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Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek 
van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv (hierna de  
Vennootschap) dit verslag op over de jaarrekening en 
de geconsolideerde jaarrekening, gericht aan de aan-
deelhouders van de Vennootschap en haar dochterven-
nootschappen. 

Het jaarverslag is een gecombineerd verslag in de zin van 
art. 119, laatste lid van hetzelfde Wetboek en verstrekt 
de vereiste gegevens afzonderlijk voor de Vennoot-
schap, die samen met haar dochtervennootschappen 
het geconsolideerd geheel (hierna de Argenta Groep, 
Argenta of de Groep) vormt. 

Verdere informatie over de jaarverslagen van de vennoot-
schappen, opgenomen in de consolidatiekring, kunt u 
bekomen bij de raad van bestuur van de Vennootschap.
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2012 was een jaar met twee gezichten op de 
financiële markten. In de eerste jaarhelft vluchtten 
heel wat beleggers met hun tegoeden, ondanks de 
historisch lage opbrengst, naar veilig geachte Duitse 
overheidsobligaties. Intussen klom de rente in de 
Zuid-Europese landen naar onhoudbare hoogten. Die 
spreidstand zette de eurozone zwaar onder druk. Slechts 
na de toezegging van de Europese Centrale Bank op 21 
juli om de euro koste wat het kost te verdedigen en de 
landen in nood bij te staan, keerde het tij. Op de beurs 
vertaalde zich dat in stevige winsten.

Maar ook in de reële economie was de toestand 
uitdagend. In 2012 ging in België een recordaantal 
bedrijven over de kop. Ook kwam er een einde aan 
de jarenlange daling van de werkloosheid. Die werd 
bovendien nog geaccentueerd door de aangekondigde 
sluiting van Ford Genk.

Argenta kon deze economische turbulenties vlot 
opvangen. De bank-verzekeraar focust immers op 
gezinnen in België en Nederland. De financiering 
van bedrijven behoort niet tot zijn kerntaken. Voorts 
belegt Argenta het overschot van de aangetrokken 
spaargelden, die niet worden omgezet in leningen aan 
particulieren, voornamelijk in Belgische staatsobligaties.

Voor zijn doelgroepen is Argenta zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid zeker niet ontlopen. Integendeel. 
In 2012 verstrekte Argenta een recordaantal 
hypothecaire leningen aan zijn gezinscliënten. De nieuwe 
hypotheekproductie in België bedroeg 1,8 miljard euro, 
bijna een verdubbeling tegenover 2011. De stijging was 
zowel het gevolg van de grote vraag van het cliënteel als 
van een voluntaristische houding van de spaarbank, die 
daarmee haar rol als motor in de reële economie opnam. 
Van het spaargeld dat bij gezinnen werd aangetrokken, 
investeert Argenta zo 65 % in leningen aan gezinnen 

in België en Nederland en 22 % in Belgische 
staatsleningen.

De sterkere aanwezigheid op de kredietmarkt voor 
particulieren sluit aan bij de focus van Argenta. Als 
bank-verzekeraar voor de gezinnen streeft het naar 
een langetermijnrelatie met zijn cliënten. Niet toevallig 
verkozen die Argenta voor de derde opeenvolgende keer 
dan ook tot Bank van het Jaar.

Argenta heeft het duurzaam bankieren ook in de genen. 
Sinds de oprichting in 1956 voert het zijn eigen politiek 
en blijft het in zijn hele beleidsvoering focussen op het 
familiaal karakter. Het cliënteel bestaat louter uit gezinnen 
in België en Nederland, de kantoren worden geleid door 
zelfstandigen die Argenta vaak al tot in de tweede en 
zelfs derde generatie trouw zijn. En de financiële Groep 
is nog steeds in handen van dezelfde familie als bij de 
oprichting. Als een van de weinige financiële instellingen 
in België heeft Argenta ook al die tijd zijn naam en 
identiteit behouden.

Ook het personeelsbestand is erg stabiel gebleven. In 
de hele geschiedenis van Argenta werden nog geen 
ontslagen om economische redenen doorgevoerd. Zelfs 
tijdens de financiële crisis werd hiervan niet afgestapt.

Deze realisaties zijn slechts mogelijk als ze op een gezond 
en rendabel bedrijfsmodel zijn gebouwd. Argenta’s 
aandeelhouders – de familiale controleaandeelhouder via 
Investar nv en de ruim 70.000 coöperanten via Argen-Co 
cvba – hebben geen winstmaximalisatie voor ogen en 
herinvesteren de winst van het bedrijf in hoge mate opnieuw 
in het bedrijf. De effectieve dividenduitkering bedroeg over 
2011 slechts 16,8 %, en zal over 2012 17,9 % bedragen.

Winstontwikkeling, autofinanciering, versterking van het 
eigen vermogen en stabiliteit gaan zo hand in hand. De 
volgende grafieken tonen de krachtlijnen én het resultaat 
van deze langetermijnpolitiek :
•	 Een stabiele winstontwikkeling, ook tijdens de 

moeilijkste jaren van de financiële crisis en ondanks een 
sterk overheidsbeslag via diverse bankenbelastingen;

•	 Een eigenvermogensgroei – mede door de uitgifte van 
coöperatieve aandelen – en een solvabiliteitsratio, die 
tot de hoogste in Europa behoort.

WOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
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WOORD VAN DE VOORZITTER
VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nettowinst
in miljoen euro

47,5

73,0
82,5

93,1

2008 2009 2010 2011 2012

23,4 %
Jaarlijkse groei sinds 2008

110,3

De komende jaren wil Argenta dit pad verder 
bewandelen. De focus van het bedrijf blijft liggen op 
het continu bouwen aan een stabiele reputatie, die 
gebaseerd is op soberheid en integriteit. 

Maar de ambities liggen hoger. Om het duurzaam 
karakter verder te versterken, heeft Argenta een 
duurzaamheidsactieplan voor 2013-2015 opgemaakt. 
Het is opgebouwd rond vijf thema’s: Argenta’s eigen 
identiteit, Argenta als motor in de reële economie, 
Argenta als cliëntgerichte bank die begrijpbare en 
transparante producten ontwikkelt, Argenta als 
werkgever en Argenta midden in de samenleving.  

Met dat duurzaamheidsplan wil Argenta beantwoorden 
aan een legitieme verwachting van de samenleving. 
De recente financiële crisis en de crisis van de 
overheidsschulden in Europa hebben diverse vragen over 
het reilen en zeilen in de financiële wereld opgeroepen. 
Het is nu aan de banken om te tonen dat ze het 
vertrouwen waard zijn. Niet door uit te pakken met 
reclamecampagnes en verklaringen, maar door dag na 
dag hun toegevoegde waarde voor hun cliënten, hun 
kantoorhouders, hun werknemers, hun aandeelhouders 
en de gemeenschap te bewijzen.

Jan Cerfontaine
Voorzitter raad van bestuur

85 %
Versterking Core Tier 1 sinds 2008

Core Tier 1 eigen vermogen en ratio
in miljoen euro

710 669

957

1.123

2008 2009 2010 2011 2012

1.315

8,5 %
8,5 %

12,7 % 13,9 %
15,4 %

  Core Tier 1 Eigen vermogen           Core Tier 1-ratio

Sinds 2011 wordt de Core Tier 1-ratio op een strengere wijze berekend dan 
voorheen en worden met name de gewogen risico’s voor de verzekeraar 
bekomen door het Solvency I-kapitaal te vermenigvuldigen met 12,5  
(cf. 8 %-regel bij bankactiviteit)
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In de online verkiezing ’Bank van het Jaar’, die 
georganiseerd wordt door de vergelijkende 
bankenwebsites Bankshopper.be en Comparebanque.be, 
ging Argenta in 2012 voor de derde keer op rij met de 
titel aan de haal. Het resultaat van deze verkiezing was 
nogmaals een bevestiging van Argenta’s strategie. 
Argenta wil de geprefereerde bank-verzekeraar zijn 
voor gezinnen in België. De producten en diensten 
onderscheiden zich door hun eenvoud, transparantie 
en kwaliteit. Het aanbod is weliswaar beperkt, maar 
behoeftedekkend.

De Argenta-filosofie is er een van persoonlijk bankieren. 
Advies op maat is dé sleutel naar een langetermijnrelatie 
met de cliënt. De lokale verankering en de sociale 

betrokkenheid van een netwerk van zelfstandige 
kantoorhouders - van wie sommigen al in de derde 
generatie - staan hiervoor al meer dan 50 jaar garant.

Ondanks de vele verschuivingen in de financiële sector 
kent Argenta een grote stabiliteit. De Groep is nog 
steeds in handen van de stichtende familie. Sinds 
2010 is het kapitaal niettemin ook opengesteld voor 
de kantoorhouders en cliënten. Via het onderschrijven 
van aandelen in Argen-Co kunnen zij mede-
aandeelhouder worden van de bank-verzekeraar, wat de 
langetermijnbinding tussen Argenta en zijn cliënteel alleen 
maar versterkt. Ruim 70.000 vennoten hebben sinds 
2010 hun vertrouwen in Argen-Co en Argenta gesteld.

ARGENTA VOOR DE DERDE KEER OP 
RIJ BANK VAN HET JAAR IN BELGIË

Bedankt!
Voor de 3de keer “Bank van het jaar”!
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 | Een kwetsbaar herstel van het
 | vertrouwen in de Eurozone,
 | ondersteund door substantiële
 | liquiditeitsvoorzieningen en
 | historisch lage rentetarieven.

De financiële markten lieten in 2012 opnieuw een 
geanimeerd beeld optekenen, met een sterk uiteen-
lopend verloop over de eerste en tweede jaarhelft. 
In de eerste jaarhelft daalde de langetermijnrente 
in Duitsland tot een ongezien laagterecord. Veel 
beleggers wilden hun tegoeden immers op een veilige 
plaats onderbrengen, ongeacht de vergoeding die 
daartegenover stond. Intussen liep de rente in een aantal 
andere landen echter hoog op. De bereikte renteniveaus 
ontzegden deze landen daardoor de normale toegang 
tot obligatiemarkten als financieringsbron voor hun 
begrotingstekorten. De eurozone gleed hierdoor verder 
weg in een grimmige crisis, die een steeds uitzichtlozer 
karakter kreeg. 

De trend kon pas worden gekeerd op 21 juli 2012 
met de toespraak van de voorzitter van de Europese 
Centrale Bank (ECB), Mario Draghi. De aankondiging 
van een Europese bankenunie en de potentieel 
‘onbeperkte’ inzetbaarheid van financiële middelen 
binnen de Europese Unie wist een drastische ommekeer 
te bewerkstelligen. De ECB kan voortaan zonder 
terughoudendheid speculaties tegen de overheidsobli-
gaties van haar lidstaten bestrijden. Bovendien kunnen 
in de toekomst bancaire problemen op een Europees 
niveau worden opgelost, waardoor een individuele 
lidstaat minder snel in de verdrukking dreigt te komen 
als een van haar banken faalt. 

Deze ingrepen lagen in het verlengde van de sterke 
monetaire groei in de eurozone. Sinds november 2011 stelt 
de ECB bijzonder gunstige goedkope werkmiddelen ter 
beschikking van de Europese banken.  Daardoor zien zij 
zich niet langer genoodzaakt om overheidsobligaties van 
perifere landen te verkopen om zich te kunnen financieren. 
Hiermee kon de vicieuze cirkel worden doorbroken waarbij 
de dalende obligatiekoersen bijkomende verkopen uitlokten 
door banken met liquiditeitsproblemen zodat de koersen 
verder daalden en een imminente bedreiging vormden voor 
de stabiliteit van de eurozone.

Als gevolg van deze maatregelen kende de Duitse 
langetermijnrente een beperkte, maar betekenisvolle 
stijging. Terwijl de premie, die bedrijven en een aantal 
landen bovenop de marktrente moesten betalen om zich 
te kunnen financieren, geleidelijk verder afnam. 
Ook het renteverschil tussen de Belgische 
overheidsobligaties en de Duitse langetermijnrente 
daalde beduidend (grafiek 1). Het stabiliseerde rond 
een niveau dat in overeenstemming is met de reële 
economische verschillen tussen beide landen. 

 

In dit verband moet worden opgemerkt dat de netto 
groei in financiële activa in de private sector in de 
thuismarkten van Argenta, met name België en 
Nederland, een factor vormt van bijzondere stabiliteit 
die de bedrijfsstrategie in belangrijke mate ondersteunt. 
(grafiek 2)
 

De interbancaire rentetarieven, die gelden voor 
geldplaatsingen en leningen tussen banken onderling, 
daalden eveneens naar historische laagterecords als een 
natuurlijk gevolg van het sterk toenemende geldaanbod. 
Het vertaalde zich ook vrij snel in een toenemende druk 
op de rentetarieven voor klassieke spaarformules bij het 
retailcliënteel. (grafiek 3)
 

ALGEMEEN FINANCIEEL
ECONOMISCH KADER
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Grafiek 1: Renteverschil tussen Belgische en Duitse 
Overheidsobligaties op 10 jaar
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1  Verschil tussen het uitstaand bedrag aan financiële activa en passiva.  

De gegevens zijn niet beschikbaar voor Luxemburg.

  Overheid
  Private sector
  Totale economie (netto externe positie)

Grafiek 2: Netto financiële activa  
in de lidstaten van het eurogebeid1

(gegevens aan het einde van 2011, in % bbp)

ja
a

r
ve

r
s

la
g

 2
01

2



9

De Europese aandelenbeurzen reageerden euforisch. 
Ze maakten in korte tijd de eerder opgelopen verliezen 
goed en konden het jaar zelfs met een koersstijging 
afsluiten.
Deze beursstijgingen zijn echter niet gebaseerd op 
hogere bedrijfswinsten of het onmiddellijke vooruitzicht 
hierop, maar vooral het resultaat van een expansie van 
de koers/winstverhoudingen. 

Wachten op herstel

De Europese reële economie kent echter nog te weinig 
tekenen van herstel om al van een fundamentele 
conjunctuuromslag in 2013 gewag te kunnen maken. 
De groeivooruitzichten blijven wijzen op een zeer 
bescheiden economisch groeipotentieel voor het 
lopende jaar, met hooguit een verhoogde kans op een 
versnelling in de tweede helft van het jaar.

Voor de Amerikaanse economie zijn de vooruitzichten 
beter. In 2012 was er nog een veeleer beperkte 
groei, maar de conjunctuurindicatoren duiden op een 
voortgezette stijging in 2013, zij het op een bescheiden 
niveau naar Amerikaanse normen. De ondersteuning 
wordt hierbij vooral verwacht van een verder herstel in 
de bouwsector, een toenemende productiviteitsgroei, 
een opmerkelijke stijging van het beschikbaar – en dus 
consumeerbaar – inkomen en een verdere groeiversnel-
ling in de dienstensector.

De Chinese economie heeft in de tweede helft van 2012 
opnieuw een hoger groeipad opgezocht, ondanks het 
feit dat de Chinese overheden hun rentewapen nog 
steeds zeer voorzichtig hanteren. Het bleef beperkt tot 
één rentedaling om een oververhitting van hun economie 
te vermijden. Deze terughoudendheid is zeker mee 
geïnspireerd door de ontwikkeling van de voedselprijzen. 

Die lieten in 2012 opnieuw zeer verontrustende 
stijgingen optekenen. Oplopende inflatie van voedings-
producten is een bron van politieke instabiliteit in China 
en zal dus vermeden worden. Verdere rentedalingen 
bleken echter ook onnodig. De Chinese economie wist 
op eigen kracht haar conjunctuurindicatoren positief te 
stemmen, waardoor de lokale beurs een indrukwek-
kende inhaalbeweging inzette. 

Ondanks de zeer gematigde conjunctuurvooruitzichten 
voor Europa, geldt een gematigde ondertoon inzake de 
stabiliteit van de eurozone als muntunie. Dit optimisme 
is verantwoord wegens de evolutie van de lopende 
rekening van landen als Spanje, Italië, Ierland en Portugal 
en de evolutie van hun reële effectieve wisselkoers. 
Hieruit valt af te leiden dat de opgelegde besparingen 
inderdaad al enkele positieve gevolgen hebben. Er 
blijft echter nog een zeer lange weg af te leggen. De 
besparingsinspanningen zullen volgehouden moeten 
worden. Dit vereist geduld van de financiële markten. Dit 
geduld is trouwens verantwoord vanuit de meest recente 
economische en financiële waarnemingen. Al kan het 
fundamenteel op de proef worden gesteld, mocht de 
nodige lokale politieke stabiliteit in gevaar komen.

 | De bankenheffing 

De Belgische bankenheffing houdt voor Argenta 
Spaarbank aanzienlijke kosten in. 
De bankenheffing werd na de financiële crisis van 2008 
door middel van de Programmawet van 23 december 
2009 ingevoerd als tegenprestatie voor de staatsgarantie 
op het spaargeld.

Argenta Spaarbank had op 29 juni 2010 een 
verzoekschrift bij het Grondwettelijk Hof ingediend 
met een beroep tot nietigverklaring van artikelen 169, 
1° en 5° van de Programmawet van 23 december 
2009. Deze artikelen voerden in België een bijkomende 
bankenheffing in met als uitsluitende heffingsgrondslag 
de particuliere spaardeposito’s gehouden door een 
kredietinstelling waarop een bijdrage van 0,15 % 
geheven werd. Ze trof Argenta Spaarbank echter 
onevenredig hard omdat ze nagenoeg alleen werd 
berekend op het spaargeld van particuliere spaarders 
en geen rekening hield met de risico’s die de banken 
namen met de ingezamelde gelden. 

Op 23 juni 2011 volgde het Grondwettelijk Hof het 
standpunt van Argenta Spaarbank wegens discriminatie 
en vernietigde het de bankenheffing met ingang van 1 
januari 2012.
Argenta was opgetogen dat hiermee de onredelijke 
gevolgen van de bankenheffing voor de spaarders in de 
toekomst konden afgewend worden. Dat de banksector 
als gevolg van de crisis een bijkomende bijdrage aan 
de begroting levert, is niet onlogisch. Het oude systeem 
leidde echter tot ongelijke concurrentie.  

20
11

20
12

6

5

4

3

2

1

0

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Bron: Thomson Reuters Datastream

  EURIBOR 6 MONTH - OFFERED RATE

Grafiek 3: Evolutie Interbancaire Rente 6 maand
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Aansluitend werd in december 2011 een wet gestemd 
die de kredietinstellingen naar Belgisch recht een 
bijdrage oplegt voor de stabiliteit van de financiële 
sector (FSC) en die voor de vaststelling van de bijdragen 
aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s 
(DGS) ook rekening houdt met de risico’s die financiële 
instellingen voor de samenleving creëren. Met haar 
voorzichtig risicoprofiel behoorde Argenta Spaarbank 
voor alle beschouwde risicofactoren tot de beste klasse 
(zeer laag risico volgens het KB van 22 april 2012). De 
risicoweging voor de instelling bedroeg slechts 75 %, 
tegenover een sectorgemiddelde van 94 %.

Voor 2012 werd naast deze recurrente bankenheffing 
een beduidende bijkomende heffing opgelegd aan 
de banksector. Ze wordt uitsluitend berekend op de 
deposito’s en bedraagt 0,18 % op de totaliteit van deze 
ingezamelde middelen. De heffing werd door de regering 
verantwoord door een grotere vrees tot noodzaak van 
een effectieve tussenkomst, hoewel men vanaf 2013 op 
een geleidelijke afname van het risico rekent.

Tegelijk werd de terugkerende bankenheffing (DGS) op 
de deposito’s licht verlaagd. Dit werd echter meteen 
gecompenseerd door een nieuwe jaarlijkse taks op 
de kredietinstellingen, die gebaseerd wordt op de 
gereglementeerde spaarboekjes. Deze bedraagt 0,05 %  
op de uitstaande kapitalen vermenigvuldigd met een 
wegingcoëfficiënt in functie van de ‘loan to deposit’-
ratio. Die ratio meet de verhouding tussen de toegestane 
kredieten en het ingezamelde spaargeld. Voor Argenta 
Spaarbank komt de weging op 85 %. 

In 2012 bekwam Argenta Spaarbank wel een terug-
storting uit het Beschermingsfonds voor deposito’s en 
financiële instrumenten. Hierdoor werd de totale factuur 
wat gemilderd, al blijft ze zwaar om dragen. Banken 
die zich uitsluitend richten tot de particuliere spaarder 
worden nog altijd zwaarder getroffen dan andere. 

ALGEMEEN FINANCIEEL
ECONOMISCH KADER
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BESCHRIJVING VAN 
DE STRUCTUUR EN DE 
ACTIVITEITEN VAN DE 
ARGENTA GROEP

|  4.1. Organogram

Investerings-
maatschappij
Argenta nv
(BE)

Argen-Co 
cvba
(BE)

Argenta Bank- en
Verzekeringsgroep nv
(BE)

Argenta-Life
Nederland nv
(NL)

Argenta Life
Luxembourg s.A.
(LU)

Argenta
Nederland nv
(NL)

Argenta
Assuranties nv
(BE)

Verzekeringspool

Argentabank
Luxembourg s.A.
(LU)

Argenta
spaarbank nv
(BE)

Bankpool

Bijkantoor
(NL)

Argenta Groep

*Intra groep zijn alle deelnemingen (quasi) 100 %

85,36% 14,64%
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Beschrijving van de 
activiteiten van de  
Vennootschap

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep is de beleidholding 
van de Argenta Groep. Zijn operationele activiteiten 
bestaan uit de transversale controlefuncties (i.e. 
Interne Audit, Compliance en Groepsrisicobeheer) en 
de gemeenschappelijke diensten Human Resources, 
Ombudsdienst, Facilities, Distributie (commercieel en 
ondersteuning) en Inspectie, die op groepsniveau zijn 
georganiseerd. 

De Vennootschap heeft het statuut van een gemengde 
financiële holding overeenkomstig  artikel 49bis, 5° 
Wet 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen.

De Vennootschap consolideert en staat in voor de 
gemeenschappelijke aansturing van de verzekerings-
activiteiten van zijn dochtervennootschap Argenta 
Assuranties nv, die het statuut heeft van een Belgische 
verzekeringsonderneming, en de bankactiviteiten van 
Argenta Spaarbank nv, die het statuut heeft van een 
Belgische kredietinstelling. Ook Argenta Nederland nv 
(hierna Arne), een Nederlandse SPV voor de uitgifte van 
obligatieleningen, wordt op dit niveau in de consolidatie 
opgenomen.
De dochtervennootschappen van de Vennootschap, 
met name Argenta Assuranties en Argenta 
Spaarbank, hebben op hun beurt verscheidene 
dochtervennootschappen. Argenta Assuranties en 
zijn dochtervennootschappen worden hierna de 
Verzekeringspool genoemd. Argenta Spaarbank en 
haar dochtervennootschappen vormen de Bankpool. 

De activiteiten van de Bankpool concentreren zich 
voornamelijk op twee vlakken. Enerzijds rond het 

aantrekken van gelden in de retailmarkt onder de vorm van 
spaarrekeningen, zichtrekeningen, kasbons en obligaties. 
Anderzijds rond het herplaatsen van deze gelden in 
hypothecaire leningen. Daarnaast worden ook deelbewijzen 
van collectieve beleggingsinstellingen en gestructureerde 
obligaties (‘structured notes’) aangeboden.

De activiteiten die Argenta Spaarbank in Nederland 
uitoefent, worden niet in een dochteronderneming, maar 
in een bijkantoor georganiseerd.

Argenta Spaarbank consolideert haar activiteiten met die 
van Argentabank Luxembourg SA. 
Argentabank Luxemburg heeft het statuut van 
Luxemburgse kredietinstelling.

De activiteiten van de Verzekeringspool behelzen zowel 
de sector van de levensverzekeringen als de sector van 
de niet-leven- of schade- en gezondheidsverzekeringen 
(in het bijzonder autoverzekeringen, burgerlijke 
aansprakelijkheid privéleven, brand- en hospitalisatie-
verzekering en rechtsbijstandverzekeringen).

Argenta Assuranties consolideert de activiteiten van  
Argenta-Life Nederland nv en Argenta Life Luxembourg SA.

Argenta-Life Nederland heeft het statuut van Neder-
landse verzekeringsonderneming. Zij is uitsluitend actief 
in levensverzekeringen verbonden met hypothecaire 
spaarkredieten.

Argenta Life Luxemburg heeft het statuut van Luxem-
burgse verzekeringsonderneming. Zij is actief in levens-
verzekeringen met tak 26-kapitalisatieverrichtingen en tak 
23-beleggingsverzekeringen. 

De geografische markten waarin de Argenta Groep actief 
is, zijn België en Nederland.
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 | Distributie

Distributie in België

Het Belgische kantorennetwerk van Argenta bestond 
eind 2012 uit 512 verkooppunten. Daardoor vinden de 
cliënten altijd een aanspreekpunt in eigen buurt. Argenta 
streeft ernaar, zeker in Vlaanderen, dat een cliënt altijd 
een kantoor in zijn nabijheid heeft. In de praktijk wordt dit 
vertaald als bereikbaar binnen de 10 minuten.

Gewest # kantoren 
2010

# kantoren 
2011

# kantoren 
2012

Brussel 12 11 13
Vlaanderen 484 474 473
Wallonië 28 28 26
Totaal 524 513 512

416 zelfstandige kantoorhouders en hun 1.110 
medewerkers, waarvan 38 in loondienst van Argenta, 
beheren de Belgische kantoren. Zij werken op exclusieve 
basis voor Argenta, wat belangenvermenging vermijdt.
Exclusiviteit betekent dat de kantoorhouders 
zowel producten van Argenta als van door Argenta 
geselecteerde partners kunnen aanbieden. Het behelst 
ook alle verzekeringen en kredieten, waar Argenta bij 
andere marktspelers doorgaans een vrije keuze voor de 
bankagenten waarneemt.
 
