dit vlak.
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VERSLAG OVER  
DE INTERNE CONTROLE

 Elk jaar wordt aan de raad van bestuur, 
de externe auditor en de NBB een verslag 
inzake de beoordeling van het interne 
controlesysteem (VIC) overgemaakt.

Het interne controlesysteem 
is opgebouwd op basis van 
drie verdedigingslinies. De 
eerstelijnsverantwoordelijkheid voor 
risicobeheer berust bij de business. Dat 
wil zeggen dat iedereen ervoor moet 
zorgen dat de risico’s die voortvloeien 
uit de activiteiten en processen onder 
zijn of haar verantwoordelijkheid 
worden geïdentificeerd en dat passende 
controlemaatregelen worden ingevoerd 
en in stand gehouden om die risico’s te 
controleren en beperken.

De tweede verdedigingslinie, de afdeling 
Risk Management, heeft tot doel een 
goed begrip op te bouwen van de risico’s 
waaraan de bank in haar activiteiten is 
blootgesteld, die proactief in kaart te 
brengen, ze te analyseren en erover te 
rapporteren. De tweede lijn onderwerpt 
ook het eerstelijnsrisicobeheer aan 
kritische controle en heeft de opdracht 
binnen de bank risicobewustzijn tot 
stand te brengen en te vergroten. De 
afdeling Risk Management ziet ook 
toe op de naleving van de nationale en 

internationale wetgeving en licht de 
verschillende stakeholders binnen de 
bank proactief in over veranderingen.

De derdelijnsverantwoordelijkheid voor 
risicobeheer ligt bij de afdeling Interne 
Audit, die onafhankelijke beoordelingen 
maakt van het risicobeheer en de 
naleving van de wet- en regelgeving 
binnen de bank, aanbevelingen uit 
wanneer zij zwakke punten vaststelt 
en toeziet op de uitvoering van 
verbeteracties.

Het verslag over de evaluatie van het 
interne controlesysteem is gebaseerd 
op zelfbeoordelingen waarin alle 
afdelingen binnen de bank nagaan over 
welke controles ze beschikken en of die 
volstaan om de risico’s te beheren. Dit 
omvat ook de controles op de financiële 
rapportering, die wordt getoetst aan een 
reeks vaste controlepunten. Wanneer 
er tekortkomingen worden vastgesteld 
in het interne controlesysteem, 
worden er corrigerende maatregelen 
genomen waarvan de implementatie 
wordt gemonitord door de afdeling 
Risk Management. De afdelingen Risk 
Management, Compliance en Interne 
Audit controleren de kwaliteit van de 
zelfbeoordeling en geven feedback. 

De verschillende zelfbeoordelingen 
en bevindingen van Risk, Compliance 
en Interne Audit worden voorgelegd 
aan het directiecomité, dat ze kritisch 
doorlicht en extra controles en/of 
beperkende maatregelen kan vragen. 
De zelfbeoordelingen, bevindingen en 
aanbevelingen worden nadien besproken 
tijdens een vergadering van de raad 
van bestuur, die uiteraard bijkomende 
maatregelen kan toevoegen.
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Hiërarchie

BEHOORLIJK  
BESTUUR  

MANDATEN IN DE RAAD VAN BESTUUR

De heer Guy Van den Eynde is met ingang van 25 maart 2021 benoemd tot bestuurder en met 
ingang van 1 april 2021 benoemd tot lid van het directiecomité. Hij bekleedt de functie van Chief 
Risk Officer. 

Met ingang van 9 augustus 2021 is de heer Aymon Detroch niet langer lid van de raad van 
bestuur. 

De raad van bestuur stelt voor de externe auditor en alle bestuurders kwijting te verlenen ten 
aanzien van de uitoefening van hun mandaten tijdens en met betrekking tot het boekjaar 2021.

De raad van bestuur heeft geen weet van transacties of beslissingen die tot de bevoegdheid 
van de raad van bestuur behoren waarbij een lid van de raad rechtstreeks of onrechtstreeks een 
belang van vermogensrechtelijke aard had dat strijdig was met die beslissing of transactie.
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DHR. SHENG LUO

DHR. PRAKASH ADVANI 

DHR. ZHIJUN (DAVID) YUAN

MEVR.  SHU-YEN LIU

DHR. ZHONGYUAN LI 

MEVR. BEATRIJS VAN DE CAPPELLE

DHR. GUY VAN DEN EYNDE

DHR. MICHEL VAN HEMELE

DHR. YVES VAN LAECKE

Niet-uitvoerend bestuurder, voorzitter

Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder

Uitvoerend bestuurder

Niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder

Niet-uitvoerend bestuurder

Uitvoerend bestuurder

Uitvoerend bestuurder

Niet-uitvoerend bestuurder

Uitvoerend bestuurder

RAAD VAN BESTUUR

Leden van de raad van bestuur per 31 december 2021:

AUDITCOMITÉ

Per 31 december 2021 bestond het Auditcomité uit de drie volgende leden:

Gelet op hun achtergrond, zoals hierna uiteengezet, voldoen de leden van het Auditcomité 
per 31 december 2021 aan de deskundigheidsvereisten uiteengezet in art. 28 van de 
Bankwet van 25 april 2014.