Argenta selecteert deze partners altijd met de nodige 
zorg opdat het belang van de cliënt steeds gewaarborgd 
blijft. In de praktijk betekent dit dat de producten kwali-
teitsvol moeten zijn en dat de kantoorhouders opgeleid 
worden over de producttechnische eigenschappen 
en de administratieve verwerkingsprocessen van deze 
producten, zodat zij op gepaste wijze aangeboden 

worden. Bovendien ziet Argenta er op toe dat er 
controles ingebouwd zijn in de processen om maximale 
kwaliteit te kunnen garanderen.

Bij de selectie van nieuwe kantoorhouders wordt niet 
alleen de kennis en commerciële kwaliteiten van de 
kandidaten beoordeeld, maar ook de cultuurovereen-
komst met de Argenta-waarden geëvalueerd. Deze 
aanpak komt overigens niet alleen de cliënten ten 
goede, ook de kantoorhouders zijn positief. Het aantal 
kantoorhouders van de tweede en derde generatie staat 
al op een indrukwekkend aantal van 86.

Op commercieel vlak was 2012 in heel wat opzichten een 
mooi jaar. De zelfstandige kantoorhouders realiseerden 
o.a. een knappe productie in brandverzekeringen. 
Argenta nam de kaap van 100.000 polissen. Voor 
woonkredieten kende Argenta een absoluut recordjaar. 
Argenta produceerde in 2012 in België meer dan 1,8 
miljard euro woonkredieten. Daarmee ging het tegen de 
markttrend in. De markt daalde immers met 20 %. 

Argenta investeerde ook aanzienlijk in de kennis en kunde 
van zijn kantoorhouders. Specialisten gaven hen 1.500 
coachings. Daarnaast namen 166 zelfstandige kantoor-
houders deel aan een Development Center van GITP.

De groep kantoorhouders werd ook vernieuwd. In 2012 
werden 20 nieuwe kantoorhouders ingezet, waarvan 9 
in familiale opvolging of via een kantoormedewerker/ster 
die het kantoor wenste over te nemen. 

Binnen het kantorennetwerk investeerden de kantoor-
houders en de hoofdzetel verder in de kwaliteit van 
de gebouwen. Bijkomend werden 59 geldautomaten 
geïnstalleerd, wat het totaal op 201 brengt.

ARGENTA IN 2012
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ARGENTA 
IN 2012

Een constante doorheen 2012 was de nieuwe handels-
agentuurovereenkomst (HAO) tussen de zelfstandige 
kantoorhouders en Argenta. Zij vervangt de oude 
mandaatovereenkomst en houdt rekening met de meest 
recente wetgeving.  

De kantoorhouders krijgen voor hun verkoop- en 
beheersactiviteiten commissies. De balans tussen de 
verdiende commissies per productpijler is de voorbije 
jaren evenwichtiger geworden. Vooral de commissies 
verdiend in verzekeringen en hypotheken zijn in 2012 
sterk gestegen.

Argenta kan ten slotte met tevredenheid vaststellen dat 
99 % van de effectieve bedrijfsleiders en de verantwoor-
delijken voor de distributie in de kantoren voldoen aan 
de vereisten van het permanente educatiepuntensys-
teem dat door de wet van 22 maart 2006 betreffende 
de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de 
distributie van financiële instrumenten (‘Wet-Willems’) en 
de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- 
en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van 
verzekeringen (‘Wet Cauwenberghs’) wordt opgelegd. 
Beide voorzien in een voldoende hoog vormingsniveau 
voor mensen uit de financiële sector die met het 
publiek in aanraking komen. De uitzonderingen hebben 
te maken met langdurige ziekte en overdracht van 
kantooreigendom. 

Marketing 
Argenta-cliënten zijn het meest tevreden
Cliënten van Argenta zijn het meest tevreden 
over hun financiële instelling. Dat blijkt uit een 
aantal tevredenheidspeilingen van onder meer de 
vergelijkende bankwebsite Bankshopper.be, de 
consumentenorganisatie Test-Aankoop en Argenta’s 
eigen loyaliteitsonderzoek ’Net Promotor Score‘. In 
dat laatste onderzoek, gevoerd door het onafhankelijk 
onderzoeksbureau Benthurst & Co, werden 6.500 
Vlaamse consumenten online bevraagd. Op de vraag 
in welke mate zij hun bank zouden aanbevelen aan 
vrienden of familie, gaven de ondervraagden de hoogste 
score aan Argenta, namelijk 51 %. De tweede bank in 
de rangschikking behaalde 32 %. De scores van de 
andere banken varieerden van negatief tot licht positief. 
In alle peilingen worden de gratis basisbankdienst, de 
transparante en eenvoudige producten en de vriendelijke 
en persoonlijke service van de kantoorhouder genoemd 
als belangrijkste reden voor de hoge tevredenheid.

Argenta’s marketingbeleid in België
Argenta’s marketingbeleid wordt gedragen door 3 
thema’s: Gezond Bankieren, Gezond Sparen & Beleggen 
en Gezond Wonen & Leven. Alle campagnes worden aan 
deze drie kernthema’s opgehangen. Het begrip ‘gezond’ 
staat voor ‘veilig en passend voor de cliënt’.

U wilt gezond met 
uw geld omgaan?

www.argenta.be

Doet u al het broodnodige?
En u?

Surf naar
www.gezond-beleggen.be
en zorg ervoor dat uw broodje gebakken is!

advertentie pensioensparen broodnodig 2e wave def nl.indd   1 5/30/2012   10:05:25 AM
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Argenta’s marketingbeleid is zelf ook ‘gezond’ te noemen. 
Hoge marketingbudgetten worden nog steeds geweerd. 
Nochtans werd ook in 2012 een groot publiek bereikt 
door een beperkt budget slim en efficiënt in te zetten. Het 
belangrijkste publiciteitskanaal zijn nog steeds de eigen 
cliënten en de mond-tot-mondreclame. Kantoorhouders 
zijn de lokale marketeers. Zij voeren hun campagnes 
in hun lokale leefgemeenschap. Nationaal worden ze 
ondersteund door gerichte publiciteit in dagbladen en 
thematische magazines. Ook de inzet van sociale media 
brengt Argenta dichter bij de cliënt.

De twee opmerkelijkste campagnes in 2012 waren de 
campagne ’Pensioensparen: doet u al het broodnodige?’ en 
de eindejaarscampagne rond ’Gezond Geld’. 

Dat het huidig stelsel van wettelijke pensioenen door de 
demografische piramide onder druk komt te staan, is nog 
niet voor iedereen even bekend. Argenta besloot dan ook 
om in twee campagneperiodes aandacht te vragen voor de 
derde pijler in het pensioensparen: het individueel aanvullend 
pensioen. Consumenten die in die periode een brood 
kochten bij een bakker in de buurt van een Argenta-kantoor, 
ontvingen het brood verpakt in een Argenta-broodzak met 
de boodschap ‘Pensioensparen: broodnodig!’. 

De eindejaarscampagne spoorde consumenten aan 
om even stil te staan bij hun financiële situatie. De ‘Gids 
voor gezond geld’ - beschikbaar in de kantoren en gratis 
online te downloaden - neemt consumenten mee naar 
een aantal belangrijke momenten in hun leven en stipt een 
aantal zaken aan waarmee rekening moet worden gehou-
den. Pasklare antwoorden zijn er niet. Een geschikte 
oplossing kan namelijk alleen worden aangereikt na een 
goed gesprek met de kantoorhouder.

Distributie in Nederland

Argenta is ook in Nederland de voorbije jaren stevig 
gegroeid. In nauwelijks twee jaar tijd (2011-2012) is voor 
meer dan 3,1 miljard euro hypothecair krediet verstrekt 
en werden ongeveer 15.000 nieuwe levensverzekeringen 
bij het hypothecair krediet onderschreven. Stuk voor stuk 
langetermijncontracten. Het spaarbedrijf van Argenta in 
Nederland is vooral vanaf de tweede helft van 2012 sterk 
gegroeid. Vanaf dan kunnen cliënten online een spaar-
rekening openen, iets wat sterk heeft bijgedragen tot de 
cliënttevredenheid.

De verkoop van de krediet-, leven- en spaarproducten 
in Nederland gebeurt hoofdzakelijk via twee kanalen: 
de eenvoudige spaarproducten worden via de 
internetbank verkocht. Nederland scoort immers op het 
vlak van penetratie van internet en aantal gezinnen dat 
internetbankiert zeer hoog in Europa, samen met de 
Scandinavische landen. Hypotheken, levenproducten en 
de meer adviesbehoevende spaarproducten verkoopt 
Argenta via een zorgvuldig uitgebouwd netwerk van 

professionele tussenpersonen. Een aantal van deze 
tussenpersonen maakt deel uit van grotere en in de 
Nederlandse markt toonaangevende franchiseketens, 
zoals De Hypotheker. Door de franchiseformule en de 
kenmerken van exclusiviteit vertonen deze ketens veel 
gelijkenissen met de distributieorganisatie in België.

Het marketingbeleid van Argenta in Nederland draait rond 
twee thema’s: Direct Sparen en Gezond Wonen. Net als 
in België verslindt Argenta ook  in Nederland geen grote 
marketingbudgetten. In 2012 werd de brochure ‘Groot in 
alle Eenvoud’ verspreid. In een handig boekje stellen Karel 
van Rompuy, Jan Cerfontaine, John Heller en Marc De Moor 
Argenta’s eigenheid voor aan de Nederlandse consumenten.

Argenta heeft beperkt promotie gevoerd voor Direct 
Sparen met bannering op een reeks veel bezochte 
websites voor informatie over financiële producten. Voor 
het overige maakt Argenta in Nederland ook dankbaar 
gebruik van mond-tot-mondreclame en de goede 
beoordelingen die de producten krijgen van consumen-
tenorganisaties en financiële journalisten.

Distributie in Luxemburg

De retailactiviteit in Luxemburg werd in 2011 stopgezet. 
Argenta Luxemburg treedt nog uitsluitend op als 
beheerder en administratief agent van Argenta-Fund sicav 
en Argenta Fund of Funds. 
 

 | Human Resources

Op het gebied van rekrutering was 2012 een druk jaar. 
Bij Argenta zijn immers 141 nieuwe medewerkers gestart 
waarvan er 39 in het kantorennet ingeschakeld werden.

De aanwezigheid van vrouwen in de directie van Argenta 
is gelijk gebleven: 9 van de 30.

Om efficiënter te kunnen inspelen op de behoeften van 
cliënten en kantoorhouders startte Argenta in 2011 met 
het stroomlijnen van zijn interne werking. Deze oefening 
werd in 2012 verder uitgerold. De directeuren krijgen 

Birgit Ceulemans
Directeur Human Resources

“Van levenslange “Van levenslange 
tewerkstelling tewerkstelling 
naar levenslange naar levenslange 
tewerkstelbaarheid.”tewerkstelbaarheid.”
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Totaal personeelsbestand op de zetels naar type werk, arbeidsovereenkomst en land 

 2010 2011 2012

Totaal aantal bedienden per land
België 626 661 725
Nederland 16 16 23
Luxemburg 45 29 28

     

Verdeling voltijdse/deeltijdse 
bedienden

Voltijds 78 % 78 % 76 %

Deeltijds 22 % 22 % 24 %
     
Verdeling per geslacht
 

Man 41 % 41 % 43 %
Vrouw 59 % 59 % 57 %

     

Verdeling contracttype 
Onbepaalde tijd 98 % 98 % 99 %
Bepaalde tijd 2 % 2 % 1 %

     

Verdeling per leeftijd 
< 30 jaar 30 % 26 % 22 %
30 - 50 jaar 59 % 62 % 66 %
>= 50 jaar 11 % 12 % 12 %

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop op de zetels per leeftijdsgroep, geslacht en regio.

 2010 2011 2012

Uit dienst per land
België 99 76 68
Nederland 3 1 2
Luxemburg 3 18 0

     

Uit dienst per geslacht
Man 38 52 33
Vrouw 67 43 37

     

Uit dienst per leeftijd 
< 30 jaar 31 26 18
30 - 50 jaar 66 61 43
>= 50 jaar 8 8 9

ARGENTA 
IN 2012
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hierbij een grotere verantwoordelijkheid. Ze kunnen zelf 
meer initiatieven nemen rond de vier productpijlers Sparen 
& Betalen, Lenen, Verzekeren en Beleggen.
In 2012 zijn de functiebeschrijvingen herschreven en 
zijn ze van een eerder taakgerichte basis naar een 
verantwoordelijkheidsbasis omgevormd.

Voor het kantorennet werd de ondersteuning omtrent 
rekrutering en het opleidingsaanbod verder geprofes-
sionaliseerd.

2012 stond tevens in het teken van de sociale verkiezingen, 
die in een constructieve en serene sfeer zijn verlopen. 
 
Algemene beginselen van het loonbeleid 
voor de kaderleden en de bedienden

De raad van bestuur van de respectieve vennootschap-
pen van de Argenta Groep stelt, op advies van het 
remuneratiecomité, de algemene beginselen van het 
beloningsbeleid van de financiële instelling vast, en ziet 
toe op de implementatie ervan. 

In uitvoering van de algemene beginselen, vastgelegd 
door de raad van bestuur van de betrokken vennoot-
schap, staat het directiecomité van de betrokken 
vennootschap in voor de implementatie van het 
beloningsbeleid voor de kaderleden en de bedienden 
(hierna de Loonpolitiek). De raad van bestuur zal door 
het directiecomité over de Loonpolitiek en eventuele 
wijzigingen daaraan worden geïnformeerd. 

Het ontwerp van Loonpolitiek werd opgesteld door de 
directie Human Resources, voor alle functies binnen alle 
werkmaatschappijen van de Argenta Groep. Human 
Resources stelt in functie van de interne en externe 
omstandigheden wijzigingen voor wanneer deze zich 
opdringen. Wijzigingen vereisen altijd de goedkeuring van 
het directiecomité van de betrokken vennootschap.

Het loon van de medewerkers, bedienden en kaderleden 
van de Argenta Groep bestaat uitsluitend uit een vast 
bedrag zoals vastgelegd in de toegepaste barema’s, 
uitgezonderd voor de functie van regiodirecteur, waarvoor 
bij geleverde prestaties tegenover de vooraf gedefinieerde 
doelen, een bescheiden variabele vergoeding kan worden 
verdiend. 

Voor de ‘Identified Staff’ zijn de beloningsprincipes 
dezelfde als voor andere functies binnen de Argenta 
Groep.

Ook voor deze functies zal de loonpolitiek het voorwerp 
uitmaken van een specifieke aanbeveling van het 
remuneratiecomité. De individuele objectieven voor 
‘Identified Staff’ worden echter geformuleerd op een 
wijze die de onafhankelijke werking niet in de weg kan 
staan. Zo zullen er geen businessgerelateerde objectieven 

worden afgesproken waarvan verwacht wordt dat de 
betrokkene ze controleert.

Loonpolitiek

Algemeen
De Loonpolitiek bepaalt welke barema’s van toepas-
sing zijn voor welke functies. De barema’s worden 
toegekend in functie van het gewicht (moeilijkheidsgraad, 
verantwoordelijkheid, niveau van vereiste scholing en 
specialisatie) van een functie.

Omwille van technische bedrijfseenheid en praktische 
redenen van o.a. mutaties tussen de vennootschappen 
van de Argenta Groep is de Loonpolitiek van de Argenta 
Groep primair afgestemd op de CAO van de spaarbanken 
(PC 308). 

Dit betekent dat de Argenta Groep voor de verloning van 
alle medewerkers werkt met de barema’s van slechts één 
(en niet van verschillende) paritaire comité: het Paritair 
Comité 308 van de Spaarbanken. 

Human Resources houdt toezicht op de Loonpolitiek 
en volgt ook de overige CAO’s op die van toepassing 
zijn binnen de Argenta Groep (PC 218 voor de 
Vennootschap, PC 306 voor Argenta Assuranties). In 
geval van afwijkingen in het nadeel van de PC’s 218 en 
306 zal Human Resources het betrokken directiecomité 
informeren en een oplossing voorstellen om dit nadeel op 
te vangen. 

De Argenta Groep streeft ernaar zijn medewerkers te 
vergoeden op een marktconforme manier. Dit wil zeggen 
dat de gehanteerde lonen in het verlengde liggen van 
de vergoeding die medewerkers elders in gelijkaardige 
functies krijgen.

Om de marktconformiteit van de Loonpolitiek te kunnen 
evalueren, neemt Human Resources deel aan de Hay 
salaris enquête. Op basis hiervan worden de lonen van 
de Argenta Groep voor de verschillende functieniveaus 
vergeleken met diverse benchmarks. Op basis van deze 
vergelijking maakt Human Resources voorstellen over 
aan de directiecomités om eventuele ongelijkheden weg 
te werken.

Variabele verloning enkel voor de functie regiodirecteur
Binnen de Argenta Groep wordt alleen aan de functie van 
regiodirecteur een variabele verloning toegekend bovenop 
een vast marktconform salaris. Dit betekent dat het 
bedrag van de vaste vergoeding voldoet aan de eisen van 
bedrijfsinterne consistentie met andere soortgelijke rollen. En 
dat men ‘bovenop’ dit salaris een variabele vergoeding kan 
verwerven, mits het bereiken van bepaalde doelstellingen 
die zich onder meer situeren op het vlak van competentie-
begeleiding, zowel in commerciële als in eerstelijns risk en 
compliance-aspecten van het extern distributienet.  
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Bij het volledig bereiken van alle doelstellingen, ontvangt 
de regiodirecteur een bijkomende variabele vergoeding 
die maximaal 1,5 tot 2 keer een maandsalaris kan 
bedragen.

Extralegale voordelen
Alle personeelsleden van de Argenta Groep genieten 
bovenop de gewone vergoeding – maandwedde, enkel 
en dubbel vakantiegeld, dertiende maand – van een 
hospitalisatieverzekering en ontvangen maaltijdcheques. 
Van de hospitalisatieverzekering kan het hele gezin 
mee genieten tegen een kleine maandelijkse bijdrage, 
ongeacht het aantal gezinsleden.

Sinds 1 september 2012 krijgen alle personeelsleden 
(bedienden) een groepsverzekering als bijkomend 
extralegaal voordeel. Voordien was dit alleen voor 
personeelsleden vanaf categorie 4.

Overzicht reserve groepsverzekering

 2010 2011 2012
Overzicht reserve groeps-
verzekering (in miljoen euro)

24 26 30

Personeelsleden genieten voor de producten en diensten 
van de Argenta Groep de beste tarieven die voor het 
cliënteel gelden. 

Voor bepaalde functies kunnen bedrijfswagens worden 
toegekend.

|  Interne audit 

De interne auditafdeling van de respectieve vennoot-
schappen van de Argenta Groep wordt op het niveau 
van de Vennootschap aangestuurd en georganiseerd. Ze 
dekt alle activiteiten van de dochtervennootschappen, 
in het bijzonder Argenta Assuranties en zijn respectieve 
dochtervennootschappen en Argenta Spaarbank en haar 
respectieve dochtervennootschappen. 

Alle rapporten worden besproken in het directiecomité 
en in het auditcomité. Zwakke punten in de organisatie 
worden naar boven gebracht en verbeterd.

|  Compliance 

De grootste uitdaging voor Compliance bleef in 2012, 
samen met het bewaken van de reputatie van Argenta, 
het creëren van bewustzijn op het gebied van reputatie-
risico’s en van zorgplicht bij iedere medewerker. Het is 
en blijft essentieel om dit in te bedden in onze organisa-
tie en te komen tot een loyale, billijke en professionele 
dienstverlening aan onze cliënten. 

De belangrijkste aandachtspunten in 2012 lagen in de 
domeinen witwas en fiscaal voorkomingsbeleid,  MiFID-

compliant handelen, de toepassing van de gedragsre-
gels en een correcte informatieverstrekking aan onze 
cliënten. In het kader van de permanente opleiding- en 
sensibiliseringsplicht werd de e-learningmodule witwas 
aangepast en moest elke medewerker de bijhorende 
test afleggen. De focus lag ook op het inbedden van 
compliancetoepassingen in het project van de totale 
vernieuwing van de personendatabank.

Bij Koninklijk Besluit werd in maart 2012 een nieuw 
reglement goedgekeurd over de erkenning van de 
compliance–officer. Als bank-verzekeraar is Argenta 
verplicht een passende, onafhankelijke compliance-
functie te organiseren op groepsniveau. De voorgestelde 
complianceofficer werd erkend door de toezichthouders 
en zal zich volledig toeleggen op het functioneel 
aansturen van de compliancemedewerkers in België, 
het bijkantoor Nederland, Argenta-Life Nederland en 
de dochters Argentabank Luxemburg en Argenta Life 
Luxemburg.

De Nationale Bank van België (hierna de NBB) en de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna 
de FSMA) stelden een nieuwe circulaire op over de 
compliancefunctie. De principes en opdracht ervan 
werden geherdefinieerd. Deze circulaire is sinds 4 
december 2012 van kracht.

Een belangrijke taak voor Compliance in Nederland is om 
de producten die Argenta in Nederland voert, compliant te 
houden aan de ontwikkelingen op de Nederlandse markt. 
Deze ontwikkelingen in Nederland betreffen onder meer 
witwasproblematiek en identificatie bij spaarrekeningen. 
Verder is Compliance in Nederland actief geweest op het 
gebied van de gevolgen voor het bijkantoor van BGFO3, 
het provisieverbod en de bankierseed.

 | Risico en Risicobeheer 

De missie van Risicobeheer is erover te waken dat, 
rekening houdend met de diverse externe factoren, intern 
een adequaat risicobeleid gevoerd wordt. 

Een gedetailleerde bespreking is opgenomen bij de 
gedetailleerde toelichting Risico en Risicobeheer op het 
einde van dit verslag.

 | Informatie- & Communicatie
 | Technologie (ICT) 

De vernieuwing van de cliënt- en transactieapplicaties 
in de kantoren, die in 2011 startte, werd in 2012 verder 
gezet met opleveringen van een integraal cliënt- en 
productenbeeld, het online sparen en betalen en de 
digitale handtekening. De introductie van de online 
transacties betekende ook een bijsturing van de 
operationele processen naar de kantoren toe.

ARGENTA 
IN 2012
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Het hele jaar door werden verschillende projecten 
opgeleverd die de navolging van de Europese- en 
Nationale regelgevingen verzekeren. De voornaamste 
zijn: aansluiting op het Europese betalingsverkeer 
(SEPA), alignering op de Europese spaarfiscaliteit, 
voorbereidingen op de invoering van Solvency II 
regelgeving binnen de verzekeringen, aansluiting op 
de beveiligingsstandaarden en normen inzake betaal-
kaarten, en aanpassingen in het kader van de fiscale 
maatregelen van de regering.  Deze laatste zorgde voor 
een aantal niet-geplande opleveringen op het einde van 
het jaar.

De groei van Argenta in Nederland werd verder 
ondersteund door de vernieuwing van de website en de 
introductie van het product Direct Sparen. 

In België werd de infrastructuurscapaciteit van het 
internetbankieren verhoogd en het beheersproces 
versterkt. Het voornaamste resultaat hiervan: een 
volledig beschikbare en performante applicatie tijdens de 
piekperiode net na Nieuwjaar.

Intern werden de organisatie en processen rond 
portfolio- en projectmanagement vernieuwd. Dit 
verzekert een hogere projectrisicobeheersing en 
een verbeterde alignering tussen bedrijfsstrategie en 
projectvoering enerzijds en de businessdirecties en de 
IT organisatie anderzijds. Bovendien werd de volledige 
ontwikkelingsactiviteit gereorganiseerd en afgestemd op 
de pijlerstructuur van de businessdirecties.

Tenslotte werden in 2012 de voorbereidingen getroffen 
om, na de invoering van het online gebeuren in de 

kantoren, werk te maken van enkele andere belangrijke 
strategische projecten: vernieuwing internetbankieren, 
kredietverlening in de kantoren en vernieuwing van de 
finance & accounting-software.

 | Ombudsdienst

Argenta hecht veel belang aan een goede relatie met het 
cliënteel. Daarbij hoort ook een goede behandeling van 
klachten. Binnen de Groep werkt daarom een centrale 
ombudsdienst. Cliënten, kantoorhouders en derden 
kunnen er terecht met klachten.

Wie ondanks alle zorgen geen voldoening vindt bij deze 
ombudsdienst, kan aankloppen bij de Bemiddelings-
dienst Banken – Kredieten – Beleggingen en bij de 
Ombudsman van de Verzekeringen. Argenta Spaarbank 
is lid van de Bemiddelingsdienst Banken – Kredieten – 
Beleggingen, Argenta Assuranties van de Ombudsman 
van de Verzekeringen.

Overzicht klachten aangaande schending privacy 
cliënten

 2010 2011 2012
Terechte klachten 13 5 21
Niet ontvankelijke klachten 5 1 8
Totaal ontvangen klachten 18 6 29

Overzicht totaal aantal klachten

2010 2011 2012
Totaal aantal klachten 2.141 2.687 3.404
Aantal niet ontvankelijke 
klachten

850 1.009 1.482

Aantal ontvankelijke klachten 1.291 1.447 1.508
•	 Aantal niet terechte klachten 825 851 955
•	 Aantal terechte klachten 466 596 553
Aantal beantwoord door 
ombudsdienst

231 414

Christof Claes :
Portfoliomanager

“Dagelijks zijn we met ons team “Dagelijks zijn we met ons team 
begaan met de vraag: ”Wat zijn begaan met de vraag: ”Wat zijn 
de juiste projecten voor Argenta?” de juiste projecten voor Argenta?” 
Hierbij wegen we de voordelen af Hierbij wegen we de voordelen af 
voor zowel cliënten, kantoorhouvoor zowel cliënten, kantoorhou--
ders en collega’s op de hoofdders en collega’s op de hoofd--
zetel. Een interessante uitdaging zetel. Een interessante uitdaging 
waarbij we meebouwen aan een waarbij we meebouwen aan een 
mooie toekomst voor Argenta.”mooie toekomst voor Argenta.”
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BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN  
VAN DE BANKPOOL

Cijfers (in miljoen euro):

Spaarrekeningen Termijnproducten
(kasbons + 
achtergestelde
certificaten +
termijndeposito’s)

Zichtrekeningen
(Giro + Golden + 
Internet)

Gereglementeerde
(Maxi + e-spaar + 
Groei)

Niet-gereglemen-
teerde 
(Spaarrekening + Plus)

31-12-2011         16.803          528       6.937    1.635
31-12-2012         18.907          454       4.863    2.276
Aangroei           2.104           -74      -2.074       641

Argenta Spaarbank vormt samen met haar dochterven-
nootschappen de Bankpool van Argenta. 
Voor een situering van de activiteiten van de Bankpool 
in het geheel van de Groep wordt verwezen naar pagina 
11-12.

 | sparen en betalen 

Argenta Spaarbank kende een stabiel jaar met een 
gestage groei in inlagen en een stijgend aantal cliënten. 
Voor velen is Argenta nu de eerste bankier geworden. 
De portefeuille zichtrekeningen groeide aan met 39 %.
Het aantal kaarten (zowel Bancontact als MasterCard) 
groeide tot 1,16 miljoen.