MEVR. SHU-YEN LIU DHR. SHENG LUO DHR. PRAKASH ADVANI 

Voorzitster

Hiërarchie
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RISICOCOMITÉ

Per 31 december 2021 bestond het Risicocomité uit de vier volgende leden:

Gelet op hun achtergrond, zoals hierna uiteengezet, voldoen de leden van het Risicocomité 
aan de deskundigheidsvereisten uiteengezet in art. 29 van de Bankwet van 25 april 2014.

BENOEMINGSCOMITÉ

Per 31 december 2021 bestond het Benoemingscomité uit de drie volgende leden:

Gelet op hun achtergrond, zoals hierna uiteengezet, voldoen de leden van het 
Benoemingscomité aan de deskundigheidsvereisten uiteengezet in art. 31 van de Bankwet 
van 25 april 2014.

REMUNERATIECOMITÉ EN -BELEID

Beslissingen over de bezoldiging van de uitvoerende bestuurders van de bank worden 
genomen op advies van het Remuneratiecomité. Het comité is samengesteld uit leden van 
de raad van bestuur en komt samen volgens behoefte.

Per 31 december 2021 bestond het Remuneratiecomité uit de drie volgende leden:

Gelet op hun achtergrond, zoals hierna uiteengezet, voldoen de leden van het 
Remuneratiecomité aan de deskundigheidsvereisten uiteengezet in art. 30 van de Bankwet van 
25 april 2014.

Het remuneratiebeleid van de bank beantwoordt aan de criteria voor goed bestuur en passend 
risicobeheer, zoals bepaald in de Europese regelgeving, in de Bankwet van 25 april 2014, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en in de circulaire van de toezichthouder inzake gezonde 
beloningspraktijken, rekening houdend met het risicoprofiel van de bank.

De vaste vergoeding van de leden van het directiecomité wordt regelmatig geëvalueerd. Daartoe 
worden de belangrijke markttrends onderzocht. De beloningen worden jaarlijks geïndexeerd 
op basis van de ontwikkeling van de prijsindex die wordt gebruikt om de ontwikkeling van de 
salarissen te berekenen in paritair comité 310 voor de Belgische banksector.

De variabele beloning in de zin van de richtsnoeren van de EBA maakt deel uit van de beloning 
die wordt toegekend op grond van de realisatie van prestatiecriteria.

DHR. MICHEL VAN HEMELE

DHR. SHENG LUO

DHR. PRAKASH ADVANI 

MEVR. SHU-YEN LIU

DHR. ZHONGYUAN LI

DHR. ZHONGYUAN LI 

DHR. ZHONGYUAN LI 

DHR. PRAKASH ADVANI

DHR. SHENG LUO

Voorzitter 

MEVR. SHU-YEN LIU 

Voorzitster 

Voorzitster
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ACHTERGROND VAN DE BESTUURDERS VAN DE BANK

NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS

DHR. SHENG LUO

De heer Sheng Luo is Acting General Manager en Deputy General 
Manager van de Dajia Group en overziet en beheert sinds februari 
2018 alle internationale activa en activiteiten van de Dajia Insurance 
Group. Bovendien is de heer Luo niet-uitvoerend bestuurder van 
een aantal dochterondernemingen van de Dajia Insurance Group. 
Sinds 2019 is de heer Luo tevens niet uitvoerend-bestuurder van 
de China Merchants Bank en Gemdale Corporation, een belangrijke 
beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in China. Hij doceert voorts 
verzekeringsproducten en behoorlijk bestuur aan de Tsinghua 
University en Cheung Kong Graduate School of Business. De heer Luo 
behaalde een doctoraat in bedrijfsbeheer aan de Nankai University 
en een master in de rechten aan de Sichuan University. Hij heeft ook 
een bachelordiploma in de Chinese taal en literatuur.

DHR. PRAKASH ADVANI

Onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 27 van de Bankwet

De heer Prakash Advani is houder van een bachelordiploma in 
handel en economie van de University of Mumbai (India), een 
diploma in systeembeheer van het National Institute of Information 
Technology (eveneens in India) en een beroepscertificaat als 
Chartered Accountant (CA). Hij is ook alumnus van de Harvard 
Business School (HBS), waar hij het Advanced Management 
Program doorliep. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring met het leiden 
en aansturen van financiële organisaties in Europa, Azië en het 
Midden-Oosten, waaronder ABN AMRO, The Royal Bank of Scotland 
en op dit ogenblik de Dexia-groep. De heer Advani bekleedt 
mandaten als niet-uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur 
van Dexia Nederland BV en als niet-uitvoerend lid van de raad 
van bestuur van Dexia Holdings Inc. USA. Daarnaast is hij niet-
uitvoerend lid van de raad van bestuur van Raymond UCO Denim 
Private Limited in India.

DHR. ZHONGYUAN LI

De heer Zhongyuan Li is als Group Director van Dajia Insurance 
Group verantwoordelijk voor haar internationale activa en 
activiteiten. Hij is bovendien bestuurder van verschillende 
dochternondernemingen van de Dajia Insurance Group. Voor hij 
in 2015 naar Dajia Insurance Group overstapte, werkte de heer 
Li bijna tien jaar lang in de zakenbankdivisies van ING Groep en 
Keefe, Bruyette & Woods, waar hij zich specialiseerde in fusies 
en overnames. De heer Li is een gecertificeerd financieel analist 
(CFA). Hij behaalde een MBA aan de China Europe International 
Business School, een masterdiploma in economische en 
financiële wetenschappen aan de University of Warwick en een 
bachelordiploma in de internationale economie en handel aan de 
Universiteit Groningen.

MEVR. SHU-YEN LIU

Onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 27 van de Bankwet

Mevrouw Shu-Yen Liu is master in de actuariële wetenschappen. Ze 
beschikt over uitgebreide ervaring met actuariële wetenschappen 
en was de leidinggevende vennoot van PwC’s Actuarial Sciences 
voor A7 Asia in Beijing. Mevrouw Liu heeft ruim 40 jaar ervaring in 
de verzekeringssector en het bredere financiële wezen in de VS en 
Azië. Haar uitgebreide ervaring en kennis op het vlak van financiële 
verslaggeving en interne en externe auditwerkzaamheden en –
oplossingen zijn waardevolle troeven voor de bank.

DHR. MICHEL VAN HEMELE

De heer Michel Van Hemele is handelsingenieur en master in de 
handels- en financiële wetenschappen en beschikt over ruime 
ervaring in de banksector (Generale Bank, vandaag BNP Paribas 
Fortis) en als bestuurder van diverse vennootschappen (waaronder 
Essensys en Duvel Moortgat).
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UITVOERENDE BESTUURDERS

DHR. ZHIJUN (DAVID) YUAN

Chief Executive Officer 

Zhijun (David) Yuan werd in april 2020 benoemd tot Chief 
Executive Officer. Daarvoor was hij Chief Financial Officer van 
Nagelmackers sinds februari 2017 en van Anbang Belgium Holding 
in september 2018. Hij ging bij Anbang Group aan de slag in mei 
2016 als Deputy GM of Group Finance. Alvorens hij naar Anbang 
kwam, bekleedde de heer Yuan twaalf jaar lang diverse hogere 
financiële en risicofuncties bij Citibank China en Citibank EMEA 
Regional Finance Division. Hij werkte ook bij Cordis Europe Finance 
en Fujitsu Europe Finance in Brussel nadat hij in 2000 aan de VUB 
zijn MBA had behaald. Hij begon zijn loopbaan als directielid bij de 
People’s Bank of China in 1997. Daarvoor was hij van 1993 tot 1997 
assistent-professor aan de Xi’an Jiaotong University. Hij behaalde 
zijn master- en bachelordiploma in Finance respectievelijk in 1997 
en 1993 aan de Xi’an Jiaotong University.