Over alle producten Sparen en Betalen heen is er 
een aangroei van 598 miljoen euro. Er zijn wel grote 
interne verschuivingen. Zo daalden de inlagen op 
termijnrekeningen en kasbons met 30 % ten voordele 
van de aangroei op gereglementeerde spaarrekeningen, 
zichtrekeningen, beleggingen en levensverzekeringen 
(tak 21 en tak 23) die binnen de Verzekeringspool 
vallen. Ook was er een verschuiving van de niet-

gereglementeerde spaarrekeningen naar de klassieke 
spaarrekening.

Een nieuwe regering brengt een en 
ander met zich mee

De regering vaardigde in 2012 een reeks belangrijke 
fiscale maatregelen uit. Die bevatten onder meer een 
verdere differentiatie van het tarief roerende voorheffing 
voor interesten en dividenden.

Er werd onder bepaalde voorwaarden een bijkomende 
heffing van 4 % ingevoerd op interesten en dividenden 
waarop 21 % roerende voorheffing verschuldigd was. 
Door het nieuwe cliëntenbestand was Argenta in staat 
deze fiscaliteit tot op persoonsniveau door te trekken. 
Toch waren er vele vragen rond deze bijkomende 
heffing. De meeste gingen over hoe de grondslag van 
deze bijkomende heffing in de personenbelasting zou 
worden bepaald.

Bij de begrotingsopmaak voor 2013 besliste de regering 
eind november dan om het tarief van de roerende 

Gezond geld denkt niet 
alleen aan u. Maak 
op tijd werk van uw 
vermogensoverdracht.
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voorheffing van 21 % algemeen op te trekken naar 25 % 
en de bijkomende heffing af te schaffen. Banken hebben 
belangrijke investeringen gedaan om de fiscaliteit in de 
operationele verwerkingssystemen aan te passen, die 
door de veelvuldige wijzigingen in de wet vaak onnodig 
of slechts van tijdelijke aard waren.

In de zomer van 2012 heeft de overheid ook een aantal 
initiatieven genomen om de consument in de banksector 
te beschermen. Een aantal daarvan slaan op de hervor-
ming van de gereglementeerde spaarrekeningen. Hiermee 
is het projectenboekje voor 2013 zeer goed gevuld.

In het Bijkantoor in Nederland was er vanaf 1 juli 2012 
een belangrijke groei van nieuwe cliënten en spaar-
gelden. Hiervoor zorgde de technische implementatie 
van het ‘Direct Sparen’ via internet in combinatie met 
een aantrekkelijke rente, die mogelijk werd door het 
wegvallen van de commissies voor de verkoop van 
spaarproducten via tussenpersonen. In totaal werden 
in 2012 12.657 nieuwe spaarcliënten aangetrokken en 
15.439 nieuwe rekeningen geopend. 

Nieuwe en oude cliënten zorgden tijdens de tweede helft 
van 2012 voor een aangroei van 390 miljoen euro aan 
spaargelden. Dat bracht het totaalsaldo op 1,4 miljard euro. 

Als kers op de taart won de internetspaarrekening van 
Argenta de ‘Gouden Spaarrente 2012’. 

Argentabank Luxemburg heeft al in 2011 haar retailacti-
viteiten stopgezet.

 
 | Kredieten 

In 2012 werd in België voor 1,8 miljard euro aan hypothe-
caire kredieten toegestaan. Dat betekende een stijging met 
98 % tegenover 2011, toen 0,9 miljard euro werd gehaald, 
en een toename met 165 % ten opzichte van 2010. Een niet 
eerder gezien resultaat dat het vooropgestelde businessplan 
van 1,3 miljard euro ruim overtrof. 

De verkoop van hypotheekleningen werd beïnvloed 
door de historisch lage marktrentevoeten. Die zetten 
consumenten bovendien aan tot herfinancieringen en 
shoppen. In combinatie met de prijspolitiek van Argenta 
zorgde dat voor een zeer druk en productief jaar. 

Voor leningen op afbetaling kwam de totale productie in 
2012 uit op 61 miljoen euro. Dat was minder dan in 2011 
(130 miljoen euro), maar dat was dan ook een heel goed 
jaar dankzij de fiscale voordelen van de groene lening.

Ook het bijkantoor in Nederland boekte een mooi resultaat. 
In totaal werd voor 1,9 miljard euro aan nieuwe hypotheken 
toegestaan. Tegelijk werd maar ca. 0,4 miljard euro 
afgelost, waardoor een netto aangroei van 1,5 miljard euro 
werd gerealiseerd op 31 december 2012.

Deze commerciële resultaten zijn opmerkelijk omdat ze 
gerealiseerd werden in een allesbehalve voorspoedige 
markt. Omwille van grote onzekerheden bij de Nederlan-
ders omtrent de rol van de overheid in het woonbeleid 
zijn het aantal woningtransacties én de woningprijzen 
voor het vijfde jaar op rij fors gedaald.

Tegen eind 2012 werd stilaan duidelijk welke weg de 
overheid kiest: geleidelijke afbouw van de hypotheekren-
teaftrek en verplichte aflossing van de schuld tijdens de 
looptijd. Veel kopers hebben hierop in 2012 overigens al 
geanticipeerd: het aandeel annuïtaire aflossing steeg in 
een jaar tijd in Argenta’s productie van minder dan 
5 % naar ongeveer 30 %.

Raf Van den Borg: 
Manager Beheer en contentieux

“Door samen te werken, “Door samen te werken, 
bouw je pas echt bouw je pas echt 
krediet op.”krediet op.”

Slim lenen? Daag ons 
uit de beste te zijn!
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 | Beleggingen

De portefeuille van deelbewijzen van Instellingen 
voor Collectieve Belegging (ICB’s), geplaatst door de 
Vennootschap voor rekening van cliënten, groeide in 
2012 aan met 159,8 miljoen euro of 11 %, tot een totaal 
van 1.610 miljoen euro.

Tot de meest succesvolle ICB’s horen de pensioen-
spaarfondsen van Argenta die beheerd worden door 
Petercam nv. Hun succes spruit voort uit een goed 
rendement over een lange periode, een lage kosten-
structuur en een goede aandacht in het distributienet. 
Over een periode van tien jaar is het Argenta Pensioen-
spaarfonds (hierna Arpe) met grote voorsprong de 
nummer 1. Het haalt in die periode als enige een hogere 
return dan de fictieve kapitalisatievoet van 4,75 % die 
de fiscale overheid gebruikt voor de berekening van de 
anticipatieve heffing.
 
Ook Argenta Pensioenspaarfonds Defensive (hierna 
Arpe Defensive) was succesvol. In 2012 stegen de 
inlagen met meer dan 78 %. Het fonds werd eind 2010 
gelanceerd als aanvulling op het meer dynamische 
Argenta Pensioenspaarfonds, dat Argenta Spaarbank 
al een tiental jaren aanbiedt. Argenta Spaarbank 
ontwikkelde het nieuwe product omdat steeds meer 
beleggers en spaarders de voorkeur geven aan een 
defensiever profiel voor hun pensioensparen. Arpe 
Defensive belegt voor maximum 40 % in aandelen en 
heeft risicoklasse 2 op een schaal van 0 (laagste risico) 
tot 7 (hoogste risico). 

Argenta-Fund sicav is een beleggingsvennootschap met 
veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Ze werd in 
1987 opgericht. Het hoofddoel is de aandeelhouders 
een zo hoog mogelijk rendement te verschaffen door te 
investeren in een selectie van roerende waarden in acht 
genomen dat het risico beperkt blijft. Elf compartimenten 
beleggen uitsluitend in aandelen, gespreid over verschil-
lende landen, regio’s en sectoren. Daarnaast is er één 
obligatiecompartiment en één gemengd compartiment 
dat zowel in obligaties als in aandelen belegt.

Argenta Fund of Funds sicav, opgericht eind 2009, is een 
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar 
Luxemburgs recht met 3 compartimenten (Defensief, 
Neutraal en Dynamisch). Het is een dakfonds, dat vooral 
belegt in rechten van deelneming van andere ICB’s. Dit wil 
zeggen dat de tegoeden die binnen deze sicav worden 
bijeengebracht, belegd worden in andere beleggings-
fondsen. Via Argenta Fund of Fund sicav willen we de 
belegger de mogelijkheid bieden om op een eenvoudige 
en transparante wijze te beleggen volgens het door hen 
gekozen beleggersprofiel in het defensieve, neutrale of 
dynamische compartiment. Met een belegging in een 
van deze compartimenten realiseert de belegger een 
risicogewogen spreiding over diverse activaklassen.  

Argenta Spaarbank verdeelt ook deelbewijzen van instel-
lingen voor collectieve beleggingen in open architectuur. 
Ze distribueert ICB’s die beheerd worden door Petercam 
nv, door Carmignac Gestion SA, door Edmond de 
Rothschild Asset Management en door GS&P. Hierdoor 
diversifieert Argenta Spaarbank haar aanbod.  

BESCHRIJVING VAN  
DE ACTIVITEITEN  
VAN DE BANKPOOL

Argenta Fund Plan, alles 
op uw maat en ritme.
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Carmignac Gestion:

Een sterke vraag naar beleggingen in groeilanden 
gecombineerd met de potentiële groei van deze landen 
en de kwaliteit van de Carmignac fondsen leidde op 31 
juli tot de opname van het fonds Carmignac Emerging 
Patrimoine in het aanbod. Dit fonds is complementair 
met het gamma van Argenta.

GS&P Fonds Family Business:

Het GS&P Fonds Family Business belegt hoofdzakelijk 
in aandelen van familiebedrijven of door eigenaars 
geleide ondernemingen. Het is complementair met het 
aanbod van Argenta. De kwaliteit van het beheer, de 
eigenheid van de thematiek en het sterke potentieel om 
goede resultaten neer te zetten op lange termijn, hebben 
Argenta overtuigd dit fonds op te nemen in zijn gamma.

Het fonds wordt beheerd door de Duitse assetmanager 
GS&P.

Argenta Spaarbank verdeelt daarnaast gestructureerde 
obligaties (structured notes) die worden uitgegeven door 
BNP Paribas nv en BNP Paribas Arbitrage Issuance bv. 
In 2012 vonden dertien nieuwe uitgiftes plaats. De totale 
verkoop bedroeg 88,7 miljoen met instapkosten. Op 31 
december 2012 bedroeg de totale portefeuille 839,6 
miljoen euro. 

 | Impact van het algemeen
 | financieel-economisch kader 

In de context van een kwetsbaar herstel kunnen 
Argenta Spaarbank en de Bankpool een goed rapport 
voorleggen. De kernactiviteiten op de balans blijven 
stevig groeien en de winst is sterk gestegen.

Argenta Spaarbank realiseerde in 2012 een zeer sterke 
hypotheekproductie.
Op het gebied van kredietverlening aan bedrijven en 
overheden werd het voorzichtig beleid verdergezet. De 
risico’s per tegenpartij en de liquiditeit van de posities 
worden nauwlettend in het oog gehouden. 
De aangetrokken gelden op balans stegen. Heel veel 
kasbons kwamen in 2012 op vervaldag. Niet alleen bleef 
het geld binnen de maatschappij, er kwam ook extra 
groei bij de spaardeposito’s.

Argenta blijft de pijler Beleggen promoten als diversifi-
catie. Deze kende in 2012 opnieuw een betere groei, 
na een minder goed jaar in 2011 ten gevolge van de 
ongunstige economische omstandigheden.

De winst van het boekjaar is sterk gestegen door een 
beter nettorenteresultaat en kosten die onder controle 
blijven.

Het eigen vermogen is door de winstopname gestegen. 
De solvabiliteitsratio’s evolueren gunstig.

 | Rating 

Eind 2012 bevestigde Standard & Poor’s de rating 
BBB+/A-2 van de Vennootschap, met een blijvend 
stabiele outlook. De liquiditeits- en kapitaalpositie, het 
conservatieve risicobeleid  - dat geïllustreerd wordt door 
de afwezigheid van enig significant kredietrisico – en het 
matig systemisch belang in het Belgische banksysteem 
blijven de belangrijkste sterktes van Argenta Spaarbank. 
Bovendien heeft Standard & Poor’s voor het eerst haar 
beoordeling van de marktpositie van de Vennootschap 
naar boven bijgesteld. 

De beoordeling door Standard & Poor’s houdt ook 
rekening met de verwachting dat de Vennootschap een 
economische terugval goed kan weerstaan, en dat sinds 
2008 afdoende managementactie is ondernomen om de 
winstvorming minder gevoelig te maken voor eventuele 
renteschokken.
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BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN  
VAN DE VERZEKERINGSPOOL

Dimitri De Maeyer: 
Teamleider Verzekeringen Leven

“In 2012 werden “In 2012 werden 
maar liefst 50.000 maar liefst 50.000 
levensverzekeringen levensverzekeringen 
afgesloten. Oct-a-vie afgesloten. Oct-a-vie 
en Pension Life Plus en Pension Life Plus 
begonnen 2012 overweldigend. begonnen 2012 overweldigend. 
De schuldsaldoverzekeringen De schuldsaldoverzekeringen 
en Argenta-Flexx sloten het jaar en Argenta-Flexx sloten het jaar 
massaal af. Dat was alleen mogelijk massaal af. Dat was alleen mogelijk 
dankzij de enorme inspanningen dankzij de enorme inspanningen 
van de kantoormedewerkers en de van de kantoormedewerkers en de 
collega’s op de backoffice. Daar collega’s op de backoffice. Daar 
kan je als medewerker van Argenta kan je als medewerker van Argenta 
alleen maar trots op zijn.”alleen maar trots op zijn.”

Bescherm wat u lief is. 
Verzeker u daarom bij Argenta.

Voor een situering van de activiteiten van de Verzeke-
ringspool in het geheel van de Groep wordt verwezen 
naar pagina 11-12.

Argenta Assuranties biedt een compleet pakket 
verzekeringen aan voor particuliere cliënten. Voor andere 
doelgroepen en speciale verzekeringen werkt Argenta 
samen met Baloise Insurance.

Argenta voert frequent testen uit om de degelijkheid 
van de voorzieningen te toetsen. Ook bieden analyses 
van de embedded value-, de combined ratio-, de value 
new business- en de profittesten een goed stuurmiddel 
voor de rentabiliteit en risicobeheersing voor schade- en 
levensverzekeringen. Argenta anticipeert op het nieuwe 
regelgevend kader Solvency II door deel te nemen aan 
QIS-oefeningen en ORSA, in Nederland en in België.

 | Levensverzekeringen België

In 2012 is er sprake van een forse groei van het incasso 
tot 845 miljoen. De verkoop betreft zowel tak 21 als tak 
23 individuele levensverzekeringen. De verkopen van 
levensverzekeringen zijn vaak gerelateerd aan de verkoop 
van kredieten door Argenta Spaarbank of passen in het 
kader van Argenta’s ‘Gezond Beleggen’-aanpak. 

De vernieuwde verzekeringsrichtlijnen omtrent de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen zorgt voor 
juridische onduidelijkheid. Op 1 maart 2011 oordeelde 
het Europese Hof van Justitie op vraag van de consu-
mentenorganisatie Test-Aankoop dat op basis van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
met ingang van 21 december 2012 geen onderscheid 
tussen mannen en vrouwen meer toegelaten is in de 
verzekeringspremies en -prestaties.
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Winstdeling 

Voor bepaalde levensverzekeringen die op 31 december 
2012 in voege zijn, wordt een winstdeling toegekend 
mits voldaan wordt aan een aantal criteria. De tabel 
geeft een overzicht voor de belangrijkste categorieën.

Garantierente 
2012

Winstdeling  
2012

Brutorendement 
2012

1,80 % 1,20 % 3,00 %
2,00 % 1,00 % 3,00 %
2,25 % 0,75 % 3,00 %
2,30 % 0,70 % 3,00 %
2,40 % 0,60 % 3,00 %
2,60 % 0,40 % 3,00 %
2,75 % 0,30 % 3,05 %
2,80 % 0,25 % 3,05 %
3,00 % 0,15 % 3,15 %
3,05 % 0,15 % 3,20 %

Voor aanvullende stortingen in Kapitaal Plus geldt een 
garantierente van 1 % en een winstdeling van 0,50 %.  
Voor levensverzekeringen met een garantierente van 
3,25 % tot en met 4,75 % geldt dat er voor 2012 geen 
winstdeling wordt uitgekeerd.

 | schadeverzekeringen België

De groei van de portefeuille schade- en gezondheids-
verzekeringen tot een incasso van 99 miljoen is mooi. 
Vooral de groei in woning- en motorrijtuigenverzekerin-
gen is fors. Zo werd in oktober 2012 de verkoop van de 
100.000ste woningverzekering gevierd.

De tarieven ‘Woningverzekering eigenaren’ zijn in 2012 
verhoogd. Dat geldt ook voor de tarieven waarborg 
BA Auto waar een generieke prijsstijging van 5 % 
werd doorgevoerd. Argenta Assuranties is een van de 
grootste aanbieders van individuele hospitalisatieverze-
keringen. Argenta volgt voor het derde opeenvolgende 
jaar de consumptie-index om die premies aan te passen. 

Voor BA Auto werden hogere voorzieningen aangelegd 
voor dossiers met zwakkere weggebruikers. Dit houdt 
onder andere verband met de verhoging van de 
indicatieve tabel. 
Argenta heeft een strategische samenwerking met Van 
Ameyde Groep. Zij zijn een gespecialiseerde dienstverlener 
op gebied van schadebehandeling. Deze uitbesteding is 
eind 2010 gestart en heeft de kwaliteit en snelheid van de 
schadebehandeling structureel verbeterd.

 | Levensverzekeringen
 | Nederland

Argenta-Life Nederland kende in 2012 een scherpe 
groei. De groei van de kredieten is door de distributie-

partners in een groot aantal gevallen gecombineerd met 
de verkoop van een spaarhypotheekpolis van Argenta. 
Het incasso is gegroeid tot bijna 55 miljoen. 
De nieuwe fiscale wetgeving omtrent hypotheken 
die ingaat op 1 januari 2013, zal mogelijk een 
sterk negatieve impact hebben op de verkoop van 
levensverzekeringen. Argenta zal als reactie een nieuw 
levensverzekeringsproduct introduceren. 

 | Levensverzekeringen
 | Luxemburg

De verkoop van nieuwe verzekeringen is in 2011 
gestopt. De portefeuille loopt snel terug door einde-
termijn- en aanvullende afkopen. Argenta hecht groot 
belang aan een voortgezette adequate service voor de 
resterende cliënten.

 | Impact van het algemeen
 | financieel-economisch kader 

Argenta Assuranties realiseerde in 2012 een stevige 
groei. Auto-, brand- en familiale verzekeringen zagen 
zowel het aantal polissen, het premie-incasso als het 
marktaandeel stijgen. En ook de levensverzekeringen 
kenden een aanzienlijk succes. In Nederland is er sterke 
groei van het aantal spaarhypotheekverzekeringen 
gerealiseerd.

Om toekomstige uitkeringen te garanderen, herbelegt  
Argenta Assuranties een deel van de ontvangen premies. 
Hierbij houdt de maatschappij vast aan de strenge regels 
van de financiële beleidslijn. Vooral de overheidsobligaties 
in portefeuille werden nauwlettend in het oog gehouden. 
Ondanks de voorzichtige herbeleggingspolitiek 
bouwde Argenta Assuranties voorzieningen op voor 
zijn effectenportefeuille en voor zijn beperkt volume 
perpetuele leningen aan financiële instellingen. 

In 2011 moest Argenta Assuranties voor het eerst bijdra-
gen aan de depositobeschermingsregeling. Deze heffing 
bedraagt voor 2012 3,2 miljoen euro. Verder werden de 
administratiekosten onder controle gehouden.

Argenta Assuranties hield de winstgevendheid op peil 
en kon de beoogde resultaten realiseren. Het positieve 
resultaat liet toe een voorziening aan te leggen via 
het Fonds voor Toekomstige Toewijzingen en een 
winst deling voor de polishouders die bij de beste in de 
Belgische markt behoort toe te kennen.

Om Argenta Assuranties de mogelijkheid te geven verder 
te groeien, werd een kapitaalsverhoging van 28 miljoen 
euro uitgevoerd. Argenta Assuranties voldoet hierbij 
ruim aan de solvabiliteitsvereisten. De overstap naar het 
nieuwe solvabiliteitskader, Solvency II, wordt intussen 
verder uitgewerkt.
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INTERNATIONAAL  
NETWERK 

 | Gegevens betreffende het 
 | bestaan van bijkantoren

De Vennootschap, noch Argenta Assuranties hebben 
bijkantoren. Argenta Spaarbank heeft sinds 2003 een 
bijkantoor in Nederland. Het is gevestigd in Breda, 
Essendonk 30. In april 2006 werd de nieuwe productie 
van hypotheken ook effectief bij het Nederlandse 
bijkantoor ondergebracht, naast de al bestaande 
bancaire activiteiten.

 | Gegevens betreffende
 | buitenlandse
 | vennootschappen van de
 | Argenta Groep

Buitenlandse dochtervennootschappen 
van Argenta Spaarbank 

Argentabank Luxemburg is een Luxemburgse krediet-
instelling, die zich sinds 2011 nog uitsluitend toelegt op 
haar activiteit als fondsenbeheerder en administratief 
agent.

Argentabank Luxemburg beperkt zich sinds 2011 
tot een aantal institutionele cliënten waarvoor ze de 
effectenbewaring verzorgt, voor zover die werden 
uitgegeven door haarzelf of door Argenta Nederland. 

Argentabank Luxemburg behoudt momenteel ook 
haar rol als betaalagent voor de eigen obligaties. Deze 
portefeuille is, gezien de stopzetting van nieuwe emis-
sies, uitdovend en zal volledig verdwijnen tegen 2014.  
De activiteit als retailbank werd stopgezet.

Buitenlandse dochtervennootschappen 
van Argenta Assuranties

Argenta-Life Nederland heeft het statuut van Neder-
landse verzekeringsonderneming. Zij is uitsluitend actief 
in de aanbieding van levensverzekeringen verbonden 
met hypothecaire spaarkredieten.

Argenta Life Luxemburg heeft het statuut van Luxem-
burgse verzekeringsonderneming. Zij was hoofdzakelijk 
actief in tak 21-levensverzekeringen, tak 26-kapitalisatie-
verrichtingen en tak 23-beleggingsverzekeringen.

Buitenlandse collectieve beleggings-
instellingen, gepromoot door Argenta 
Spaarbank

Argenta-Fund sicav is een beleggingsvennootschap met 
veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. 

Argenta Fund of Funds sicav is eveneens een beleg-
gingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar 
Luxemburgs recht. Het is een fonds van fondsen – ook 
wel dakfonds genoemd. Dit betekent dat de tegoeden 
van de diverse compartimenten belegd worden in 
andere beleggingsinstellingen.

Argenta Nederland

Argenta Nederland is een emissievehikel. Het heeft een 
resterende obligatieportefeuille van 110 miljoen op haar 
balans, waarvan 60 miljoen op vervaldag komt in 2013 
en 50 miljoen in 2014.
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TOELICHTING  
JAARREKENINGEN

 | Bespreking van de
 | enkelvoudige jaarrekening
 | van Argenta Bank- en
 | Verzekeringsgroep over het
 | boekjaar 2012

Het balanstotaal van de Vennootschap is met 83.050.713 
euro gestegen en bedraagt 815.700.079 euro.

Naast de financiële vaste activa onder de vorm van 
participaties in verbonden ondernemingen ten bedrage 
van 794.432.524 euro beschikt de Vennootschap over 
21.267.555 euro vlottende activa.

De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt 
71.032.040 euro. Voorgesteld wordt om deze als volgt 
te verdelen:

•	 toevoeging aan de wettelijke 
reserves:

3.551.602 euro 

•	 toevoeging aan de overige 
reserves:

47.698.837 euro

•	uit te keren winst : 19.781.601 euro

Na de voorgestelde winstverdeling bedraagt het eigen 
vermogen 793.658.283 euro volgens de balans per 31 
december 2012.

Om een vollediger beeld te krijgen van de huidige 
situatie van de Vennootschap moet deze jaarrekening 
in samenhang gelezen worden met de geconsolideerde 
jaarrekening van de Vennootschap.

 | Bespreking van de
 | geconsolideerde jaarrekening
 | van Argenta Bank- en
 | Verzekeringsgroep over het
 | boekjaar 2012

Balans en resultatenrekening

Het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 
35.517.204.349 euro. Dat betekent een stijging met 
301.623.379 euro, of 0,86 %. 

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 
110.283.476 euro. Dit betekent een stijging van de winst 
met 18,44 % tegenover vorig jaar.

De renteopbrengsten stijgen met 2,82 % tot 
1.199.973.788 euro.

De rentekosten stijgen met 2,87 % en bedragen 
791.160.758 euro. 

De premies en andere opbrengsten verzekeringen 
stijgen met 45,51 % tot 990.889.038 euro. De 
technische kosten verzekeringen stijgen eveneens met 
51,12 % tot 1.074.267.926 euro.

De ontvangen provisies van 64.660.254 euro zijn 
1,29 % lager dan vorig jaar. De betaalde provisies stijgen 
met 24.678.547 euro of 18,46 % tot 158.346.738 euro 

Het voorbije jaar werd per saldo 92.176.079 euro 
winst uit financiële transacties geboekt (hoofdzakelijk 
meerwaarden uit realisatie van beleggingseffecten). Dat 
is meer dan de 57.810.023 euro in 2011, maar minder 
als de in 2012 geboekte kosten van 65.525.058 euro 
voor het omdraaien van de hieraan verbonden swaps in 
beschouwing genomen worden.  

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zijn met 
13,34 % toegenomen en bedragen nu 46.463.219 euro.

De overige beheerskosten stijgen met 3,14 % tot 
110.727.518 euro.

Eigen vermogen en ratio’s

Na de voorgestelde winstverdeling bedraagt het eigen 
vermogen 1.411.987.069 euro volgens de balans per  
31 december 2012. Vergeleken met 1.249.990.607 euro 
per 31 december 2011 is dat een toename met 12,96 %. 

De solvabiliteitsratio bedraagt 20,16 % en de gearing 
ratio 5,32 %.
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Kengetallen
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KENGETALLEN
(Argenta Groep)
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CORPORATE  
GOVERNANCE

van links naar rechts 
Bovenste rij: Marc De Moor, gert Wauters, Bart van rompuy, jean-Paul van Keirsbilck, Marc Mathijsen, geert ameloot, 
Dirk van Dessel
Onderste rij: john Heller, elke vanderhaeghe, geert De Haes, Marie Claire Pletinckx, Walter van Pottelberge, jan Cerfontaine, 
Karel van rompuy (zittend), Dirk van rompuy.
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De Argenta Groep
De raden van bestuur van de verschillende vennoot-
schappen van de Argenta Groep, vergaderden het 
afgelopen jaar regelmatig over de diverse relevante 
onderwerpen.

De raad evalueert periodiek zijn werking, zijn 
performantie en de performantie van de individuele 
bestuurders. Na een evaluatie van de organisatie van 
de raad op basis van een interne bevraging door de 
voorzitter in 2011, zal in 2013 een meer omvattende 
en extern gefaciliteerde evaluatie van de werking en de 
performantie van de raad plaatsvinden.

Iedere bestuurder wordt aangemoedigd om zijn 
persoonlijke en professionele activiteiten zodanig te 
organiseren dat hij of zij belangenconflicten met de 
Groep vermijdt (in lijn met artikel 523 van het Wetboek 
van Vennootschappen). De raden van bestuur van de 
vennootschappen van de Groep hebben in hun inwendig 
reglement een beleid vastgesteld, met inbegrip van 
organisatorische en administratieve regelingen (inclusief 
het bijhouden van gegevens over de toepassing ervan), 
en procedures om belangenconflicten te identificeren, te 
voorkomen of, als het redelijkerwijze niet mogelijk is, de 
belangenconflicten te beheren zonder schade voor de 
belangen van de cliënten.

 | Auditcomité

Binnen de Argenta Groep is één auditcomité actief, 
opgericht in de schoot van de raad van bestuur van 
de Vennootschap.  Op grond van een daartoe door 
de toezichthouder verleende derogatie, functioneert 
het auditcomité op groepsniveau en worden geen 
afzonderlijke auditcomités opgericht binnen de raad van 
bestuur van Argenta Spaarbank, respectievelijk Argenta 
Assuranties.

Het comité bestaat uit leden van de raad van bestuur 
van de Vennootschap. Het gaat in het bijzonder om de 
onafhankelijke leden en een bestuurder die de familiale 
aandeelhouder vertegenwoordigt en de voorzitter van de 
raad van bestuur van de Vennootschap. Het auditcomité 
wordt voorgezeten door een onafhankelijke bestuurder.

Het auditcomité van de Vennootschap vergaderde vijf 
keer en bracht hierover telkens verslag uit aan de raad 
van bestuur.

Het auditcomité evalueert of de bedrijfsrisico’s 
voldoende worden onderkend door de bedrijfsleiding 
en of de gepaste maatregelen worden genomen om 
ze onder controle te houden. Het ziet erop toe dat 
het voldoende informatie krijgt over de werking van 
de onderneming. De prioriteit gaat daarbij naar de 
activiteiten met de hoogste risico’s.  

 | De samenstelling en de
 | werking van de raden van
 | bestuur van de Argenta Groep

De raden van bestuur van de Vennootschap en de 
overige vennootschappen van de Argenta Groep zijn 
structureel op een vergelijkbare wijze samengesteld. Zij 
omvatten steeds:
•	 de leden van het directiecomité van de betrokken 

vennootschap (hierna de uitvoerende bestuurders);
•	 een aantal onafhankelijke bestuurders;
•	 een aantal bestuurders die de familiale aandeelhouder 

vertegenwoordigen (samen met de onafhankelijke 
bestuurders, hierna de niet-uitvoerende bestuurders).

Het aantal bestuurders moet voor iedere raad van 
bestuur bij voorkeur niet groter zijn dan vijftien.

De mandaten van de bestuurders hebben in beginsel 
een duurtijd van zes jaar en zijn hernieuwbaar.

Voor bestuurders geldt een leeftijdsgrens:
•	 uitvoerende bestuurders zijn van rechtswege 

ontslagnemend wanneer zij de volle leeftijd van 65 jaar 
bereiken;

•	 niet-uitvoerende bestuurders zijn van rechtswege 
ontslagnemend wanneer zij de volle leeftijd van 70 jaar 
bereiken;

•	 bestuurders die de leeftijdsgrens bereiken, kunnen 
hun mandaat blijven uitoefenen tot in hun opvolging is 
voorzien.

De raad kan in individuele gevallen afwijkingen op deze 
regel toestaan.

De raden van bestuur zijn zo samengesteld dat geen van 
de drie erin te onderscheiden groepen (de bestuurders 
die de familiale aandeelhouder vertegenwoordigen, de 
onafhankelijke bestuurders en de bestuurdersleden van 
het directiecomité) de meerderheid hebben. Anderzijds 
wordt de meerderheid in de raden van bestuur altijd 
gevormd door niet-uitvoerende bestuurders. 

De onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur 
van de Vennootschap, zijn tevens lid van de raden van 
bestuur van Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties. 
Alle raden van bestuur van de Groep hebben daardoor 
dezelfde onafhankelijke bestuurders. Zij moeten voldoen 
aan alle vereisten zoals bepaald in art. 526ter W.Venn.

Vergaderingen van de raden van bestuur

De Vennootschap
De raad van bestuur van de Vennootschap vergaderde 
het afgelopen jaar tien keer over diverse relevante 
onderwerpen. 
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Het comité steunt vooral op de onderzoeken en rappor-
ten van de interne auditafdeling. Deze afdeling heeft haar 
werkzaamheden zo gepland dat alle bedrijfsactiviteiten 
minstens eenmaal om de vier jaar worden doorgelicht. 
Verder worden ook rapporten van de revisoren, het 
actuariaat, de risk-afdeling en de compliance in het 
comité besproken.
Het is belangrijk dat deze afdelingen in volle onafhanke-
lijkheid kunnen werken en rapporteren. Het comité ziet 
erop toe dat dit ook zo gebeurt en dat de medewerkers 
van deze afdelingen over de nodige competentie en 
ervaring beschikken.

In de meeste gevallen wordt aan een rapport een lijst 
van aanbevelingen toegevoegd. Het comité ziet erop toe 
dat deze aandachts- en actiepunten door het manage-
ment worden onderschreven en dat de uitvoering ervan 
binnen een redelijke termijn geschiedt. Elke aanbeveling 
krijgt daarom een score die de ernst van het probleem 
en de dringendheid van de oplossing benadrukt. Het 
comité volgt dan ook heel nauwgezet de uitvoering op 
van de aanbevelingen die een hoge score krijgen.

 | Remuneratiecomité

Binnen de Argenta Groep is één remuneratiecomité 
actief, opgericht in de schoot van de raad van bestuur 
van de Vennootschap. Op grond van een daartoe door 
de toezichthouder verleende derogatie functioneert het 
remuneratiecomité op groepsniveau en worden geen 
afzonderlijke remuneratiecomités opgericht binnen de 
raad van bestuur van Argenta Spaarbank, respectievelijk 
Argenta Assuranties. 

Het remuneratiecomité is samengesteld uit drie leden, 
namelijk een onafhankelijk lid van de raad van bestuur 
van de Vennootschap, een bestuurder die de familiale 
aandeelhouder vertegenwoordigt en de voorzitter van de 
raad van bestuur van de Vennootschap. Het remune-
ratiecomité wordt voorgezeten door een onafhankelijke 
bestuurder.

Het remuneratiecomité van de Vennootschap verga-
derde drie keer en bracht hierover telkens verslag uit aan 
de raad van bestuur.

Het remuneratiecomité is verantwoordelijk voor de 
opvolging van het beloningsbeleid van de Argenta 
Groep. Het comité volgt de evolutie van de vergoedin-
gen en incentiveringsprogramma’s binnen de Groep en 
doet algemene aanbevelingen aan de raad van bestuur. 
Het comité onderzoekt jaarlijks de compliance van het 
verloningsgedrag van de Groep met het beloningsbeleid.

Op advies van het remuneratiecomité werd in 2012 het 
vergoedingsregime van de uitvoerende bestuurders 
aangepast, en werd het bestaande regime op basis van 
gepresteerde uren vervangen door een volledig vaste 
jaarvergoeding. Daarnaast werd op advies van het 

remuneratiecomité de premie voor de groepspolissen 
pensioenkapitaal en arbeidsongeschiktheid ten laste van 
Argenta genomen met ingang van 1 januari 2013. Voor 
het jaar 2012 werd een overgangsregime toegepast.

Het comité heeft verder aan de raad voorgesteld een 
aantal medewerkers te identificeren als Identified Staff. 
Doorslaggevend bij deze kwalificering is het uitoefenen 
van betekenisvolle invloed op het risicoprofiel van de 
financiële instelling.

 | De samenstelling van de
 | directiecomités van de
 | Argenta Groep

Het directiecomité van de Vennootschap bepaalt de 
krijtlijnen waarbinnen de verschillende groepsvennoot-
schappen hun activiteiten en hun verantwoordelijkheden 
kunnen uitoefenen.  De directiecomités van de verschil-
lende vennootschappen van de Argenta Groep (zie 
tabel op pagina 39), vergaderden het afgelopen jaar 
regelmatig over de diverse relevante onderwerpen.

Het directiecomité van de Vennootschap bestaat uit een 
directievoorzitter (CEO), een financiële directeur (CFO) en 
een risicodirecteur (CRO). Deze drie leden maken ook 
deel uit en oefenen dezelfde functie uit in het directie-
comité van Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties. 

De directiecomités van Argenta Spaarbank en Argenta 
Assuranties hebben daarnaast een gemeenschappelijk 
lid verantwoordelijk voor ICT (CIO). Zowel Argenta 
Spaarbank als Argenta Assuranties hebben 
directieleden die geen deel uitmaken van andere 
directiecomités van de Groep. Ze zijn verantwoordelijk 
voor het product management en de operaties van 
het bank- respectievelijk het verzekeringsbedrijf. Bij 
Argenta Spaarbank maken de COO Bank en de COO 
Nederland deel uit van het directiecomité. Bij Argenta 
Assuranties maakt de COO Verzekeringen deel uit van 
het directiecomité.

Het directiecomité van Argenta Spaarbank wordt samen-
gesteld uit uitvoerende bestuurders die een uitgesproken 
bancaire ervaring of een uitgesproken voor het bankbeheer 
nuttige doch niet noodzakelijk bancaire (bijv. ICT) opleiding 
en/of ervaring hebben, en daarnaast duidelijk blijk hebben 
gegeven van leidinggevende kwaliteiten.

Het directiecomité van Argenta Assuranties wordt 
samengesteld uit uitvoerende bestuurders die een 
uitgesproken verzekeringstechnische ervaring of een 
uitgesproken voor het verzekeringsbeheer nuttige doch 
niet verzekeringstechnische opleiding en/of ervaring 
hebben, en duidelijk blijk hebben gegeven van leiding-
gevende kwaliteiten.
Uitvoerende bestuurders kunnen uitsluitend als 
natuurlijke persoon worden aangesteld.

CORPORATE  
GOVERNANCE
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 | Bezoldiging van de leiding 
 | van de Argenta Groep

De bezoldiging van de uitvoerende en niet-uitvoerende 
bestuurders van de vennootschappen van de Argenta 
Groep wordt vastgesteld door de respectievelijke raden 
van bestuur, op voorstel van het remuneratiecomité 
en ter bekrachtiging voorgelegd aan de algemene 
vergadering van de respectievelijke vennootschappen.

Bezoldiging van de niet-uitvoerende 
bestuurders

De bezoldiging van de niet-uitvoerende leden van de 
raden van bestuur van de vennootschappen van de 
Argenta Groep bestaat uitsluitend uit een door de  
respectievelijke algemene vergaderingen vastgestelde 
vaste bezoldiging. Deze vaste bezoldiging is met ingang 
van 1 januari 2012 dezelfde voor alle onafhankelijke 
bestuurders en bestuurders die de familiale aandeelhou-
der vertegenwoordigen.

Voor de deelname aan bijzondere comités die worden 
opgericht in de schoot van de raad van bestuur (het 
auditcomité en het remuneratiecomité), ontvangen de 
niet-uitvoerende bestuurders een bijkomende vergoeding 
per bijgewoonde bijeenkomst. Deze vergoeding is 
dezelfde voor alle leden van dergelijk comité. De voorzitter 
van dergelijk comité ontvangt een hogere vergoeding.

De voorzitter van de respectievelijke raden van bestuur is 
een bestuurder die de familiale aandeelhouder vertegen-
woordigt. Hij heeft een vaste bezoldiging die verschilt van 
de vergoeding van de andere niet-uitvoerende bestuurders. 

De vergoeding van alle niet-uitvoerende bestuurders 
wordt betaald door de Vennootschap en via de Overeen-
komst van Kostendelende Vereniging omgeslagen over 
alle vennootschappen van de Argenta Groep waarin de 
betrokken bestuurder een mandaat heeft.

Bezoldiging van de uitvoerende bestuurders 

Met ingang van 1 januari 2012 genieten de uitvoerende 
bestuurders een vaste jaarlijkse vergoeding in plaats van 
een vergoeding op basis van gepresteerde uren. Deze 
vergoeding omvat geen elementen die kunnen aanzetten 
tot het nastreven van kortetermijndoelstellingen die 
niet stroken met de objectieven van de Argenta Groep 
op langere termijn. De vergoeding beantwoordt aan 
hetgeen werd bepaald in het Reglement van de CBFA 
van 8 februari 2011 aangaande het beloningsbeleid van 
financiële instellingen.

De vergoeding is dezelfde voor alle leden van de 
directiecomités, met uitzondering van de voorzitter. 

Naast de vaste jaarvergoeding genieten de uitvoerende 
bestuurders tevens van de voordelen van twee groeps-
polissen (pensioenkapitaal en arbeidsongeschiktheid).

De samenstelling van en de taakverdeling binnen de 
directiecomités van de drie kernvennootschappen van de 
Argenta Groep (de Vennootschap, Argenta Assuranties en 
Argenta Spaarbank) is in hoge mate geïntegreerd. 

De vergoeding van de leden en de voorzitter van de 
directiecomités worden daarom op groepsniveau 
bepaald en omgeslagen over de drie genoemde 
kernvennootschappen overeenkomstig de regels van 
de tussen deze vennootschappen bestaande “Overeen-
komst van Kostendelende Vereniging”. 

De navolgende rapportering verstrekt een toelichting bij 
de vergoeding van de uitvoerende bestuurders van de 
Argenta Groep, ongeacht de identiteit van de vennoot-
schap die de vergoeding effectief betaalde. 

In 2012 bedroeg het basissalaris van John Heller (CEO 
van de Argenta Groep, en voorzitter van de directie-
comités van de Vennootschap, Argenta Spaarbank en 
Argenta Assuranties) 354.225 euro. De bijdrage voor de 
groepspolissen aanvullend pensioen en arbeidsonge-
schiktheid van John Heller bedroeg 55.437 euro.

In 2012 bedroeg de totale directe bezoldiging van de uit-
voerende bestuurders/directiecomitéleden van de Argenta 
Groep (exclusief deze van de CEO) 1.756.445 euro. De 
bijdrage voor de groepspolissen aanvullend pensioen 
en arbeidsongeschiktheid voor de directiecomitéleden 
(exclusief deze van de CEO) bedroeg 147.539 euro.

Er werden in 2012 geen opzegvergoedingen aan 
bestuurders of leden van het directiecomité uitbetaald.

De uitvoerende bestuurders genieten een beëindi-
gingsvergoeding die, behoudens bij herroeping van het 
mandaat omwille van een zware fout, gelijk is aan een 
vergoeding van 18 maanden. Het bedrag van deze 
vergoeding wordt bepaald op basis van de jaarlijkse 
brutovergoeding en berekend over de 24 maanden 
voorafgaand aan de beslissing tot beëindiging van de 
overeenkomst, of berekend over de volledige periode 
van het mandaat mocht dit korter zijn dan 24 maanden.

De termijn van 18 maanden wordt herleid tot 
•	 12 maanden als de beëindiging plaatsvindt nadat de 

bestuurder de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt, maar 
voordat hij de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt; 

•	 9 maanden als de beëindiging plaatsvindt nadat de 
bestuurder de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, maar 
voordat hij de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt; en 

•	 6 maanden als de beëindiging plaatsvindt nadat de 
bestuurder de leeftijd van 63 jaar heeft bereikt, maar 
voordat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
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INDIVIDUEEL OVERZICHT 
VAN DE VENNOOTSCHAPPEN 
VAN DE ARGENTA GROEP 

BELEIDSHOLDING

| Argenta Bank- en Verzekeringsgroep  
naamloze vennootschap
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen 0475.525.276

KREDIETINSTELLING

| Argenta Spaarbank 
naamloze vennootschap
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen BTW BE 0404.453.574
 
| Argenta Spaarbank nv heeft een bijkantoor in  
Nederland: Bijkantoor Nederland
Essendonk 30
NL – 4824 DA Breda

VERZEKERINGSONDERNEMING

| Argenta Assuranties 
naamloze vennootschap
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen BTW BE 0404.456.148

KREDIETINSTELLING

| Argentabank Luxembourg 
naamloze vennootschap
naar Luxemburgs recht
27, Boulevard du Prince Henri
L – 1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 35185

LEVENSVERZEKERINGSONDERNEMING

| Argenta Life Luxembourg 
naamloze vennootschap
naar Luxemburgs recht
27, Boulevard du Prince Henri 
L – 1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 36509

BEHEERMAATSCHAPPIJ

| Argenta Nederland 
naamloze vennootschap
naar Nederlands recht
Olympic Plaza
Fred. Roeskestraat 123
NL - 1076 EE Amsterdam
H.R. Amsterdam 33215872

LEVENSVERZEKERINGSONDERNEMING

| Argenta-Life Nederland  
naamloze vennootschap
naar Nederlands recht  
Essendonk 30
NL - 4824 DA Breda
H.R. Amsterdam 33301491
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RADEN VAN BESTUUR(8) EN  
RAAD VAN COMMISSARISSEN(9)
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Voorzitter:

J.N. Cerfontaine bvba (1)

J. Heller

S. Duchateau

Leden:

K. Van Rompuy

Raco nv (2)

Advaro bvba (3)

Parus Beheer bvba (4)

Ter Lande Invest nv (5)

MC Pletinckx bvba (6)

J. Heller

G. Ameloot

G. Wauters

D. Van Dessel

G. De Haes

M. De Moor

M. Mathijsen

Cristal Investment S.à.r.l. (7)

S. Duchateau

M. Waterplas

E. Es

(1) met als vaste vertegenwoordiger J.Cerfontaine 
(2) met als vaste vertegenwoordiger B. Van Rompuy
(3) met als vaste vertegenwoordiger D.Van Rompuy 
(4) met als vaste vertegenwoordiger J.-P. Van Keirsbilck, zetelend als onafhankelijk lid 
(5) met als vaste vertegenwoordiger W. Van Pottelberge, zetelend als onafhankelijk lid
(6) met als vaste vertegenwoordiger M.C. Pletinckx, zetelend als onafhankelijk lid
(7) met als vaste vertegenwoordiger R. Frère
(8) volgens de Belgische respectievelijk de Luxemburgse handelswetgeving
(9) volgens de Nederlandse handelswetgeving
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AUDITCOMITE 

De volgende niet-uitvoerende leden van de raad van 
bestuur van de Vennootschap zetelen in het auditcomité:

•	 Parus Beheer bvba*, vast vertegenwoordigd door J.-P. 
Van Keirsbilck, tevens voorzitter van het auditcomité van 
de Vennootschap;

•	 Ter Lande Invest nv*, vast vertegenwoordigd door W. 
Van Pottelberge;

•	 J.N. Cerfontaine bvba, vast vertegenwoordigd door J. 
Cerfontaine;

•	 Raco nv, vast vertegenwoordigd door B. Van Rompuy;
•	 MC Pletinckx bvba*, vast vertegenwoordigd door M.C. 

Pletinckx. 

*onafhankelijke leden in het auditcomité in de zin van artikel 526ter 
van het Wetboek van Vennootschappen 

De heren J.-P. Van Keirsbilck en W. Van Pottelberge 
en mevrouw M.C. Pletinckx zijn al jarenlang actief in de 
financiële sector, zowel in de bank- als verzekeringssector. 
De heer J.-P. Van Keirsbilck heeft daarin actieve ervaring 
opgedaan als auditor, de heer W. Van Pottelberge als 
voorzitter van de directiecomités van een bank en een 
verzekeringsonderneming en mevrouw M.C. Pletinckx 
als voorzitter en lid van diverse directiecomités van een 
bank-verzekeraar. Van alle leden is de onafhankelijkheid 
en de deskundigheid op het gebied van interne audit en 
boekhouding gegarandeerd.

REMUNERATIECOMITE

Dit comité werd opgericht op 25 oktober 2011. De 
volgende niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur 
van de Vennootschap zetelen in het remuneratiecomité:

•	 Ter Lande Invest nv*, vast vertegenwoordigd door 
W. Van Pottelberge, tevens voorzitter van het 
remuneratiecomité van de Vennootschap;

•	 J.N. Cerfontaine bvba, vast vertegenwoordigd door J. 
Cerfontaine;

•	 Advaro bvba, vast vertegenwoordigd door D. Van 
Rompuy. 

*onafhankelijk lid in het remuneratiecomité in de zin van artikel 
526ter van het Wetboek van Vennootschappen
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DIRECTIECOMITES, 
DIRECTIE, LEIDING EN 
GEDELEGEERD BESTUURDERS  
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Voorzitter:

J. Heller

E. Schoepen

H. Bettens

Leden:

G. Ameloot

G. Wauters

D. Van Dessel

G. De Haes

M. De Moor

D. Heiser

M. Mathijsen

J.H. Scholts 

D.P. Stolp 

S. Van Engen 

P. Arrazola de Oñate 

S. Borzellino 

M. Waterplas

F. Lommelen

I. Collin

 | Externe mandaten en
 | persoonlijk belang van de
 | bestuurders

De bestuurders melden dat er tijdens het boekjaar geen 
verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die 
vallen onder de toepassing van artikel 523 W.Venn.

De volgende bestuurders van de Vennootschap 
hebben over het voorbije boekjaar externe mandaten 
uitgeoefend (buiten de Argenta Groep of hun eigen 
managementvennootschap): 

1.  Walter Van Pottelberge (vaste vertegenwoordiger van 
Ter Lande Invest nv) heeft externe mandaten in:

•	 Justitia nv, met maatschappelijke zetel te 2140 
Borgerhout, Plantin en Moretuslei 295, niet genoteerd 
op een gereglementeerde markt, als bestuurder;

•	 Private Insurer nv, met maatschappelijke zetel te 
1160 Brussel, Tedescolaan 7, financiële instelling, 
niet genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder;

•	 Unibreda comm. v., met maatschappelijke zetel te 2140 
Borgerhout, Plantin en Moretuslei 303, niet-uitvoerend 
vennoot; einde mandaat 1 april 2012;

(1) volgens de Nederlandse vennootschapswetgeving
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•	 Vanbreda International nv, met maatschappelijke 
zetel te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 299, 
niet genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder; einde mandaat 1 april 2012;

•	 Vanbreda Risk & Benefits nv, met maatschappelijk 
zetel te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297, 
niet genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder;

•	 Stichting Edgard Castelein en C. Jussiant, met 
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, 
Markgravestraat 12, instelling van openbaar nut, 
niet genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
voorzitter van de raad van bestuur;

•	 Cryo-Save Group nv, met maatschappelijke 
zetel te 7201 HB Zutphen, Ijsselkaai 8, naamloze 
vennootschap, beursgenoteerd op Euronext 
Amsterdam, als lid Raad van Commissarissen;

•	 Gudrun Group nv, met maatschappelijke zetel te 1000 
Brussel, Kunstlaan 50, naamloze vennootschap, 
niet genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder; einde mandaat 13 maart 2012

•	 Inventive Designers nv, met maatschappelijke zetel 
te 2660 Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 552, 
naamloze vennootschap, niet genoteerd op een 
gereglementeerde markt, als bestuurder;

•	 TheraSolve bvba, met maatschappelijke zetel te 
2070 Zwijndrecht, Jozef Cardijnstraat 1, besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet 
genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder;

•	 Xenarjo cvba, met maatschappelijke zetel te 
2800 Mechelen, Jef Denynplein 14, coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, niet 
genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder; 

•	 Capricorn Venture Partners nv, met 
maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Lei 19/1, 
naamloze vennootschap, niet genoteerd op een 
gereglementeerde markt, als bestuurder;

•	 Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited, met 
maatschappelijke zetel te EC3A 7JB Londen, 18 Bevis 
Marks, niet genoteerd op een gereglementeerde markt, 
als bestuurder.