DHR. YVES VAN LAECKE

Chief Commercial Officer 

De heer Van Laecke is houder van een masterdiploma toegepaste 
economische wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. 
Hij volgde ook met succes het MBA Economics-programma van 
die universiteit. De heer Van Laecke begon zijn bankiersloopbaan 
als medewerker van Tele-Invest bij Deutsche Bank. Van 1996 tot 
1998 leidde hij het kantoor van Deutsche Bank in Brugge. Later 
creëerde en leidde hij bij Deutsche Bank de afdeling Tele Patrimoine 
(telefonisch beleggingsadvies voor private banking-cliënten). In 
april 1999 verliet hij Deutsche Bank en ging hij aan de slag bij 
Smeets Securities in Gent (advies individuele aandelen). In 2001, 
na de overname van Smeets Securities door Delta Lloyd, stapte 
de heer Van Laecke over naar Delta Lloyd Bank als private banker 
en in 2004 werd hij senior private banker bij Nagelmackers. 
Van 2004 tot 2006 was de heer Van Laecke teamleader Oost- 
en West-Vlaanderen bij Nagelmackers Private Banking. In juni 
2009 werd hij bevorderd tot Directeur Private Banking & Asset 
Management bij Nagelmackers. Onder de leiding van de heer Van 
Laecke is de private banking-portefeuille van Nagelmackers sterk 
aangegroeid. Op 1 juli 2020 werd hij benoemd tot nieuwe Chief 
Commercial Officer van de bank en sinds december 2020 is hij ook 
voorzitter van de raad van bestuur van de bevek Nagelmackers 
Funds. Met zijn goede kennis van de Belgische markt en uitgebreide 
ervaring in het verlenen van hoogwaardige beleggingsdiensten aan 
vermogende particulieren is hij een grote troef voor het vernieuwde 
directiecomité en de raad van bestuur van de bank.

DHR. GUY VAN DEN EYNDE

Chief Risk Officer

De heer Guy Van den Eynde behaalde een masterdiploma 
handelsingenieur aan de KU Leuven. Hij begon zijn loopbaan in 1990 
bij Gemeentekrediet (later opgegaan in Dexia Bank België en Belfius 
Bank) als trader in de marktenzaal en groeide door tot hoger 
kaderlid met specifieke expertise op het vlak van Asset & Liability 
Management. 

In augustus 2014 ging Guy aan de slag bij de Nationale Bank van 
België als analist in de afdeling Prudentieel Toezicht. In september 
2016 werd hij bevorderd tot hoofd van de sectie ‘Prudentieel 
Toezicht op Banken’. In die hoedanigheid overzag hij binnen 
de toezichtspraktijk van de NBB de invoering van nationale en 
Europese prudentiële regelgeving voor Belgische kredietinstellingen 
en effectenmakelaars. Vanuit zijn functie was hij actief lid van 
verschillende hoge beleidsbepalende groepen bij de Europese 
Bankautoriteit (EBA) en het BCBS (Basel Committee on Banking 
Supervision). Hij vertegenwoordigde ook de NBB bij de ECB in 
taskforces en werkgroepen rond de regelgeving.

Met zijn uitgebreide ervaring bij een commerciële bank en 
diepgaande kennis van risicobeheer en financiële regelgeving is de 
heer Van den Eynde van grote waarde voor onze bank.

MEVR. BEATRIJS VAN DE CAPPELLE

Chief Credit & Financial Officer 

Mevrouw Beatrijs Van de Cappelle is houdster van een masterdiploma 
in de sinologie van de Universiteit van Leuven en een MBA van 
het RUCA in Antwerpen. Zij begon haar bankiersloopbaan in 1991 
als management trainee bij Generale Bank. Vervolgens bekleedde 
zij verschillende functies, voornamelijk in de kredietactiviteiten, 
zoals kredietanalyse, bewaking van het kredietrisico, beheer van 
‘acute’ dossiers enz. Zij leidde ook verschillende project en change 
management-activiteiten, zowel in België als grensoverschrijdend 
binnen Fortis Group. In 2009 verliet mevrouw Van de Cappelle 
Fortis Group en ging zij aan de slag bij BKCP (dochteronderneming 
van CMNE) als Directeur Credits & Litigation. Na de fusie tussen 
BKCP en Beobank werd mevrouw Van de Cappelle hoofd van de 
afdeling hypothecaire en professionele kredieten van Beobank. In die 
functie overzag zij ook de migratie van de Belgische IT-platformen 
naar de systemen van de Franse groep. In 2017 stapte mevrouw 
Van de Cappelle over naar Nagelmackers als Directeur Credits and 
Litigation, waar zij in 2020 werd benoemd tot Chief Credit & Finance 
Officer.
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OVERIGE WETTELIJKE  
VERMELDINGEN 

De bank heeft geen kantoren in het buitenland. De bank heeft in 2021 geen bijzondere 
activiteiten ontplooid op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.

Brussel, 24 maart 2022 – De raad van bestuur

ZHIJUN (DAVID) YUAN

Chief Executive Officer

BEATRIJS VAN DE CAPPELLE

Chief Credit & Financial Officer 
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