2.  Marie Claire Pletinckx (vaste vertegenwoordiger van 
MC Pletinckx bvba) heeft externe mandaten in:

•	 Nationale Suisse Verzekering nv, met maatschappelijke 
zetel te 1000 Brussel, Tweekerkenstraat 14, niet 
genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder;

•	 Europese Goederen- en Reisbagage 
Verzekeringsmaatschappij nv, met maatschappelijke 
zetel te 1000 Brussel, Tweekerkenstraat 14, niet 
genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder;

•	 Mensura Gemeenschappelijke Verzekeringskas, met 
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Zaterdagplein 
1, niet genoteerd op een gereglementeerde markt, als 
bestuurder.

3.  Jean-Paul Van Keirsbilck (vaste vertegenwoordiger 
van Parus Beheer bvba) heeft een extern mandaat in:

•	 Parus Consult bvba, met maatschappelijke zetel te 
1933 Zaventem, Mezenhof 16, niet genoteerd op een 
gereglementeerde markt, als zaakvoerder.

 

DIRECTIECOMITES, 
DIRECTIE, LEIDING EN 
GEDELEGEERD BESTUURDERS 
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DuurzaamheiDs verslag

Argenta heeft duurzaam bankieren in de genen. De 
financiële groep heeft zowel in zijn bank- als verzeke-
ringsactiviteiten altijd het langetermijnbelang voorop-
gesteld en doet dit nog. Argenta is de familiale bank 
en verzekeraar bij uitstek, voor gezinnen in België en 
Nederland. Na bijna zestig jaar heeft Argenta nog altijd 
dezelfde familiale hoofdaandeelhouders. Als een van de 
weinige financiële instellingen in België behield Argenta al 
die tijd zijn naam en identiteit. Ook de strategie is in heel 
die periode dezelfde gebleven.
De Belgische kantoren, geleid door zelfstandigen, 
worden dikwijls al in de tweede of de derde generatie 
uitgebaat door families die loyaal zijn aan Argenta. 

Het personeelsbestand is erg stabiel. Sinds de 
oprichting in 1956 heeft Argenta geen ontslagen om 
economische redenen doorgevoerd, ook niet tijdens de 
recente financiële crisis. 

Dit eerste, in het jaarverslag geïntegreerde, 
duurzaamheidsverslag werd opgesteld in lijn met de 
wereldwijde GRI-rapporteringsstandaard (GRI 3.1). 
Ook de indicatoren van het Financial Services Sector 
Supplement (FSSS) werden mee opgenomen. Argenta 
heeft de ambitie om jaarlijks een duurzaamheidsverslag 
op te maken.

GRI heeft nagekeken of het eerste duurzaamheids-
rapport is opgesteld conform de GRI richtlijnen 3.1 – 
applicatie niveau A+. Daarenboven werd de inhoud van 
het rapport nagekeken door de bedrijfsrevisor. De scope 
bestaat uit Argenta Bank en Verzekeringsgroep nv, de 
onderliggende vennootschappen (Argenta Assuranties 
nv, Argenta-Life Nederland nv, Argenta Life Luxembourg 
sa, Argenta Nederland nv, Argenta Spaarbank nv en 
Argentabank Luxembourg sa) en het bijkantoor in 
Nederland. De kantoren worden niet mee opgenomen 
omdat ze onder de directe verantwoordelijkheid van de 
zelfstandige kantoorhouders vallen. Argenta moedigt 
hen niettemin aan om de engagementen uit dit verslag 
te onderschrijven.

Dit verslag werd opgebouwd rond vijf thema’s:
•	 Argenta’s identiteit
•	 Argenta als motor in de reële economie
•	 Argenta als cliëntgerichte bank
•	 Argenta als werkgever
•	 Argenta midden in de samenleving

Deze thema’s werden voorbereid in een projectgroep 
rond duurzaamheid. De volledigheid werd gecontroleerd 
aan de hand van de GRI-rapporteringsstandaard. Op 
basis van deze voorbereidingen werden uitgebreide 
consultaties gevoerd met de verschillende directies, het 
directiecomité en de raad van bestuur. 
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Parallel daarmee werd een volledigheidscontrole 
uitgevoerd met de materialiteitsmatrix en het rapport 
over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
financiële sector zoals uitgegeven door de Belgische 
federatie van de financiële sector – Febelfin. Voor beide 
deed de sectorfederatie Febelfin een heel uitgebreide 
consultatie van stakeholders. Meer uitleg over deze 
stakeholdersconsultatie en de volledigheidscontroles 
(GRI & Febelfin) vindt u in de bijlagen van dit jaarverslag. 

De informatie werd verzameld bij de directies 
binnen Argenta: Cliënten, Kanalen en Marketing, 
Distributieondersteuning, Productmanagement Bank, 
Productmanagement Verzekeren, ICT, Financiële 
Planning en Analyse, Human Resources, Juridische 
dienst, Compliance en Integriteit, en Audit. Ook de 
onderliggende vennootschappen en het bijkantoor in 
Nederland werden geconsulteerd. Er werd gewerkt met 
gegevens uit interne rapporteringen. Voor de indicatoren 
die niet beschikbaar waren, zal Argenta het nodige doen 
om ze in toekomstige duurzaamheidsverslagen mee te 
kunnen nemen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is en blijft 
voor Argenta zeer belangrijk.

Op basis van dit verslag werkte het directiecomité een 
duurzaamheidsplan 2013-2015 uit. Het is opgenomen 
in dit verslag en lijst concrete acties in de verschillende 
domeinen op. Argenta verbindt er zich toe om trans-
parant over de status te rapporteren.

 | Argenta’s identiteit

Argenta is de op vier na grootste bank-verzekeraar in 
België. Door de jaren heeft het een stabiele reputatie 
opgebouwd. Hierbij houdt het vast aan eigen waarden, 
cultuur en strategie waarbij soberheid en eerlijkheid 
troef zijn. Het biedt transparante producten aan via een 
distributienetwerk van zelfstandige kantoorhouders. 
Deze geven Argenta een eigen identiteit in de Belgische 
banksector.

Argenta’s waarden en eigen cultuur zijn beschreven 
in het Ethisch Handvest. De uiting ervan merkt men 
zeer duidelijk in de lokale kantoren. Kantoorhouders en 
medewerkers worden niet alleen geëvalueerd op hun 
kennis en commerciële kwaliteiten, maar ook op de 
manier waarop ze Argenta’s waarden uitdragen. 

Argenta beheerst niet alleen de kennis van bankieren en 
verzekeren, maar weet bankieren en verzekeren ook tot 
een kunst te verheffen. Daarin schuilt het geheim van het 
succes van Argenta.

Zoals andere financiele instellingen leidt Argenta 
personeel en kantoorhouders op in bijvoorbeeld  krediet-
acceptatie, MiFID-compliant advisering, systeembeheer, 
schadebehandeling, procesbeheer, productontwikkeling, 
anti-witwas, modellenbouw, et-cetera. Allemaal 
belangrijke aspecten van het vakmanschap van een 
bankier. De Argenta-producten zijn goed, eenvoudig en 
kostentransparant. Maar de producten alleen maken 
niet het verschil. Zelfs de gratis zichtrekeningen en de 
top-performantie van het pensioenspaarfonds zijn niet 
de basis voor het Argenta succes. Net als in de muziek 
is het niet de partituur die het verschil maakt. Om een 
goed bankier te zijn is er meer nodig. 

De kunst van vertrouwen geven en krijgen van je cliënten 
is de kern. Met passie voor je cliënten en voor je vak 
iedere dag komen werken. Willen werken voor een 
eerlijke bank. Argenta hoort die overwegingen maar al 
te vaak van nieuwe medewerkers en kantoorhouders in 
opleiding op hun kennismakingsdag. En natuurlijk ook 
van de kantoorhouders, die soms al in tweede of derde 
generatie actief zijn voor Argenta. 

Argenta wil zijn personeel, zijn leiders, zijn kantoorhouders 
stimuleren om talenten te ontwikkelen. Ze wil de talenten 
van medewerkers tot bloei laten komen in hun functies. 
Er ruimte voor bieden. Dat stimuleert medewerkers hun 
passie te ontdekken en om als fiere bankier langetermijn-
relaties met cliënten in de lokale gemeenschappen uit te 
bouwen. Gedrevenheid leidt ook tot vernieuwende ideeën. 
Argenta-leiders zoeken permanent de balans tussen 
enerzijds ruimte en vrijheid geven, loslaten en autonomie 
aan medewerkers geven en anderzijds voldoende controle 
van kwaliteit en prestaties behouden.

Leiderschapsontwikkeling, intensief samenwerken met 
de zelfstandige kantoorhouders en talentmanagement 
krijgen een belangrijke plaats in het personeels- en 
distributiebeleid. 

Deze kunst van bankieren en verzekeren is het geheim 
van Argenta. 
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Cultuurwaarden

Eigen visie & strategie
Sinds zijn ontstaan in 1956, volgt Argenta dezelfde 
visie en strategie. Het wil de beste bank-verzekeraar 
voor gezinnen zijn. Wat wil dit zeggen? Dat cliënten 
transparante en eenvoudige producten aangeboden 
krijgen, waarvan de prijs/kwaliteitsverhouding beter is 
dan die van vergelijkbare producten in de markt. 
Verschillende elementen maken dat Argenta deze visie 
kan realiseren. Een ervan is de bewuste keuze om 
altijd een onafhankelijke koers te blijven varen. Al van 
1956 is het bedrijf in handen van dezelfde familiale 
aandeelhouders. Zij herinvesteren bovendien de winsten 
in het bedrijf. Op deze manier kan een langetermijnvisie 
gegarandeerd worden.

De aandeelhouders vinden de geleidelijke groei van het 
bedrijf belangrijker dan de rendabiliteit op korte termijn. 
Een gezonde en duurzame groei is het gevolg van dit 
consequent beleid.

Eigen stijl
Argenta doet het op zijn manier. Bedreigingen worden 
gezien als opportuniteiten. Daar handelt het bedrijf ook 
naar. Dit kan in de praktijk gerealiseerd worden omdat 
de organisatie en de beslissingsprocessen getuigen van 
een enorme flexibiliteit en een ‘no nonsense’-cultuur.

Argenta doet alles op een sobere en zuinige manier. 
Er wordt steeds heel zorgzaam met de middelen 
omgesprongen. Ook in de interne bedrijfsprocessen is 
deze ‘lean’ filosofie ingebakken. Een treffend voorbeeld 
hiervan is het beleid rond publiciteit en marketing. 
Hiervoor rekent Argenta in grote mate op zijn lokale 
marketeers: de kantoorhouders.

Unieke distributie
Argenta kiest sinds zijn ontstaan voor de distributie van 
zijn diensten en producten via een exclusief net van 
zelfstandige kantoorhouders. Het is ervan overtuigd dat 
enkel op deze manier een levenslange relatie met het 
cliënteel gegarandeerd kan worden. De nabijheid en 
het persoonlijke contact met de lokale kantoorhouder 
zorgen voor de beste manier om het vertrouwen te 
borgen. Dankzij diepgaande adviesgesprekken waarbij 
gepeild wordt naar de behoeften van de cliënt op 
middellange en lange termijn kan de kantoorhouder met 
recht en rede stellen dat hij zijn cliënt kent. De relatie 
tussen beide partijen is een duurzame relatie. Argenta 
heeft intussen kantoorhouders van de tweede en zelfs 
de derde generatie. Dit is het ultieme bewijs van een 
langetermijnbinding tussen Argenta en zijn kantoor-
houders en tussen de kantoorhouders en het cliënteel. 
Ook op dat vlak speelt de familiale focus van Argenta.

Ontwikkeling van talenten
Personeelsleden van Argenta krijgen kansen om zich 
voldoende snel te ontwikkelen en te bekwamen, met 
een focus op hun talenten en sterktes, waardoor ze voor 
zichzelf en voor de onderneming opportuniteiten creëren. 

Jonathan Samyn 
Tweede generatie in het kantoor in 
Kortrijk staat al in de startblokken 

“We hebben extra ruimte “We hebben extra ruimte 
gecreëerd voor onze gecreëerd voor onze 
cliënten. Zo schenken cliënten. Zo schenken 
we onze cliënten de we onze cliënten de 
kwaliteitsvolle aandacht kwaliteitsvolle aandacht 
die ze verdienen.”die ze verdienen.”
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Reputatie & integriteit

Door zijn consequente beleid heeft Argenta een reputatie 
in de sector opgebouwd. Het wil dit vertrouwen ook 
in de toekomst bewaren. Daarom wordt het belang 
van reputatie en integriteit continu benadrukt en verder 
ontwikkeld. Binnen Argenta coördineert Compliance de 
activiteiten met betrekking tot ethiek, corruptie, fraude, 
witwassen, beschermen van beleggers en integriteit van 
de financiële markten (MiFID). Het beleid geldt voor de 
Argenta Groep en het zelfstandige kantoornetwerk.

Ethisch handelen van kantoorhouders en medewerkers
Wie bij of voor Argenta werkt, moet de gedragscode uit 
het Ethisch Handvest onderschrijven. Ook de kantoor-
houders onderschrijven het Ethisch Handvest in de 
handelsagentuurovereenkomst. In het Ethisch Handvest 
wordt beschreven wat de cliënten mogen verwachten 
van hun bank en verzekeraar, en welke houding de 
kantoorhouders en hun medewerkers tegenover hen 
moeten aannemen. Situaties van niet-ethisch handelen 
kunnen aan een vertrouwenspersoon binnen Argenta 
worden gemeld. Meer informatie staat op de website 
www.argenta.be.

2010 2011 2012
Aantal informele en 
formele klachten via 
vertrouwenspersoon 

6 2 2

Beheersen en ontwikkelen van reputatie en integriteit
Alle medewerkers van Argenta, op de zetel en in de 
kantoren, volgen verplicht de opleiding inzake de 
toepassing van de witwaswetgeving en de circulaire 
CBFA 2010 09. Ze doen ook de hieraan verbonden 
test. Deze module betreft de waakzaamheidsplicht 
ten aanzien van het cliënteel ter voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van 
geld en terrorismefinanciering en de voorkoming van de 
financiering van de proliferatie van massavernietigings-
wapens. Voor Nederland hanteert Argenta eenzelfde 
beleid ten aanzien van opleiding en sensibilisering van 
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
van terrorisme (Wwft). Voordat nieuwe medewerkers 
mogen beginnen met werkzaamheden, moeten zij eerst 
een toets met voldoende resultaat afleggen waaruit hun 
deskundigheid blijkt. Verder hebben alle medewerkers 
van het bijkantoor een ‘in house’-opleiding gevolgd ten 
aanzien van de Nederlandse witwaswetgeving.

Waar heeft Argenta in het bijzonder oog voor?
•	 Een cliëntacceptatiebeleid op te stellen en toe te 

passen en een verhoogde waakzaamheid te realiseren 
om de belangen van het cliënteel te beschermen.

•	 Cliëntverrichtingen te monitoren via een 
geautomatiseerd systeem waarbij atypische 
verrichtingen worden gedetecteerd. Verdachte 
transacties en meldingen van vermoeden van witwas 

worden onderzocht en desgevallend gerapporteerd aan 
de Cel voor Financiële Informatie (België) en de Financial 
Intelligence Unit (Nederland) in geval van Nederlandse 
verdachte transacties.

Bijkomend wordt, om de reputatie en integriteit te 
vrijwaren, de nodige aandacht gegeven aan opleiding en 
sensibilisering van de medewerkers op de hoofdzetel en 
in de kantoren over de naleving van het fiscaal voorko-
mingsbeleid, de bijzondere fiscale mechanismen, de 
toepassing van de eigen en de sectoriële deontologische 
codes, het respecteren van de wet op de privacy en de 
bescherming van de consument. 

Argenta stelt ook de nodige richtlijnen en procedures 
op die aansluiten bij het correct toepassen van 
bovenvermelde gedragscodes en wet- en regelgeving 
en organiseert hierop een passende interne controle 
o.a. door kwartaalrapportering aan het directiecomité en 
rapportering aan de Nationale Bank. 

Het lidmaatschap van Febelfin en Assuralia in België en 
het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van 
Banken en het Verbond van Verzekeraars in Nederland, 
houdt in dat ook de gedragscode van deze organisaties 
onderschreven wordt.

MiFID
MiFID is een Europese wetgeving die tot doel heeft 
de beleggers te beschermen en de integriteit van de 
financiële markten te vrijwaren. Argenta gelooft in een 
correcte behoeftepeiling bij het cliënteel als basis voor 
een langetermijnrelatie. Het heeft dit dan ook vertaald 
naar de opmaak van een cliëntenprofiel en bijhorende 
MiFID-vragenlijst.
 
Een werkgroep samengesteld uit medewerkers van de 
directies Compliance en Integriteit, Inspectie, Distributie, 
Productmanagement Bank en Verzekeringen en Beleg-
gingen volgde de (verandering in de) vereisten van deze 
wetgeving op. Via coachings, regionale vergaderingen, 
e-learnings en trainingen op individueel niveau werden 
de noodzakelijke veranderingen gecommuniceerd naar 
het hele kantorennet. 

Training
Personeelsleden van Argenta moeten zich regelmatig 
bijscholen. Dat gebeurt onder meer door e-learnings. 
Afhankelijk van het onderwerp gebeurt de permanente 
bijscholing in een cyclus van regelmatig herhalen en 
actualiseren.

Al onze kantoorhouders, medewerkers in de kantoren en 
op de hoofdzetel die in contact komen met het publiek, 
zijn geslaagd in de diverse e-learningmodules die in de 
loop van de voorbije jaren hiervoor werden ontwikkeld 
door de directie Compliance en Integriteit.
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Verder krijgen de kantoorhouders en hun medewerkers 
opleiding van specialisten in kredieten, beleggingen en 
verzekeringen, en van mentoren-kantoorhouders. 

Aandeelhouderschap

Argenta is sinds haar stichting in 1956 een onafhankelijke 
familiale instelling. De financiële groep is nog altijd in handen 
van de stichtende familie. In 2010 werd het aandeelhouder-
schap opengesteld voor kantoorhouders en cliënten. 
Zij konden inschrijven op aandelen van de coöperatieve 
vennootschap Argen-Co, die op haar beurt een participatie 
nam in Argenta Bank en Verzekeringsgroep nv. 

Argen-Co is erkend door de minister van Economie en 
is aangesloten bij de Nationale Raad voor de Coöperatie 
(NRC). Deze promoot het coöperatieve gedachtegoed. 

Coöperatief ondernemen is een vorm van duurzaam 
ondernemen, van welvaartscreatie en inkomensvorming. 
Een vennoot van een coöperatie doet dat samen met 
gelijkgezinden. Bij Argen-Co zijn dat allen cliënten en 
kantoorhouders van Argenta. 

Na twee aandelenuitgiftes heeft Argen-Co 197,7 miljoen 
euro opgehaald bij cliënten en kantoorhouders van 
Argenta. Met dit bedrag werd een minderheidsbelang 
van 14,64 % in het kapitaal van Argenta Bank- en 
Verzekeringsgroep nv genomen. De meerderheid van 
de aandelen (85,36 %) is nog steeds in handen van de 
familie via de familieholding Investar nv. 

 | Argenta als motor van de reële
 | economie

Argenta is een belangrijke speler in de economie. Ze 
zet spaargelden van particulieren om in leningen voor 
particulieren, bedrijven en overheden. Dat is enkel 
mogelijk omdat Argenta het vertrouwen blijft genieten 
van alle stakeholders. Het hanteert daarom een hoge 
standaard qua reputatie en integriteit. Argenta is dan 
ook een stabiele bank, die vanwege haar eigen soliditeit 
en veerkracht geen overheidssteun nodig had tijdens de 
financiële crisis van de voorbije jaren.

Rol van Argenta in de economie

Argenta is een Belgische bank-verzekeraar met zijn 
hoofdzetel in België. Het zamelt gelden in bij gezinnen met 
een spaaroverschot en leent die opnieuw uit aan gezinnen 
met een tijdelijk geldtekort of investerings plannen. De 
ingezamelde gelden die niet worden omgezet in leningen 

voor gezinnen, belegt Argenta in hoofdzaak in Belgische 
staatsleningen en ondernemingsleningen. Speculatieve 
transacties worden gemeden. 

Op basis van een studie van Fairfin1 werden verschil-
lende indicatoren (zie tabel hieronder) onderzocht 
om de impact van een bank op de reële economie te 
meten. Argenta scoorde van de onderzochte traditionele 
banken het best op de verschillende ratio’s. “Het 
[Argenta] zet meer dan de helft van de middelen in 
voor het effectief financieren van de reële economie en 
steunt voornamelijk op de spaarinlagen van haar klanten. 
Voorts houdt de bank amper producten aan die expliciet 
kortetermijnwinst najagen”. 
De andere onderzochte banken waren KBC, ING, 
Belfius, BNP Paribas Fortis en Deutsche Bank. 

De onderstaande tabel kwantificeert de rol van Argenta 
in de economie:

2010 2011 2012
Spaargeld gezinnen:
In miljoen euro 29.551 30.251 31.026
In % van totaal 
vermogen

87 % 86 % 87 %

Leningen gezinnen2 : 
In miljoen euro 17.749 18.142 20.102
In % van spaargeld 
gezinnen

60 % 60 % 65 %

In % van totaal activa 
Argenta 

52 % 52 % 57 %

Herbelegging in Belgische staatsleningen:
In miljoen euro 5.088 7.239 6.657
In % van spaargeld 
gezinnen

17 % 24 % 22 %

In % van totaal activa 
Argenta 

15 % 21 % 19 %

De stabiliteit van Argenta kan uitgedrukt worden 
door het kern eigen vermogen (Tier 1) uit te drukken 
tegenover de risico gewogen activa, en ook de leverage 
ratio die uitdrukt hoeveel het kern eigen vermogen (Tier 1) 
tegenover het balanstotaal bedraagt: 

Stabiliteit 2010 2011 2012
Tier 1 kern eigen 
vermogen vs risico 
gewogen activa

14,38 % 15,14 % 16,24 %

Tier 1 leverage ratio 3,12 % 3,47 % 3,90 %

Basel III of de derde aflevering van de Basel-akkoorden 
is ontwikkeld als antwoord op de tekortkomingen in de 
financiële regelgeving geopenbaard door de financiële 
crisis. Basel III versterkt bankkapitaalvereisten en 
introduceert nieuwe regelgeving op de bank liquiditeit en 

1  Fairfin, Greg Van Elsen (2012): Een bank achteruit – analyses werden gebaseerd op de 
jaarverslagen 2011.

2  Inclusief geëffectiseerde leningen

Bron: Argenta
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bank leverage. Inzake kern eigen vermogen (Tier 1) dient 
deze naar minimum 6 % te gaan van de risico gewogen 
activa vanaf 2015.  

Het Basel-Comité wil een maximum stellen aan 
de ‘leverage’ om te voorkomen dat een bank nog 
overmatige schuldposities opbouwt. Verwacht wordt dat 
een bank tegen 2018 nog maximaal 33 keer haar Tier 1 
eigen vermogen uitleent. Of met andere woorden: dat ze 
minimum 3 % kern eigen vermogen aanhoudt. 

Argenta voldoet vandaag al ruim aan deze vereisten van 
Basel III. 

Het krediet-, liquiditeits- en renterisico dat verbonden 
is aan de rol van Argenta als financiële instelling wordt 
toegelicht in de sectie ’Risico en risicobeheer’ van het 
jaarverslag.
 
Financiële stabiliteit en relatie met de 
overheid

Argenta is een stabiele bank-verzekeraar. De raad van 
bestuur van de onderneming heeft een risicoappetijt 
bepaald, die haar toelaat op een gezonde manier verder 
te ontwikkelen in elk van haar vier productpijlers. Argenta 
is, ook hierdoor, veilig door de storm van de recente 
financiële crisis gekomen. Het heeft geen overheidssteun 
nodig gehad.

 | Argenta als cliëntgerichte
 | bank

De werking van Argenta is gericht op het invullen van de 
financiële behoeften van gezinnen in België en Nederland. 
Het productaanbod van Argenta is hier op afgestemd. 
Argenta mikt hierbij vooral op een langetermijnrelatie 
in vertrouwen en neemt daarbij een faire competitieve 
houding aan. Bedrijven behoren niet tot de doelgroep.

De cliënten maken Argenta:

2010 2011 2012
Aantal personen 
(België)

1.208.000 1.253.000 1.294.000

Aantal personen 
(Nederland)

219.000 202.000 234.000

Door deze focus kan Argenta heel doelgericht werken. 
De kenmerken van Argenta als cliëntgerichte bank wordt 
hieronder weergegeven: 

Familiale Bank
Eerlijke dienstverlening

Voor particulieren en gezinnen
Financieren van de reële economie

Loyale kantoorhouders tot in de 2e en 3e generatie
Compliant werken met actuele vakkennis

Eenvoudige, duidelijke producten voor alle levensfasen
Geen onderhandeling op tarieven

Lean 
sober

Distributie

Transparantie

Processen

Sparen en Betalen

Gratis betaalrekeningen
Gratis bankkaarten

Beleggen

Gezond beleggen
Gratis effectenbewaring

Verzekeren

Volwaardig assortiment
Geen industriële risico’s

Lenen

Gezond wonen
Geen industriële risico’s

Cliëntgericht Ondernemen

  U erkoos ons tot 
beste bank.
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Dit hoofdstuk gaat verder in op de unieke distributie van 
Argenta, op de transparantie en de duurzaamheid van 
de aangeboden producten. 

Kantoorhouders tot in de derde generatie

Alle financiële zaken die een gezin in België nodig 
heeft, zijn beschikbaar via een exclusief netwerk van 
zelfstandige kantoorhouders. Zij zijn het aanspreekpunt 
van Argenta. De lokale verankering is belangrijk. Niet 
alleen staan de kantoorhouders daardoor erg dicht bij 
de cliënten, ze blijven ook jarenlang aanspreekbaar. Het 
bewijs daarvan is ook dat Argenta in 86 kantoren werkt 
met kantoorhouders die de instelling al in de tweede 
of zelfs derde generatie trouw zijn. Het gevaar van 
kantoorpersoneel dat snelle verdiensten vooropstelt om 
op die manier ten koste van de cliënt promotie te maken 
en over te gaan naar een groter kantoor in een andere 
gemeente, wordt zo vermeden. 
 
Distributie in België, Nederland en Luxemburg werd 
toegelicht in dit verslag op pagina 13.

Soberheid - ook in onze 
marketingstrategie

Argenta kiest bewust voor een beleid van soberheid. 
Het laat toe om de cliënten mee te laten profiteren van 
de gerealiseerde besparingen. Zij hoeven niet te betalen 
voor luxueuze hoofdkantoren, barnumreclames en / of 
sponsoring van grote manifestaties. Ook worden geen 
bonussen uitgekeerd aan directieleden en hogere kader-
leden. Voor de vergoeding van de CEO wordt verwezen 
naar de sectie Corporate Governance - Directiecomité.

De marketingstrategie in België wordt gedragen door 
drie kernthema’s: Gezond Bankieren, Gezond Sparen en 
Beleggen, en Gezond Wonen en Leven. Gezond staat 
steeds voor “Veiligheid”,  “Lange Termijn” en “Passend 
bij het cliëntprofiel”. De kantoorhouders zijn de lokale 

marketeers. Ze organiseren zich via regio-overleg om 
efficiëntere en effectievere lokale marketingcampagnes 
te lanceren. De hoofdzetel kan door een centrale aanstu-
ring en een nationaal bereik Argenta’s merkwaarden, 
imago, producten en diensten uitdragen naar een breder 
publiek. Mond-tot-mond reclame speelt hierbij nog altijd 
een belangrijke rol. Ook de introductie van sociale media 
als communicatiekanaal biedt nieuwe perspectieven. 

Argenta controleert elke publiciteit die een kantoorhou-
der wil voeren. Zo kan het garanderen dat wat er beloofd 
wordt, waar is. Dit ligt volledig in lijn met waar Argenta 
voor staat: een product doet wat beloofd werd, zonder 
kleine lettertjes. 

In Nederland wordt de marketing gevoerd rond de 
thema’s Direct Sparen en Verzekerd Wonen. Zonder 
grote budgetten, maar met bannering voor Direct 
Sparen. Vooral door mond-tot-mond reclame en goede 
beoordelingen door consumentenorganisaties en 
financiële journalisten. 

Duidelijk productbeleid

Het productbeleid van Argenta werd hierboven 
schematisch per pijler weergegeven. Hierbij moet altijd 
alles op een langetermijnrelatie met onze doelgroep, 
particulieren en gezinnen, afgestemd zijn.

Sparen en betalen
Om de producten zo toegankelijk mogelijk te maken, 
biedt Argenta een reeks betalings- en spaarproducten 
gratis aan. Het gaat onder meer om de zicht-, termijn- en 
spaarrekening, de toegang tot het internetbankieren en 
de bankkaarten. De filosofie is dat cliënten niet moeten 
betalen om hun eigen gelden ter beschikking te stellen.

Bart Prinsen:
Kantoorhouder

“Duurzaamheid is bij Argenta geen “Duurzaamheid is bij Argenta geen 
loos begrip. Ik behoor tot de derde loos begrip. Ik behoor tot de derde 
generatie die dit kantoor leidt. generatie die dit kantoor leidt. 
Zo maken wij ook werk van een Zo maken wij ook werk van een 
langetermijnrelatie met de cliënt.”langetermijnrelatie met de cliënt.”

Alexandra Boaventura  
Marques
Marketing- & 
communicatiemanager 

“Met een team “Met een team 
van meer dan 400 van meer dan 400 
marketeers, onze marketeers, onze 
kantoorhouders, staan kantoorhouders, staan 
wij heel dicht bij onze wij heel dicht bij onze 
cliënten.”cliënten.”

ja
a

r
ve

r
s

la
g

 2
01

2



49

Overzicht gratis producten België 
2012

Nederland 
2012

Aantal zichtrekeningen 960.000 Niet 
aangeboden

Aantal spaar-  en 
termijnrekeningen

1.201.000 100.000

Aantal pensioenspaar-
rekeningen 

100.000 Niet 
aangeboden

Aantal abonnementen 
voor internetbankieren 

487.000 112.000

Aantal debet- en 
kredietkaarten

1.160.000 Niet 
aangeboden

Argenta herbelegt de aangetrokken spaargelden voor-
namelijk in (hypotheek)leningen aan gezinnen in België 
en Nederland (zie sectie “Argenta als motor van de reële 
economie”). Deze leningen zijn individueel betrekkelijk 
gering in omvang en worden in afdoende mate gedekt 
door de onderliggende hypothecaire waarborgen. 
Daardoor is het globale kredietrisico zeer gering.

Beleggen
De pijler Beleggen is redelijk jong binnen Argenta. Bij de 
uitwerking laat de instelling zich leiden door de principes van 
‘Gezond Beleggen’. Er wordt daarbij bijzondere aandacht 
besteed aan de duidelijke formulering van de doelstellingen, 
de realistische voorstelling van verwachte resultaten en de 
potentiële impact van diverse risico’s. Dit uitgangspunt stelt 
Argenta in staat om een adequaat risicoprofiel te bepalen van 
het beleggingsproduct en dit eenduidig af te stemmen op het 
beleggingsprofiel van de cliënt. Argenta biedt zijn cliënten ook 
een gratis effectenrekening aan.

Overzicht gratis producten België  
2012

Nederland 
2012

Aantal effectenrekeningen 115.000 Niet 
aangeboden

Lenen en Verzekeren
Argenta biedt geen producten aan die industriële 

risico’s afdekken. Het verstrekt ook geen hypotheken 
aan ondernemingen. Op deze manier wil het zich 
beschermen tegen kwetsbaarheid voor recessie en 
crisis. Argenta biedt alleen consumentenkredieten en 
hypothecaire leningen aan die afgestemd zijn op het 
cliëntprofiel en in lijn zijn met de MiFID-regels. Verder heeft 
het klassieke verzekeringsproducten voor gezinnen. Ze 
staan beschreven in de sectie “Beschrijving van de 
activiteiten van de verzekeringspool” en hebben altijd 
tot doel het vermogen van particulieren in te dekken. 
Argenta is niet actief in kredietverzekeringen.

Wijzigingen in producten
Alle nieuwe producten en tariefaanpassingen in België 
en Nederland doorlopen een interne kwaliteitsprocedure 
waarbij de directies Productmanagement, Beleggingen, 
Compliance en Integriteit, en Risk Management nauw 
betrokken zijn. Verder moeten bepaalde producten 
een goedkeuring van de Belgische en Nederlandse 
toezichthouder3 krijgen. Er zijn geen gevallen van 
niet-naleving vastgesteld door deze toezichthouders.
 
Naar cliëntenbeleggingen met impact op 
de maatschappij

Argenta wil in de eerste plaats een duurzame familiale 
bankier zijn voor particulieren en gezinnen die via een 
loyaal netwerk van agenten een langetermijnrelatie 
met zijn cliënten opbouwt en die de spaargelden van 
de gezinnen in hoofdzaak toekent aan leningen voor 
gezinnen. Hiernaast geeft het de cliënten ook toegang 
tot financiële producten met een (indirecte) impact op de 
maatschappij. 

In lijn met de eigen langetermijnvisie richt Argenta zich 
onder meer op fondsen met een langetermijnhorizon. 
Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan het 
beheersen van mogelijke tussentijdse neerwaartse 
correcties. De basiselementen van onze duurzame 
langetermijnvisie voor beleggen worden hieronder 
weergegeven:

3  De Belgische toezichthou-
der is de FSMA; De Ne-
derlandse toezichthouder 
is de Autoriteit Financiële 
Markten

Gezond beleggen

Langetermijnvisie

“Uitsluitingscriteria” 
bedrijven vooraleer in 
fonds op te nemen

Externe fondsbeheer-
ders gescreend op 
toepassen van een 
duurzaam beleid

269,5 miljoen euro 10,5 miljoen euro
Responsible growth

1,34 miljard euro 0,2 miljoen euro

“Best in class - 
benadering” 
Bedrijven voldoen aan 
duurzaamheidscriteria

“Thematische 
benadering”
Bedrijven rond 
een bepaald 
duurzaamheids thema
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Argenta biedt zijn cliënten zowel eigen fondsen als 
fondsen van externe leveranciers aan.

Voor de samenstelling van de eigen fondsen voert 
Argenta altijd een screening uit op basis van een lijst 
van uitsluitingscriteria op sociaal en ecologisch vlak. Er 
mogen geen investeringen worden gedaan die gelinkt 
zijn aan verarmd uranium, clusterbommen, anti-
persoonsmijnen, inbreuken op wapenembargo’s, witte 
fosfor, inbreuken op milieu, mensen en arbeidsrechten.
 
Voor de fondsen die Argenta betrekt bij andere 
aanbieders zoals Carmignac, Petercam, Edram, GS&P 
en BNP Paribas Fortis heeft het in 2012 gecontroleerd of 
deze externe partijen een duurzaam beleid toepasten bij 
de samenstelling.  

Om een verder duurzame samenstelling van een fonds 
te garanderen, biedt Argenta twee types van fondsen 
aan voor cliënten die extra duurzame beleggingscriteria 
verwachten: 
•	 De “Best in class”-fondsen: alleen de bedrijven die in 

hun ‘class’ (= sector) het best scoren op een reeks van 
sociale en ecologische criteria worden opgenomen. Het 
Argenta-Fund Responsible Growth is gebaseerd op de 
Ethibel Sustainability Index (ESI).

•	 De “Thema”-fondsen: enkel bedrijven gericht op 
een duurzaam thema komen in aanmerking. Argenta 
biedt het GS&P Fonds Family Business aan. Dit 
fonds is gericht op beleggen in familiebedrijven. 
Argenta is van oordeel dat familiebedrijven zich in het 
algemeen engageren op lange termijn waarbij op een 
verantwoorde manier naar groei wordt gestreefd.

 | Argenta als werkgever

Duurzaam bankieren kan niet worden bereikt zonder 
een duurzaam personeelsbeleid. Argenta stelt daarom 
de medewerker centraal. Hij moet een werkomgeving 
hebben waar hij zich vanaf dag één thuis voelt. De open, 
familiale sfeer en de directe communicatie creëren een 
sterke betrokkenheid. 

Argenta groeit en iedere werknemer kan hier aan 
meebouwen. Het laat hem of haar ook toe zich 
persoonlijk verder te ontwikkelen. De medewerker 
wordt hierin vooral geholpen door trainingen en 
kennis- en ervaringsuitwisselingen tussen collega’s en 
leidinggevenden. 

Argenta is ook een jong en dynamisch bedrijf. Dit wordt 
geïllustreerd door de leeftijdspiramide en door het lage 
absenteïsme.

Gemiddeld aantal dagen 
afwezig per bediende

2010 2011 2012

Totaal 12 13 11

Human Resources moet gedragen worden door elke 
dienst. De directie HR speelt de rol van ondersteunende 
facilitator. 

Argenta organiseert elk jaar enkele evenementen voor 
personeel, kantoorhouders en medewerkers. Het 
hoogtepunt van het jaar is het Argenta-feest. Met een 
grote en enthousiaste opkomst krijgt de open, familiale 
cultuur van Argenta daar nadrukkelijk vorm.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

30%
26%

22%

59%
62%

65%

11% 12% 12%

< 30 jaar 30 < 50 jaar >=50 jaar

2010 (totaal 687)

2011 (totaal 706)

2012 (totaal 776)

Aantal werknemers
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Waarom werken bij Argenta?

Argenta wil zich duidelijk als werkgever positioneren. 
Om dit te onderbouwen, werd aan werknemers en 
zelfstandige kantoorhouders gevraagd waar Argenta 
voor staat als werkgever. Het resultaat: 
•	 Argenta heeft een gezonde sfeer en werkdruk.
•	 Argenta staat voor een persoonlijke aanpak, met sterk 

cliëntgerichte focus. De aanpak is ‘no nonsense’. 
•	 Argenta’s werknemers krijgen vrijheid en autonomie. De 

relatie met het management en de directie is er een van 
openheid en toegankelijkheid.

•	 Argenta geeft de kans op een gepersonaliseerde 
loopbaan, met aandacht voor een juiste balans tussen 
werk en privé. 

•	 Argenta is een werkgever die zekerheid biedt.

Meer detail vindt u op www.argentajobs.be 
 
Persoonlijke ontwikkeling 

Argenta wil dat zijn medewerkers het beste van hun 
talenten bovenhalen. Het biedt hen daarom een 
programma voor competentiemanagement en levenslang 
leren wat hun blijvende inzetbaarheid ondersteunt. Dit 
programma geldt voor de hele Argenta Groep. 

2010 2011 2012
Gemiddeld aantal trainings-
uren per bediende (BE + NL)

17 18 33

Ook aan de kantoorhouders en de medewerkers in 
de kantoren worden opleidingen aangeboden die hun 
persoonlijke ontwikkeling verder kunnen ondersteunen.

Transparant beleid en overleg

Als één team samenwerken in een aangename 
en transparante sfeer. To–the-point en duidelijk. 
Argenta hecht nu eenmaal veel belang aan een vlotte 
communicatie. Dat zie je ook in de praktijk: open ruimtes 
waar je elke medewerker probleemloos kunt bezig 
zien en aanspreken. Argenta gelooft dat de dialoog 
tussen management en medewerkers belangrijk is. Dit 
wordt onder meer gestimuleerd door de kwalitatieve 
wijze waarop functionerings- en evaluatiegesprekken 
moeten gevoerd worden. Argenta voorziet hiervoor 
zelfs in specifieke opleidingen. Ook de regelmatige 
personeelsvergaderingen zijn hiervan een duidelijk 
voorbeeld. In 2012 werd hier een stap vooruit gezet 
door deze vergaderingen via webverbinding ook open te 
stellen voor de medewerkers in Nederland.

Argenta hecht veel belang aan een goede relatie met 
zowel directe medewerkers als met de zelfstandige 
kantoorhouders. Voor de eigen medewerkers is er 
formeel overleg in de ondernemingsraad en het Comité 
voor Preventie en Bescherming op het Werk, die in 2012 
beide opnieuw werden samengesteld. 

De ondernemingsraad bestaat uit 5 vertegenwoor-
digers die verkozen zijn door de werknemers van de 
onderneming en uit vertegenwoordigers binnen het 
directiecomité die aangewezen zijn door de werkgever. 
De ondernemingsraad wordt voorgezeten door de HR 
directeur. Het Comité voor Preventie en Bescherming op 
het Werk wordt hieronder verder toegelicht.

Met de zelfstandige kantoorhouders wordt overlegd 
in het Paritair Overleg Orgaan. Tien wettelijk gekozen 
kantoorhouders onderhandelen er met Argenta over hun 
commissielonen. Mochten deze formele overlegorganen 
niet volstaan, dan kunnen medewerkers nog altijd 
een beroep doen op een klokkenluidersregeling als ze 
een eventuele mistoestand onder de aandacht willen 
brengen.
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Diversiteit

Elke werknemer moet zich thuis voelen bij Argenta, 
ongeacht of hij man of vrouw is, jong of oud, en onge-
acht etnische afkomst, politieke voorkeur, geaardheid of 
handicap. In zijn rekruteringsbeleid beoordeelt Argenta 
kandidaten op hun competenties, talenten, kennis en 
ervaring. Dit zijn de enige relevante factoren.
 
Samenstelling mannen / vrouwen in directies en 
directiecomités:

2010 2011 2012
Aantal mannen 24 21 21
Aantal vrouwen 7 9 9

Veiligheid

Veiligheid in hoofdzetel en bijkantoor
Veiligheid en gezondheid vallen voor de hoofdzetel in 
België onder de rechtstreekse bevoegdheid van de 
preventieadviseur. Hij stelt een jaaractieplan en een vijf-
jarenplan op. Het Comité voor Preventie en Bescherming 
op het Werk keurt dit plan goed en wordt maandelijks 
geïnformeerd over de gemaakte vorderingen. 

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk is evenredig samengesteld tussen werknemers 
(4 afgevaardigden of 0,5 % van de totale werknemers), 
werkgever (de HR-Directeur, Preventieadviseur en 
2 afgevaardigden van het directiecomité). Ook twee 
externen (arbeidsgeneesheer en een afgevaardigde van 
de psychosociale dienst) maken er deel van uit.

De preventieadviseur staat ook in voor de opleiding 
van de veiligheids- en brandverantwoordelijken binnen 
Argenta. Daarenboven worden cursussen EHBO op 
vrijwillige basis aangeboden aan de werknemers. Verder 
kijkt de arbeidsgeneesheer samen met de interne 
Preventieadviseur toe op de ergonomie in de gebouwen.
In Nederland is veiligheid van de medewerkers ook een 
belangrijk aandachtspunt. Twee medewerkers zijn gestart 
met een opleiding Bedrijfshulpverleners (BHV). 
Er is tevens een crisismanager aangewezen die de leiding zal 
nemen in eventuele crisissituaties. Onder zijn leiding is een 
werkgroep gestart met het maken van een calamiteitenplan. 

Veiligheid in de kantoren
Veiligheid is een belangrijk gegeven in de uitbating van 
een bankkantoor. Argenta is er zich van bewust dat de 
kantoorhouders en -medewerkers een verhoogd risico 
op veiligheidsincidenten lopen, gezien de aanwezigheid 
van geld en / of waardepapieren.
Daarom wil de onderneming de kantoorhouders onder-
steunen in het detecteren, inschatten en beheersen van 
de verschillende veiligheidsrisico’s die bij de uitbating 
van een bankkantoor komen kijken. Argenta engageert 

zich om elke kantoorhouder en medewerker bewust 
te maken van de risico’s via centraal georganiseerde 
bewustwordingssessies.  

Daarenboven wordt elk kantoor periodiek onderworpen 
aan een veiligheidsaudit, waarbij de kantoorhouder 
gewezen wordt op de specifieke risico’s in zijn kantoor. 
Een draaiboek veiligheid geeft ten slotte een doorvertaling 
naar concrete materiaaltips, leveranciers en mitigerende 
maatregelen om deze risico’s te beperken en te beheersen. 
De zelfstandige kantoorhouders worden zo gemobiliseerd 
om – samen met Argenta – een veilige werkomgeving te 
bieden aan alle medewerkers en klanten.

Ten slotte voorziet Argenta ook in opvolging en opvang 
mocht het toch mis gaan. Via slachtofferhulp, opvolging 
door de regiodirecteuren, ondersteuning met tijdelijk 
personeel en eventuele juridische begeleiding, probeert 
het de kantoren te ondersteunen na een incident.

Gezondheid

Argenta is bekommerd om het welzijn van haar 
werknemers. Zo biedt Argenta jaarlijks gratis griep-
vaccinaties aan voor het personeel. Ook worden er 
jaarlijks preventieve oogonderzoeken voorzien.

Bij ziekte van werknemers of hun dichte familie 
stimuleert HR de directeuren om frequent contact te 
houden. Argenta streeft naar een menselijke regeling op 
maat van de werknemer.

Het is bovendien een nadrukkelijk streven van Argenta 
om een preventief alcohol- en drugsbeleid in te 
passen in een modern HR-beleid, meer bepaald in het 
welzijnsbeleid. Het dient meerdere doelen: het beter 
functioneren van de werknemers, het voorkomen van 
risico’s, het imago van de onderneming en niet in het 
minst het welzijn van de werknemers, het menselijk 
kapitaal van de onderneming.

 | Argenta midden in de
 | samenleving 

Argenta wil zijn rol in de maatschappij ten volle 
opnemen. Het doet dat onder meer door:
•	 het verhogen van de kennis van de financiële producten 

bij cliënten en studenten;
•	 het aanbieden van extra dienstverlening aan de cliënten; 
•	 het betalen van heffingen op de eigen activiteiten;
•	 het innen van heffingen voor rekening van de overheid 

op verrichtingen van cliënten;
•	 het leveren van inspanning op vlak van milieu en energie 

om de ecologische voetafdruk te verminderen;
•	 het promoten van vrijwilligerswerk en het ondersteunen 

van lokale initiatieven.

Deze rol wordt in de volgende secties toegelicht.
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Pieter Calliauw 
Socialemediaspecialist

“Fantastisch hoe “Fantastisch hoe 
positief Argenta-positief Argenta-
cliënten over ons cliënten over ons 
praten op Facebook praten op Facebook 
en Twitter.”en Twitter.”

Financiële geletterdheid

Argenta heeft zowel voor cliënten als studenten een waaier 
aan initiatieven om de financiële kennis te verhogen:

Doelpubliek Actie
Cliënten Bij nieuwe of vernieuwde producten 

worden lokale informatiesessies 
georganiseerd. In 2012 werden zo 
55 informatiesessies opgezet. Verder 
voorziet Argenta in gratis informatie-
sessies op beurzen zoals Batibouw 
(Brussel) en Wonen (Mechelen).
Argenta, als een goede huisvader, 
behandelt zijn cliënten door het beperken 
van toegestane kredietlijnen / krediet-
kaarten in functie van hun individuele 
risicoprofiel. 
Productfiches zijn altijd in het Nederlands 
en het Frans ter beschikking op de 
website. 

Studenten Als bank-verzekeraar wil Argenta 
bijdragen aan de financiële educatie 
van jongeren. In 2011 en 2012 richtte 
Argenta daarvoor de scholencompetitie 
“De beste belegger” in. Samen met 
Cartamundi werd daarvoor een kaartspel 
ontwikkeld. Het laat jongeren toe op een 
speelse manier kennis te maken met de 
geheimen van de financiële wereld. Ze 
leren hoe ze met geld kunnen omgaan 
en wat de invloeden van de economi-
sche situatie op hun kapitaal zijn.
Argenta biedt boeiende stageplaatsen en 
begeleiding van thesisstudenten aan. 
Verder ondersteunen we de 
verzekerings- en kredietopleiding op 
de Thomas More-scholengroep en proef-
sollicitatiegesprekken van de verschillende 
hogescholen in Antwerpen. 

Additionele dienstverlening aan cliënten

Om iedereen de kans te geven zijn betalingen uit te 
voeren, zijn de basisbankdiensten sinds 2003 wettelijk 
geregeld. Argenta voldoet aan deze wettelijke regeling 
en biedt ook de basisbankdienst aan.
 
Naast de basisbankdiensten voorziet Argenta in België 
ook in volgende dienstverlening:
•	 informatiesessies voor oudere mensen over online 

bankieren om de digitale kloof te verminderen; 
•	 sessies rondom Gezond Bankieren, Gezond Sparen en 

Beleggen en Gezond Wonen en Leven voor ruim 7.700 
cliënten;

•	 speciale digipassen (toestel om aan veilig 
internetbankieren te kunnen doen) voor mensen met 
een gezichtsbeperking. 

Financiële bijdrage aan de maatschappij

Argenta draagt ook op financieel vlak bij tot de werking 
van de maatschappij. 
De bijdrage van vennootschapsbelasting resulteert voor 
Argenta in een effectieve belastingsvoet van 27,85 %.  
Deze ligt door toepassing van de notionele interestaftrek 
lager dan de standaard 33,99 %. Daarnaast betaalt 
Argenta ook abonnemententaks en jaarlijkse taks op de 
spaarproducten.
 

Inspanning op het vlak van milieu en 
energie

Argenta streeft ernaar om zijn energieverbruik en de 
impact van zijn werking op het milieu zo beperkt mogelijk 
te houden. De directe ecologische voetafdruk bestaat 
voornamelijk uit papier- en energie / CO2-verbruik. 
Ambities om de huidige voetafdruk te verminderen, 
werden gedefinieerd. Verder bekijkt Argenta hoe het 
zijn aankoopbeleid duurzamer kan maken en blijft 
de ‘groene’ mobiliteit bij zijn werknemers financieel 
ondersteunen.
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Papierverbruik
In 2012 heeft Argenta het papierverbruik geanalyseerd 
en maatregelen voorbereid om het papierverbruik te 
reduceren en ecologischer te maken:
•	 aankoop van meer ecologisch verantwoord papier voor 

rekeninguittrekselprinters in kantoren en bankautomaten 
(sinds eind 2012);

•	 aanbod van kredieten en aktes worden niet langer in 
papier aan notarissen overgemaakt, maar via email 
(sinds eind 2012).

Ook dit jaarverslag zal in beperkte oplage gedrukt 
worden op papier met een FSC-label.

Totale papierverbruik:

Eenheid 2010 2011 2012
Papier met FSC-label Ton 163 180 279
Papier zonder 
ecolabel/FSC-label

Ton 67 85 90

Totaal papierverbruik Ton 230 264 369
Milieuvriendelijk 
papier t.o.v. totale 
consumptie

% 71 68 76

Energieverbruik
Argenta koopt sinds 2010 groene elektriciteit aan. Verder 
plaatsten we in 2011 in totaal 229 zonnepanelen op de 
daken van onze bedrijfszetel. Ook automatiseerden we 
onze airco- en verwarmingsinstallatie en vervingen we 
395 lichtarmaturen. 

Totale energieverbruik in MWh:

Eenheid 2010 2011 2012
Opgewekte 
energie (zon-
nepanelen)

MWh / / 14

Elektriciteit (groen) MWh 2.033 1.882 2.277
Elektriciteit (grijs) MWh 6 6 38
Aangekochte 
warmte

MWh 56 49 77

Aardgas MWh 1.613 1.733 1.508
Auto leasing Liter / / 112.184

Totale energieverbruik in GJ:

Eenheid 2010 2011 2012
Opgewekte 
energie (zon-
nepanelen)

Gj / / 50

Elektriciteit (groen) Gj 7.319 6.775 8.197
Elektriciteit (grijs) Gj 22 22 135
Aangekochte 
warmte

Gj 200 175 278

Aardgas Gj 5.807 6.239 5.429
Auto leasing Gj / / 4.039

CO2 impact
Voor 2012 werd voor het eerst de CO2-voetafdruk van 
Argenta berekend. In het eerste kwartaal 2013 schake-

len we om naar een verbeterd printerpark met minder 
printers die minder energie verbruiken. De evolutie naar 
flexibele plaatsen en het potentieel om meer thuis te 
werken, kunnen toelaten de kantooroppervlakte van het 
hoofdkantoor te verminderen. Verder zullen we in 2013 
richtlijnen uitvaardigen naar de kantoren om hun energie 
en CO2-impact te verlagen.

Totale CO2-uitstoot:

Eenheid 2010 2011 2012
Diesel voertuigen - 
scope 1

CO2 Teq / / 3.328

Stookolie - scope 1 CO2 Teq / / 356
Elektriciteit - scope 2 CO2 Teq / / 87
Aardgas - scope 2 CO2 Teq / / 49
Woon werkverkeer – 
scope 3

CO2 Teq / / 761

Afval
De hardware van zowel het hoofdkantoor als van de 
kantoren wordt afgevoerd naar een professioneel 
tussenpersoon die zorgt voor verdere ontmanteling. Verder 
worden lege toners gescheiden bewaard en op afroep 
opgehaald door de leverancier van de toners. Papier en 
karton wordt ook gescheiden en apart opgehaald voor 
recyclage. Deze recyclage wordt kosteloos / tegen kostprijs 
door de leverancier uitgevoerd. Verder zijn wij in regel met 
de milieuwetgeving.

Totaal afval:

Eenheid 2010 2011 2012
Gerecycleerde 
hardware

Eenheden / 3.451 /

Gerecycleerde 
toners

Eenheden 528 706 913

Gerecycleerde 
spaarlampen en 
TL-lampen

Kg 70 51 0,06

Gerecycleerd 
papier en karton

Ton 16 117 68

Restafval Ton 90 659 15,6

Toetsing van het aankoopbeleid
Argenta stuurde in 2012 een vragenlijst over het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar zijn 
twintig belangrijkste IT- en niet-IT-leveranciers. Zij 
zijn goed voor 67 % van de totale aankopen van de 
onderneming. De vragenlijst peilde naar het engagement 
van de leveranciers, de integratie ervan in hun beleid en 
de daadwerkelijke impact op het productengamma, de 
ondersteunende supply chain en het HR-beleid (inclusief 
mensenrechten). 

De resultaten worden als input gebruikt om een 
duurzamer aankoopbeleid uit te rollen in 2013 - 2015. 
Dit aankoopbeleid zal ook rekening houden met de 
ambities die Argenta gezet heeft op vlak papierverbruik 
en energie / CO2-verbruik. 
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Mobiliteit
Argenta probeert zijn personeel maximaal gebruik te 
laten maken van milieuvriendelijke transportmiddelen: 

% personeelsleden 
hoofdkantoor via 
milieuvriendelijk transport

2010 2011 2012

Openbaar vervoer 37 % 45 % 49 %
Fiets 17 % 18 % 17 %
Te voet 15 % 16 % 16 %
Totaal aantal: 70 % 79 % 83 %

Het gebruik van milieuvriendelijke transportmiddelen wordt 
bewust gestimuleerd. Zo betaalt Argenta in België de 
treinabonnementen van de NMBS en de jaarabonnementen 
van bus of tram volledig terug aan de werknemers. Wie met 
de fiets of te voet komt, ontvangt een vergoeding die over-
eenstemt met de sommen die aan het overheidspersoneel 
worden uitbetaald. Verder moet personeel dat met de auto 
naar hoofdkantoor komt voor een parkeerplaats betalen. Op 
die manier wordt het gebruik van de auto ontmoedigd.

Bijkomend werden in 2012 de fietsers extra verwend 
tijdens de jaarlijkse Antwerpse fietsdag met onder meer een 
uitgebreid ontbijt. Zij kregen een warm onthaal van de CRO 
en de CFO die ook de fiets had genomen. In totaal nam 
1 op 6 werknemers deel aan het initiatief. Op 8 mei 2012 
werd er zo 1.580 km gefietst.

Ondersteunen van vrijwilligerswerk

Onze zelfstandige kantoorhouders zijn op vele plaatsen 
volledig ingebed in hun lokale samenleving. Ze steunen 
lokale activiteiten zoals jeugd- en sportbewegingen.
Sinds 2011 hebben een aantal kantoorhouders hun 
schouders gezet onder het project “De Appeltuin”. Dit 
project ondersteunt een nieuwbouwproject voor het 
kinderziekenhuis van het UZ Brussel.

Verder steunt de directie engagementen van medewerkers,  
individuele projecten en ruimere, zelfs nationale initiatieven 
zoals Music For Life, de Oxfam-wandeltocht, Broederlijk 
Delen, operatie familielid, …

Politieke neutraliteit

Argenta is politiek niet gebonden en daardoor absoluut 
neutraal. Kantoorhouders en medewerkers die politieke 
engagementen en verantwoordelijkheden willen aangaan zijn 
hierin volledig vrij, zowel naar de aard van het engagement 
als naar de aard van de partij voor zover dit verenigbaar blijft 
met het zakelijke aspect van de job.
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DuurzaamheiDs verslag

 | Nieuwe uitdagingen voor
 | Argenta in 2013 – 2015

Het opstellen van een geïntegreerd duurzaamheidsverslag 
heeft als doel aan te tonen dat maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en duurzaam bankieren in de genen 
van Argenta zit. De ambities liggen echter hoger. Het mag 
niet blijven bij het schrijven van een rapport. Dit rapport 
heeft als basis gediend voor een debat op niveau van 
het directiecomité om het duurzaam karakter verder te 
versterken. Dit werd vertaald in het duurzaamheidsactieplan 
voor 2013 – 2015 dat hieronder wordt weergegeven.

Topic Focus / actie
Governance Verdere integratie van MVO in de Argenta Groep:

Het aanduiden van een directielid dat verantwoordelijk is voor maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam bankieren
Het aanduiden van een persoon die operationeel verantwoordelijk wordt gemaakt om MVO en het 
duurzaamheidsactieplan 2013-2015 verder te ondersteunen
Communicatie van dit duurzaamheidsbeleid naar het personeel en naar de kantoorhouders en hun 
medewerkers

Aankoop-
beleid

Het verder uitbouwen van het proces rond de MVO-vragenlijst, de bevestiging ervan aan de leveran-
ciers (outsourcing partners incluis) en het bekijken van een duurzamer aankoopbeleid

Human 
resources

Het verder uitbouwen van talentmanagement 
Het verhogen van de transparantie in het loonbeleid
Het stimuleren van anders werken
Het ondersteunen van maatschappelijke inzet van onze medewerkers
Het meten van de tevredenheid bij het personeel
Het intern publiceren van functiebeschrijvingen
Het aanduiden van een tweede vertrouwenspersoon in België
Het aanduiden van een vertrouwenspersoon in Nederland
Het behalen van het diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) door 2 medewerkers in Nederland

Financiële 
producten

Het verder verbeteren van de ondersteuning van de kantoorhouders vanuit de hoofdzetel 
Het verder verbeteren van de transparantie van producten
Het verder verbeteren van het duurzaam uitbouwen van de pijler Beleggen (bv. gebruik van 
consistente checklijsten, duurzaamheidsindexen, en het uitwerken van fondsen rond bepaalde 
duurzaamheidsthema’s)

ICT Het ontwikkelen van initiatieven met leveranciers om de impact van ICT op energie en milieu te 
verminderen via:
•	 Partnerschappen om hardware te recycleren 
•	 Aankoop van nieuwe IT-apparatuur met een hoog energierendement

Distributie Het ontwikkelen van richtlijnen voor zelfstandige kantoren op gebied van toegankelijkheid (ook voor 
andersvaliden), energie-efficiëntie, veiligheid en afvalselectie

Milieu Het verder uitwerken van maatregelen om het papierverbruik te verminderen
Het verder ontwikkelen van energie-efficiëntie maatregelen
Het definiëren van een rapporteringssysteem om de resultaten van deze maatregelen te berekenen

Sociaal Het verderzetten en identificeren van projecten ter verhoging van de financiële geletterdheid
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RISICO EN RISICOBEHEER

 | Identificatie van de risico’s die
 | eigen zijn aan de activiteiten
 | van de Argenta Groep en haar
 | entiteiten

Algemeen

Wegens de aard van zijn activiteiten wordt de Argenta 
Groep blootgesteld aan verschillende risico’s. Het voor-
naamste risico is het marktrisico, inclusief het algemene 
en specifieke renterisico. Andere belangrijke risico’s zijn 
de evolutie van de economische activiteit in België & 
Nederland en de risico’s verbonden aan de beperkte 
geografische spreiding van de bedrijfsactiviteiten. Er zijn 
ook nog het krediet-, het operationeel, het liquiditeits-, 
het verzekerings-, het strategisch, het business- en het 
reputatierisico, de risico’s verbonden aan schuldfinan-
ciering, en de risico’s verbonden aan wijzigingen in de 
wet- en regelgeving. Het niet onder controle houden van 
deze risico’s kan negatieve gevolgen hebben voor de 
financiële prestaties en reputatie van de Argenta Groep.

Marktrisico

Algemeen
Het marktrisico is het risico dat de reële waarde of 
toekomstige kasstromen van een financieel instrument 
zullen schommelen als gevolg van veranderingen in 
marktprijzen. Binnen dit marktrisico worden onder meer 
de volgende drie soorten risico’s onderscheiden: 
•	 Renterisico: Wijzigingen van de rentevoeten, 

rentecurves en rendementsschommelingen kunnen de 
rentemarge tussen de kosten voor uitlening en ontlening 

aantasten voor de Bankpool en een onevenwicht 
veroorzaken tussen gegarandeerde rente in polissen en 
ontvangen rente voor de Verzekeringspool.

•	 Wisselkoersrisico: Wisselkoersschommelingen 
tasten de waarde van in buitenlandse munteenheden 
uitgedrukte activa en passiva aan en mogelijkerwijs ook 
de inkomsten die worden verkregen uit de handel die in 
buitenlandse munteenheden wordt gevoerd.

•	 Overige prijsrisico’s: De prestaties van de 
financiële markten kunnen de waarde van de 
beleggingsportefeuille van de Argenta Groep doen 
schommelen.

Renterisico
Het belangrijkste marktrisico waaraan (in hoofdorde) 
de activiteiten van de Bankpool en dus in het bijzonder 
Argenta Spaarbank zijn blootgesteld, is het renterisico. 
Dat resulteert in de eerste plaats uit veranderende 
marktprijzen, onverwachte veranderingen in inves-
teringsrendementen en veranderingen in correlatie 
van de intrestvoeten tussen verschillende financiële 
instrumenten. 

Als financiële dienstengroep met aan het hoofd een 
gemengde financiële holding zijn zowel de resultaten 
als de eigenvermogenspositie van de Argenta Groep 
onderhevig aan schommelingen die worden veroorzaakt 
door marktrisico’s. Het professionele beheer van deze 
marktrisico’s is – gelet op de specifieke strategische 
positionering van Argenta Spaarbank als spaarbank – 
vooral toegespitst op het oordeelkundige beheer van 
het renterisico, als voornaamste component van het 
marktrisico. 
De resultaten en de eigenvermogenspositie van Argenta 
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RISICO EN 
RISICOBEHEER

Spaarbank vertonen een bepaalde sensitiviteit voor 
rentewijzigingen omdat een belangrijk onderdeel van 
de bedrijfsstrategie erin bestaat middelen op korte tot 
middellange termijn - hoofdzakelijk via spaardeposito’s 
en kasbons geplaatst bij retailcliënteel - aan te trekken 
en deze te herinvesteren via diverse vormen van 
kredieten en beleggingen. Vermits de looptijd van 
deze herbeleggingen niet noodzakelijk overeenstemt 
met die van de aangetrokken middelen, ontstaat een 
looptijdmismatch, die door de renteverschillen tussen de 
diverse looptijden aanleiding geeft tot de vorming van 
een transformatieresultaat. 

De brutowaarde van het bedrijf (het verschil tussen de 
aan marktwaarde gewaardeerde investeringen en de 
kostprijs van de financiering hiervan) wordt beïnvloed 
door de schommelingen van deze rentetarieven. De 
intensiteit ervan wordt bepaald door de grootte van 
de gekozen ‘duration gap’. Deze parameter geldt als 
maatstaf voor de gewogen looptijdmismatch, waarmee 
in belangrijke mate de rentesensitiviteit kan worden 
bijgestuurd. 

Deze duration gap vormt dan ook een van de belang-
rijkste instrumenten waarmee Argenta Spaarbank op 
basis van haar inzichten in de toekomstige renteontwik-
kelingen richting geeft aan haar bedrijfsresultaten en 
ook rekening houdt met de potentiële impact hiervan op 
de brutowaarde van het bedrijf als richtgetal voor haar 
eigenvermogenspositie. 

De duration gap kan op flexibele wijze en op korte 
termijn worden bijgestuurd op basis van financiële 
instrumenten. Hij kan ook op langere termijn worden 
aangepast door een fundamentele wijziging in de 
positionering van bepaalde activiteiten te overwegen:

•	 De eerstgenoemde vorm van aanpassing van de 
rentesensitiviteit wordt uitgevoerd door middel van 
gangbare en liquide financiële instrumenten, die via de 
kapitaalmarkten ter beschikking staan, zoals interest 
rate swaps en caps. Dergelijke exogene instrumenten 
worden onder meer gebruikt in het kader van de 
beheersing van het renterisico. Ze zijn onderhevig aan 
een strikt beleid inzake tegenpartijrisico’s. 

•	 De tweede reeks maatregelen heeft betrekking 
op endogene bijsturingen waarbij op basis van 
de prijspolitiek voor deposito’s en kasbons en 
de toegepaste marges en het acceptatiebeleid 
van kredieten in de diverse looptijdsegmenten de 
rentegevoeligheid van de portefeuille op structurele 
wijze kan worden bijgestuurd. Een dergelijke bijsturing 
is evident gericht op de fundamentele strategische 
positionering van Argenta Spaarbank, terwijl de eerder 
genoemde exogene maatregelen veeleer een tactisch 
karakter hebben. Ze gelden wel als een aanvulling op 
de in beginsel nagestreefde endogene bijsturing van de 
balans. 

Argenta Spaarbank besteedt bij haar processen voor 
risicobeheersing veel aandacht aan een coherente 
interne organisatie, die haar in staat moet stellen deze 
activiteiten oordeelkundig, objectief en efficiënt uit te 
voeren en hieromtrent tijdig en volledig te rapporteren 
aan de diverse bevoegde beleidsorganen. In de eerste 
plaats zijn dit het Asset and Liability Comittee (hierna 
Alco) voor de bank en het Arasrisicocomité (hierna 
ARC) voor de verzekeraar. Die beleidsorganen zien 
rechtstreeks toe op de actieve positionering omtrent 
renterisico. Ze dragen een specifieke verantwoordelijk-
heden bij de bewaking van het dagelijkse beheer van 
de financiële posities en rapporteren hierover aan het 
directiecomité. Het Alco casu quo ARC heeft als perma-
nente opdracht om zowel het netto-interestinkomen als 
de marktwaardegevoeligheid van het eigen vermogen 
binnen gestelde limieten te houden. 

De Argenta Groep geeft prioriteit aan endogene (bij)
sturingen.
Het renterisico vereist, zoals ieder ander risico, een 
risicobuffer onder de vorm van eigen vermogen. Hoewel 
noch de Europese, noch de Belgische regelgevers of 
toezichtautoriteiten voor het renterisico op vandaag 
precieze eigenvermogensverplichtingen hebben 
vastgesteld, bepaalt Argenta Spaarbank hiervoor in haar 
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) 
een bepaald volume aan vereist eigen vermogen. De 
verdere ontwikkeling van haar activiteit als klassieke 
spaarbank en dus (onder meer) transformatiebank - een 
bank waarvan de activiteit bestaat in het omzetten 
(transformeren) van op korte termijn aangetrokken geld 
naar op lange(re) termijn uitgezette beleggingen - vereist 
vanzelfsprekend een continue opvolging (en aanvulling 
wanneer nodig) van dit vereiste eigen vermogen. 

De sterke afhankelijkheid van de rente-inkomsten van 
Argenta Spaarbank heeft aanleiding gegeven tot een 
belangrijke koerswijziging van de Argenta Groep. Om 
strategische redenen wil Argenta Spaarbank haar 
renterisico verminderen en minder afhankelijk zijn van 
de rente-inkomsten en renteontwikkelingen. Daarom 
werd enkele jaren geleden besloten meer nadruk te 
leggen op ‘fee business’, met name de verkoop van 
buitenbalansproducten waarbij het financieel risico 
veeleer bij de cliënt ligt. De uitvoering van dit strategisch 
besluit werd grondig voorbereid en wordt sedert 2008 
geïmplementeerd. Deze pijler ‘fee business’ (of ‘Beleg-
gen’) moet naast de pijlers ‘Sparen en betalen’, ‘Lenen 
en ‘Verzekeren’ een diversificatie van het inkomen van 
Argenta Spaarbank teweegbrengen en de kwaliteit van 
de winst verbeteren. 

De winstkwaliteit bij Argenta Spaarbank kende in 2012 
een sterke verbetering door het gevoerde ALM-beleid 
en de macro-economische ontwikkelingen. Zij werd in 
mindere mate dan voorgaande jaren beïnvloed door 
het effect van de rente-indekkingsinstrumenten. Langs 
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de verzekeringszijde wordt naast de reguliere tak 
21-verzekeringen waarvoor meestal duration matching 
wordt toegepast, ook aandacht besteed aan het 
activeren van de fee business, in het bijzonder via de 
verkoop van tak 23-beleggingsverzekeringen.

De combinatie van endogene en aanvullende exogene 
ALM-indekkingen verzekert dat de commerciële strategie 
van de Argenta Groep (o.a. de langetermijnrelaties met 
de gezinnen, de groei van hypotheken, de duurzame en 
rendabele groei van de depositoportefeuille en de uitbouw 
van de vier pijlers) volledig past binnen het goedgekeurde 
RisicoAppetijtFramework (hierna het RAF).

Wisselkoersrisico
De Argenta Groep is enkel actief in de Benelux en doet 
geen andere beleggingen dan in euro, waardoor hij geen 
wisselkoersrisico loopt. Er wordt evenmin overwogen 
om posities in andere munten dan de euro in te nemen. 

Overige prijsrisico’s
De Argenta Groep is ook blootgesteld aan prijsrisico’s 
(andere dan het renterisico en het wisselkoersrisico) 
die de reële of de toekomstige waarde van financiële 
instrumenten, zoals de beleggingsportefeuille van 
Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties of toekom-
stige kasstromen doen schommelen als gevolg van de 
prestaties van de financiële markten en de veranderin-
gen in marktprijzen. Deze kunnen veroorzaakt worden 
door factoren die specifiek gelden voor het individuele 
financiële instrument of de emittent hiervan, zoals de 
schuldenlast en de inschatting van de terugbetaling-
capaciteit van een bepaalde staat, of door factoren 
die alle soortgelijke op de markt verhandelde financiële 
instrumenten beïnvloeden zoals een wereldwijde crisis 
op de financiële markten.

De Bankpool doet geen beleggingen in individuele 
aandelen. Zij loopt bijgevolg maar een beperkt 
aandelenrisico als gevolg van een aantal beleggingen in 
instellingen voor collectieve belegging, die onderliggend 
in aandelen investeren. Het per 31 december 2012 
aanwezige aantal rechten van deelneming in instellingen 
voor collectieve belegging kwam historisch op de balans 
bij de oprichting van nieuwe compartimenten door de 
instellingen voor collectieve belegging waarvan Argenta 
Spaarbank promotor is.

De Verzekeringspool beschikt op grond van de door 
de raad van bestuur van Argenta Assuranties goedge-
keurde financiële beleidslijn over de mogelijkheid om – in 
beperkte mate – te beleggen in individuele aandelen. 
Op 31 december 2012 was er een aandelenportefeuille 
opgebouwd van 28,5 miljoen euro. 

Risico’s verbonden aan de beperkte 
geografische spreiding van de bedrijfs-
activiteiten (Benelux)

De Argenta Groep heeft het grootste deel van zijn 
bedrijfsactiviteiten in België en  Nederland. Daarnaast 
voert hij ook beperkte bancaire en verzekerings-
activiteiten in Luxemburg via Argenta Life Luxembourg 
S.A. en Argentabank Luxembourg S.A.. 

Hierdoor worden de prestaties van de Groep vooral 
beïnvloed door het niveau en de cyclische aard van de 
zakelijke activiteiten in België en in Nederland, die op 
hun beurt worden beïnvloed door de binnenlandse en 
internationale economische en politieke gebeurtenissen. 

Voor de activiteiten in Luxemburg, die vooral gericht 
zijn op het beheer van beleggingsfondsen, geldt naast 
een (beperkte) afhankelijkheid van de binnenlandse 
economie en politiek, een grote afhankelijkheid van de 
internationale economische en politieke omgeving.
 
Kredietrisico

Algemeen
Het kredietrisico is het risico dat een tegenpartij niet 
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kan het 
gevolg zijn van insolventie van een cliënt of tegenpartij. 
Dit risico ontstaat zowel bij de traditionele krediet-
verlening als bij beleggingsactiviteiten.
De risico’s in verband met wijzigingen van de krediet-
kwaliteit en de invorderbaarheid van door tegenpartijen 
verschuldigde leningen en bedragen zijn onlosmakelijk 
verbonden met een groot deel van de activiteiten van 
de Argenta Groep. Een daling van de kredietkwaliteit 
van de leners en de tegenpartijen van de Argenta 
Groep, een algemene verslechtering van de Belgische of 
mondiale economische omstandigheden of een daling 
die wordt veroorzaakt door de systeemrisico’s kunnen 
de invorderbaarheid van uitstaande leningen en de 
waarde van de activa van de Argenta Groep aantasten 
en een verhoging van de voorziening voor slechte en 
twijfelachtige leningen, alsook andere voorzieningen, 
nodig maken.

Het beheer van de kredietrisico’s binnen de Argenta 
Groep wordt geregeld door passende beleidslijnen 
(retailkredieten en beleidslijnen Thesaurie & ALM op 
niveau Bank- en Verzekeringspool). Daarin worden 
uitgangspunten, regels, richtlijnen en procedures 
geformuleerd voor het signaleren, meten, goedkeuren en 
rapporteren van het kredietrisico. 
Alle entiteiten en afdelingen van de Argenta Groep 
beschikken over adequate meetinstrumenten, 
richtlijnen en procedures om het kredietrisico te 
beheren. Dit omvat ook een volledig onafhankelijk 
goedkeurings proces voor de toekenning van kredieten 
met vastgestelde limieten voor kredietwaardigheid, en 
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toezichtprocedures en globale indicatoren omtrent de 
kwaliteit van de retailkredietportefeuille en de beleg-
gingsportefeuille.  

Concentratie van kredietrisico
Het kredietrisico verhoogt naarmate er concentraties 
van het kredietrisico ontstaan. Het kredietrisico van de 
Argenta Groep verhoogt hierbij omwille van de sector-
concentratie en de geografische concentratie.

Argenta Spaarbank heeft een concentratie in krediet-
verlening aan particulieren in België en Nederland, meer 
bepaald bij de hypothecaire leningen voor particulieren. 
Dit maakt Argenta Spaarbank sterk afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de huizenmarkt en de terugbetaling-
capaciteit van de particuliere kredietnemer in België en 
Nederland.

Daarnaast heeft de Argenta Groep een gespreide beleg-
gingsportefeuille van hoge kwaliteit met een concentratie 
in schuldinstrumenten van de Belgische overheid. 
Het beheerskader van het kredietrisico wordt duidelijk 
omschreven en gedetailleerd binnen de beleidslijnen 
Thesaurie & ALM. U vindt ze in het hoofdstuk Risico-
beheer Kredietrisico. 

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat onvoldoende 
liquiditeiten beschikbaar zijn om te voldoen aan 
financiële verplichtingen wanneer deze vervallen. Dit kan 
het gevolg zijn van:
•	 een onverwachte verlenging van de uitstaande 

vorderingen, bv. door wanbetaling van een lening;
•	 het risico dat bij de Bankpool meer kredietlijnen 

worden opgenomen of meer spaardeposito’s worden 
opgevraagd;

•	 het risico dat bij de verzekeringspool de 
uitkeringsverplichtingen toenemen door een toename 
van schadegevallen, waardoor Argenta niet tegemoet 
kan komen aan zijn betalingsverplichtingen;

•	 het risico dat de nodige financieringtransacties niet kunnen 
worden uitgevoerd (of aan slechte voorwaarden);

•	 het risico dat activa enkel geliquideerd kunnen worden 
tegen een serieuze afwaardering. 

Zoals bij elke bank-verzekeraar bestaat er ook bij 
de Argenta Groep een bijzondere aandacht voor 
de opvolging van het liquiditeitsrisico. Anders dan 
bij de Bankpool hangt het liquiditeitsrisico van de 
Verzekeringspool nauw samen met de technische 
voorzieningen. De dekkingsmeerwaarden ervan worden 
op kwartaalbasis gerapporteerd. 
Een belangrijk onderdeel van het liquiditeitsrisico is het 
risico dat bepaalde activa op het gewenste moment 
niet kunnen verkocht worden, omdat er op de markt te 
weinig geïnteresseerde tegenpartijen zijn. 
Het onvermogen van een financiële instelling, de respec-
tieve entiteiten van de Argenta Groep inbegrepen, om te 

anticiperen op en rekening te houden met onvoorziene 
dalingen of wijzigingen van de financieringsbronnen, kan 
gevolgen hebben voor het vermogen van een financiële 
instelling om haar verplichtingen na te komen wanneer 
zij verschuldigd zijn.

Operationeel risico

Algemeen
Alle ondernemingen die activiteiten uitoefenen, hebben 
te maken met een operationeel risico. Financiële 
instellingen maken daarop geen uitzondering. 
De activiteiten van de Argenta Groep zijn afhankelijk 
van het vermogen om een erg groot aantal transacties 
efficiënt, nauwkeurig en in overeenstemming met de 
beleidslijnen (“policies”) en wet- en regelgeving te 
verwerken. Potentiële operationele risico’s slaan onder 
meer op een schending van de witwasbepalingen, een 
schending van vertrouwelijkheidsverplichtingen en de 
uitvoering van niet-toegelaten transacties. Operationele 
risico’s en verliezen treden op als gevolg van tekortschie-
tende of falende interne processen (zoals processen 
die niet afgestemd zijn op de wettelijke voorschriften), 
mensen (zoals fraude, fouten van werknemers) en 
systemen (zoals systeemuitval) of als gevolg van externe 
gebeurtenissen (zoals natuurrampen of defecten van 
externe systemen, zoals die van de leveranciers of 
tegenpartijen van de Argenta Groep). De impact kan 
bestaan uit financiële en / of reputatieschade.

De Argenta Groep heeft een relatief beperkt aantal 
producten en diensten, wat het operationeel risico 
beperkt kan houden. Algemeen wordt echter ook 
aangenomen dat operationele risico’s in de bedrijven 
gaandeweg toenemen. Dit is onder meer toe te schrijven 
aan de snel wijzigende technologische omgeving, de 
toenemende complexiteit en multiplicatie van producten, 
en ook de algemene trend van uitbesteding van 
niet-kernactiviteiten.

Hoewel de Argenta Groep maatregelen heeft genomen 
om de risico’s te beheersen en eventuele verliezen te 
beperken en daarnaast aanzienlijke middelen uittrekt 
voor de ontwikkeling van efficiënte procedures en de 
opleiding van personeel, is het niet mogelijk procedures 
te implementeren waarmee men al deze operationele 
risico’s op een efficiënte manier kan uitsluiten.

Jaarlijks wordt een zeer uitgebreid intern controlerapport 
opgesteld dat overgemaakt wordt aan de raad van 
bestuur en de NBB. In dit verslag worden de aanwezige 
beheersmaatregelen beoordeeld op hun adequaatheid 
en hun effectiviteit.

Externe dienstverleners
De Argenta Groep is blootgesteld aan het risico van 
beëindiging van overeenkomsten met belangrijke 
externe dienstverleners. Een dergelijke beëindiging kan 
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leiden tot discontinuïteit of vertraging van belangrijke 
bedrijfsprocessen waartegen de Argenta Groep zich zo 
veel als mogelijk indekt door middel van een adequaat 
bedrijfscontinuïteitsbeleid en transitiebepalingen in de 
betreffende overeenkomsten. 

Verzekeringsrisico

De Verzekeringspool loopt het risico op een 
wanverhouding tussen de uitkeringen ten gevolge 
van schadegevallen en de ontvangen premies 
en aangelegde voorzieningen. Dat risico kan zijn 
oorsprong vinden in een mogelijk foutieve prijszetting 
of het mogelijk ontbreken van aangepaste technische 
voorzieningen. Deze kunnen dan weer het resultaat zijn 
van onder meer onvoorspelbare schadegevallen of sterk 
gewijzigde marktomstandigheden, die een financieel 
risico inhouden. 
Omtrent schade- en gezondheidsverzekeringen zijn 
de resultaten van de Verzekeringspool grotendeels 
afhankelijk van de mate waarin de werkelijke uitkeringen 
in overeenstemming zijn met de uitgangspunten die 
bij de prijsstelling van producten en bij het bepalen 
van de hoogte van de technische voorzieningen en de 
aansprakelijkheid op schadevergoeding zijn gehanteerd. 
Naarmate de werkelijke resultaten minder gunstig zijn 
dan werd aangenomen bij het bepalen van die verplich-
tingen, kan dat de winst drukken.

Omtrent levensverzekeringen bestaat het verzeke-
ringsrisico onder meer uit het risico op polisafkopen, 
polisuitkeringen (in geval van overlijden) en poliskosten. 
Doorgaans loopt de Verzekeringspool risico wanneer het 
aantal polisafkopen toeneemt, omdat het voor de Verze-
keringspool niet altijd mogelijk is om de afsluitkosten bij 
de verkoop van een product volledig terug te verdienen. 
Jaarlijks worden de hypotheses met betrekking tot 
afkopen, kosten, polisuitkeringen geëvalueerd tijdens het 
Embedded Value-proces.

Strategisch risico

Het strategisch risico waaraan de Argenta Groep 
blootgesteld is, is het risico op beïnvloeding van de 
huidige en toekomstige winsten en kapitaal door slechte 
beleids- of operationele beslissingen, slechte implementatie 
van beslissingen of gebrek aan aanpasbaarheid 
(responsiveness) aan veranderende marktomstandigheden 
(zowel commercieel als financieel).

Om de strategische doelen, zoals bepaald in de 
businessstrategie, te bereiken, stelt de Argenta Groep 
middelen ter beschikking. Het gaat onder meer om 
communicatiekanalen, systemen, mensen, netwerken, 
managerstijd en managerscapaciteiten. 

De uiteindelijke realisatie van de bedrijfsstrategie hangt 
af van de passendheid van ter beschikking gestelde 

middelen en de manier waarop deze middelen worden 
aangewend. Dit zal permanent geëvalueerd worden.

Businessrisico

Het businessrisico is het risico dat de huidige en 
toekomstige winsten en kapitaal beïnvloed worden door 
veranderingen in businessvolumes of door veranderingen 
in marges en kosten. Beide worden veroorzaakt 
door veranderende marktomstandigheden en / of de 
onmogelijkheid om er als organisatie op in te spelen. 
Ook een slechte diversificatie van de winsten (earnings) 
of de onmogelijkheid om een voldoende en degelijk 
niveau van profitability te bewaren wordt onder dit risico 
opgenomen. 

Om het businessrisico waaraan de Argenta Groep 
blootgesteld is zo goed als mogelijk op te vangen, heeft 
het bedrijf naast zijn klassieke activiteiten, een strate-
gische keuze gemaakt voor de verkoop van producten 
die fee income genereren. Deze vierde activiteitenpijler, 
Beleggen, moet naast de pijlers Verzekeren, Lenen, 
Sparen en betalen een grotere diversificatie van de 
gegenereerde winst tot stand brengen. Belangrijk hierbij 
is ook de aandacht die er geschonken wordt aan de 
crossselling om zoveel mogelijk cliënten in meerdere 
pijlers te werven. 

Om de winstbijdrage per product te bepalen, wordt 
bij de prijszetting van de producten van de Bankpool 
rekening gehouden met funds transfer pricing. Voor de 
verzekeringsproducten baseert de Verzekeringspool zich 
op profit testing.

Reputatierisico

De Argenta Groep loopt voortdurend een risico op 
schade (verlies) door het verslechteren van de reputatie 
of standing die veroorzaakt wordt door een negatieve 
perceptie van het imago van de organisatie bij cliënten, 
tegenpartijen, aandeelhouders en / of regulerende 
instanties. 

Het is een second order risk, of een risico dat voortvloeit 
uit een ander risico, maar wel een eigen impact heeft. De 
Argenta Groep beschouwt dit risico als een verticaal risico, 
met andere woorden een risico dat alle andere risico’s 
doorkruist. Door het opvolgen en beheren van de andere 
risico’s wordt het reputatierisico eveneens beheerd.

Risico’s van schuldfinanciering

De Argenta Groep doet een beroep op financiering door 
schulden aan te gaan bij derden onder de vorm van 
kasbons, obligaties, achtergestelde obligaties en tier 
1-uitgiftes. Hoewel de Argenta Groep ervan overtuigd 
is dat zijn financieringsstructuur is aangepast aan 
de behoeften, moeten de entiteiten van de Argenta 
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Groep voldoende vrije kasstromen genereren om deze 
schulden te kunnen terugbetalen. Als de Argenta Groep 
al dan niet vervallen schulden wenst te herfinancieren, 
is er geen absolute garantie dat nieuwe financiering 
kan worden gevonden aan voor de Argenta Groep 
aanvaardbare voorwaarden.

Risico’s verbonden aan wijzigingen in de 
wet- en regelgeving

Op alle plaatsen waar de Argenta Groep actief is, is zij 
onderworpen aan de wetten, voorschriften, administra-
tieve maatregelen en beleidsvoorschriften over financiële 
dienstverlening. Wijzigingen op het vlak van het toezicht 
en de regelgeving kunnen de activiteiten, aangeboden 
producten en diensten en de waarde van de activa van 
de Argenta Groep aantasten. Hoewel de Argenta Groep 
nauw samenwerkt met de toezichthouders en voortdu-
rend toeziet op de situatie en toekomstige wijzigingen 
van de regelgeving, kunnen het fiscaal beleid en andere 
beleidsterreinen onvoorspelbaar zijn en vallen zij niet 
onder haar controle. Zo zijn er momenteel gesprekken 
lopende om een nieuwe bilaterale fiscale ruling met 
Nederland op het vlak van vennootschapsbelasting te 
bekomen. 

Ook de eigenvermogenvereisten van kredietinstellingen 
en verzekeringsondernemingen zijn nu het voorwerp 
van wetgevende ontwikkelingen, de zogeheten Basel 
III-normen en (EU) Solvency II-normen, die een impact 
zullen hebben op de Argenta Groep.

 | Risicobeheer van de risico’s
 | van de Argenta Groep en zijn
 | entiteiten

Algemeen

In 2010 werden de directiecomités van Argenta 
Spaarbank, Argenta Assuranties en de Vennootschap 
geïntegreerd. Ze hebben een aantal gemeenschappelijke 
leden: de Chief Executive Officer (CEO), de Chief 
Financial Officer (CFO) en de Chief Risk Officer (CRO). 

Die eenheid van leiding onderstreept het belang van een 
commerciële, risico- en financiële groepsstrategie die 
naadloos op elkaar zijn afgestemd, met de nadruk op 
de langetermijnrelatie met zowel cliënten als zelfstandige 
kantoorhouders.

In 2012 heeft de Argenta Groep zijn conservatief en 
transparant risicomanagement verder uitgebouwd. 
Hierbij werden de zaken op het gebied van risico-
governance en risicoappetijt voor de Vennootschap 
scherper gesteld op de volgende manier: 
•	 vertaling van de risicoappetijt in concrete limieten, 

met duidelijke link naar het businessplan, periodieke 
opvolging en rapportering;

•	 toezicht op de consequente afbouw van posities die 
door de aanhoudende crisis risicovol zouden kunnen 
worden; 

•	 nieuwe of vernieuwde beleidslijnen, met versterkte en 
consequente input van de afdeling Risk in elk van de 
kernactiviteiten;

•	 verdere uitbouw van ICAAP voor Argenta Spaarbank 
en de opstart van ORSA (Own Risk and Solvency 
Assessment) voor Argenta Assuranties;

•	 uitrolplan met betrekking tot de IRB (interne rating 
based)-modellen voor banken & corporates, dat werd 
ingediend en goedgekeurd door de NBB;

•	 verdere integratie van de Validatiecel binnen de directie 
Risk en Validatie zonder verlies aan onafhankelijkheid;

•	 de uitgebreidere externe (financiële) controles en 
stresstesten waren een opportuniteit om het intern 
risico- en controlebeheer extern te toetsen; 

•	 actieve rol van het risicomanagement op het 
Asset & Liabilities-Comité, Arasrisicocomité en het 
Groepsriskcomité, en een signaalfunctie naar het 
directiecomité en de raad van bestuur.

Het belang van een sterk risicobeheer (vandaag en in de 
toekomst) wordt verder onderbouwd door onderstaande 
risicogovernancezaken:
•	 Het RAF - het risicoappetijtframework dat zowel voor 

de Bankpool als de Verzekeringspool bestaat - is een 
transparant knipperlichtsysteem waarbij op basis van 
drie indicatoren (een groen, oranje en rood knipperlicht) 
per risicoklasse het dagelijks risicomanagement 
opgevolgd wordt;

•	 de conservatieve risicoappetijt van de Vennootschap 
wordt bewaakt vanuit meerdere risicoklassen: 
kapitaaltoereikendheid, assetkwaliteit (en 
passivakwaliteit bij de Verzekeringspool), inkomens- en 
waardestabiliteit, liquiditeit en concentratie; 

•	 Argenta’s Groepsrisicomanagement geniet ook 
van een sterke kruisbestuiving tussen de bank- en 
verzekeringsrisk-knowhow.  

Governance

Het groepsrisicobeheer bevindt zich, naast de 
onafhankelijke controlefuncties Interne Audit en 
Compliance, voornamelijk op het niveau van de Argenta 
Groep. De Risicobeheerfunctie wordt in het Handvest 
Ondernemingswijd Risicobeheer gedefinieerd als de 
tweedelijnsfunctie die het algemeen risicobeheer 
binnen Argenta stuurt. 

De Risicobeheerfunctie begeleidt en controleert de eerste 
lijn inzake risicobeheer en ondersteunt met advies over 
de risico’s. Ze wordt uitgeoefend door de directie Risk en 
Validatie en staat onder de hiërarchische verantwoordelijk-
heid en het toezicht van de Chief Risk Officer.

Het risicobeheer in eerste lijn wordt binnen elke entiteit in 
volle verantwoordelijkheid georganiseerd en gedragen en 
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is dus de verantwoordelijkheid van de bestuursorganen 
van de verschillende groepsvennootschappen.

Tussen de eerste en tweede lijn bevindt zich het 
actuariaat, het actuariële kenniscentrum dat meerdere 
directies binnen de Verzekeringspool advies verstrekt. 
Het kenniscentrum heeft een fundamentele rol binnen 
het risicobeheer van Argenta Assuranties door het 
voorzien van informatie en advies speciaal toegespitst 
op de verzekeringen.

Er werden belangrijke inspanningen gedaan om de 
rollen en verantwoordelijkheden in deze gespecialiseerde 
domeinen verder te omschrijven en te onderscheiden. 

De directie Risk & Validatie:
•	 verzorgt de onafhankelijke tweedelijnscontrole;
•	 hanteert als basisprincipe: ‘identify, report, monitor 

en mitigate’ voor alle materiële risicofactoren (o.m. 
rente- en businessrisico), die vervolgens gekapitaliseerd 
worden in het ICAAP voor de Bankpool. Stuurt hiermee 
ook het (economisch) kapitaalbeheer;

•	 heeft aldus een radarfunctie, namelijk de verdere 
proactieve identificatie van nog niet volledig 
geïdentificeerde risico’s;

•	 vervult een belangrijke rol in het beleid en de validatie bij 
het modelleren van risico’s;

•	 doet de nodige formele risicocontroles en speelt 
vanuit haar finaliteit een actieve rol op onder meer het 
Groepsriskcomité en het Assets & Liabilities–Comité / 
Arasrisicocomité;

•	 adviseert de directiecomités en de raden van 
bestuur op een onafhankelijke manier over het 
risicobeheerproces binnen Argenta. 

De directie Actuariaat waakt voor de Verzekeringspool 
over zowel de rentabiliteit en de solvabiliteit – enerzijds 
in het kader van productvernieuwing en anderzijds in het 
kader van opvolging – als over de toereikendheid van 
de technische voorzieningen, door tijdige, proactieve  
en kwaliteitsvolle aanbevelingen naar het management 
en het Arasrisicocomité  te formuleren op basis van 
voldoende mature berekeningsmodellen.

Het maandelijkse overkoepelende Groepsriskcomité 
(GRC) heeft een alternerende agenda met (voor de 
Bankpool) de ene maand ICAAP-onderwerpen, de 
volgende maand kredietrisico-onderwerpen (Kreco – 
Kredietrisicocomité) en vervolgens het operationeel risico 
(Orco – Operationeel risicocomité).  

Validatie

Naast de tweedelijnscontrole is het valideren van de 
risicomodellen een van de kernactiviteiten van de directie 
Risk en Validatie. De toezichthouder verplicht financiële 
instellingen immers om de ontwikkelde risicomodellen te 
laten valideren door een onafhankelijke validator.

De Validatiecel heeft in 2012 onder meer de volgende 
activiteiten verricht:
•	 Validatie van de herziening en herkalibratie 

van de modellen voor het kredietrisico van de 
hypotheekportefeuilles van Argenta Spaarbank, CBHK 
en Nederland;

•	 validatie van de actualisering van het PD-model van 
Argenta Spaarbank;

•	 validatie van het nieuwe PD- en LGD-model Nederland;
•	 validatie van de herziening, de herkalibratie en de 

stresstesten van de beleggingsportefeuille, meer 
bepaald de blootstelling op financiële instellingen, 
ondernemingen en covered bonds.

Beheer van het marktrisico

Renterisico
Ook in 2012 werd veel aandacht besteed aan het 
beheer van het renterisico bij de Bank- en de Verze-
keringspool. Wijzigingen van rentevoeten, rentecurves 
en rendementen kunnen zowel de rentemarge als de 
marktwaarde sterk beïnvloeden. Om de marktsensitiviteit 
binnen het door de raad van bestuur van de Vennoot-
schap goedgekeurde RAF te houden en de knipper-
lichtniveaus van de toezichthouder niet te overschrijden, 
werden er in 2012 bijkomend interest rate caps gekocht 
en swaps afgesloten. Deze exogene indekkingen 
gelden als aanvulling op de altijd maximaal nagestreefde 
endogene bijsturing van de balans. 

Voor de endogene indekkingen is er het hele pallet van 
sturing op binnenbalansproducten ter beschikking, 
zoals prijszetting, nieuwe producten en aanpassing 
van productkenmerken. Endogene acties kunnen een 
belangrijke impact hebben die zich echter relatief traag 
en stelselmatig manifesteert. 

De grootteorde van de exogene indekking werd 
bepaald vanuit een passiva- en activaperspectief. Bij 
een opwaartse rentetrend moeten we kunnen volgen 
met het herprijzen van passiva die hiervoor gevoelig 
zijn. Dankzij een rente-indekking met een cap kan de 
tariefzetting op het spaarboekje gedeeltelijk mee volgen 
met een eventuele toekomstige rentestijging, terwijl dit 
zonder hedge moeilijk zou zijn door het minder frequente 
herprijzen van het actief.

Ook moeten de lange rentevaste activa vlottend 
gemaakt kunnen worden. Dankzij een rente-indekking 
kan de gebudgetteerde rentevaste hypotheekproductie 
met lange looptijd omgezet worden in een vlottend actief 
bij een eventuele toekomstige rentestijging. Dit biedt 
bescherming vanuit zowel inkomens- als waardeper-
spectief.

De combinatie van endogene en aanvullende exogene 
ALM-indekkingen verzekert dat de commerciële 
strategie van de Argenta Groep (o.a. de langetermijn-
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relaties met de gezinnen, de groei van hypotheken, de 
duurzame en rendabele groei van de depositoportefeuille 
en de uitbouw van de vier pijlers) volledig past binnen 
het goedgekeurde RAF.

Risk besteedt grote aandacht aan de omkadering van 
de financiële risico’s, in het bijzonder het renterisico. Zo 
kunnen we voldoende inkomens- en waardestabiliteit 
bereiken.

In de beleidslijnen ‘Thesaurie en ALM’ van Argenta 
Spaarbank en Argenta Assuranties wordt het ALM-
beleid met betrekking tot het renterisico beschreven. 
Wegens het belang van deze parameters werd een strikt 
kader afgesproken waarbij de raad van bestuur van 
Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties eenduidige 
en specifieke richtlijnen heeft opgelegd. 
•	 De toegelaten duration gap werd zodanig bepaald dat 

de brutowaarde van het bedrijf bij een plotse wijziging 
van het algemene rentepeil met 1 % met niet meer dan 
10 % zal schommelen. 

•	 Intern hanteert Argenta een renterisicolimiet op basis 
van de aangepaste marktwaarde van het eigen 
vermogen (MVE). Hij bedraagt -10 % / 1 %. Deze 
interne limiet staat naast de prudentiële observatieratio 
van – 20 % / 2 %, die berekend wordt op basis van het 
nuttig eigen vermogen (NEV).

•	 Een globale Earnings@Risk-limiet in het kader van het 
RAF en een specifieke Earnings@Risk delta NII-limiet bij 
100 bps up / down voor rentegevoeligheid.  Deze limiet 
komt derhalve naast de klassieke Value@Risk delta NEV 
limiet bij 200 bps up / down te staan. 

Daarnaast worden vele scenario’s gegenereerd waarbij 
de impact op hetzij het inkomen (‘earnings’), hetzij de 
waarde (’value’), berekend wordt en waaruit de  
99,90 %-, 95 %- en 80 %-ICAAP-scenario’s 
geselecteerd worden.

Bovendien richt de Argenta Groep zich voornamelijk 
op behoudende beleggingen binnen het RAF zoals 
overheidsobligaties, bancaire & niet-bancaire obligaties 
en hypothecaire leningen. Hierdoor wordt niet alleen 
het financieel risico, maar ook het spread- en het 
liquiditeitsrisico beperkt.

Zoals vermeld, heeft de Argenta Groep risicobeheer-
methodes geïmplementeerd en toegepast om de 
marktrisico’s waaraan hij wordt blootgesteld, te verzachten 
en te controleren. De blootstelling wordt voortdurend 
gemeten en gecontroleerd met behulp van professionele 
softwareprogramma’s. Op deze manier worden alle 
materiële bronnen van renterisico geïdentificeerd. Dit 
impliceert dat de interne systemen alle rentegevoelige 
activa en passiva en de buitenbalansposities screenen.

Bij het meten van het renterisico wordt zowel vanuit 
een inkomensperspectief (earnings at risk perspective, 

net interest income) als vanuit een economisch 
waardeperspectief (economic value, evaluatie in functie 
van de waarde van het eigen vermogen) gerapporteerd. 
Interne limieten, die deel uitmaken van het RAF en een 
weerspiegeling zijn van de renterisicopolitiek en de 
bedrijfsstrategie, zijn van kracht.

Het renterisico wordt alternerend gerapporteerd (de 
ene week in het Assets & Liabilities-Comité voor 
Argenta Spaarbank en de daaropvolgende week in het 
Arasrisicocomité voor Argenta Assuranties). In deze 
rapportering komen onder meer de volgende punten 
aan bod: overzicht van de geaggregeerde posities, 
compliance met de beleidslijnen en beleidslimieten, de 
geldende assumpties, de resultaten van uitgevoerde 
stresstests en aanbevelingen en de renterisicobalansen 
voor zowel Argenta Spaarbank als Argenta Assuranties. 

Maandelijks wordt aan de respectievelijke directie-
comités en raden van bestuur van de Argenta Groep 
gerapporteerd.

Aandelenrisico’s 
In 2011 werd na goedkeuring door het directiecomité 
en de raad van bestuur voorzichtig vanuit een beperkte 
risicoappetijt en op basis van fundamentele analyse 
gestart met de opbouw van een beperkte gediversi-
fieerde individuele aandelenportefeuille voor Argenta 
Assuranties. Argenta Spaarbank daarentegen heeft geen 
portefeuille individuele aandelen.

Beheer van het liquiditeitsrisico

Voor het meten, opvolgen, controleren en rapporteren 
van het liquiditeitsrisico heeft de Argenta Groep een 
aangepast managementinformatiesysteem (MIS), 
inclusief noodplan om zowel onder normale als in 
uitzonderlijke omstandigheden het liquiditeitsbeheer op 
een adequate manier te kunnen uitvoeren. 

Sinds het uitbreken van de liquiditeits- en kredietcrisis 
staat het liquiditeitsbeheer centraal binnen het globaal 
bankmanagement en bankentoezicht. De integratie 
van specifieke liquiditeitsnormen binnen de nieuwe 
kapitaalreglementering onderschrijft de belangrijkheid 
van een robuust liquiditeitsbeheer binnen de banksector. 
De Bankpool neemt de liquiditeitspolitiek dan ook zeer 
ten harte.
De liquiditeitsrisicoappetijt wordt in het RAF van de 
Bankpool beheerd via knipperlichtniveaus op twee 
risico-indicatoren, namelijk de ’Liquidity Coverage Ratio‘ 
(LCR) en de ’Net Stable Funding Ratio‘ (NSFR). De LCR 
zet de liquiditeitsbuffer af tegenover een gedefinieerde 
afvloei van de aangetrokken gelden op 1 maand. De 
NSFR plaatst de beschikbare liquiditeit tegenover de 
vereiste liquiditeit over een periode van een jaar. Voor 
de Verzekeringspool wordt ook de LCR berekend met 
daarnaast opvolging van de cumulatieve maturity gap. 
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Binnen het RAF wordt een minimumlimiet van 100 % 
vooropgesteld, maar wordt gestreefd naar een ratio van 
minstens 120 % zodat Argenta steeds beschikt over een 
comfortabele liquiditeitssituatie.
 
Het dagelijks liquiditeitsbeheer, de definitie van ’Early 
Warning Indicators‘ (EWIs) en de organisatie van 
stresstesten worden beschreven in het ‘Liquidity 
Contingency Plan’ (LCP). 

Dagelijks worden rapporten over de toestand op het vlak 
van funding verspreid over een breed doelpubliek, alle 
leden van het directiecomité incluis. Daarnaast vormt de 
bespreking van de liquiditeitsindicatoren een vast punt 
op het tweewekelijkse Alco. Het hoger management 
wordt met andere woorden op een continue basis 
betrokken bij het liquiditeitsbeheer. 

Beheer van het kredietrisico

Algemeen gesteld treedt kredietrisico op wanneer een 
cliënt of tegenpartij niet meer in staat is om aan zijn con-
tractuele verplichtingen te voldoen. Dit kan het gevolg 
zijn van insolventie van een cliënt of tegenpartij. Dit risico 
ontstaat zowel bij de traditionele kredietverlening als bij 
beleggingsactiviteiten (overige rentedragende activa). Bij 
deze laatste zijn spreadverwijdingen en ratingverlagingen 
indicatoren voor kredietrisico. De Argenta Groep loopt 
zowel binnen de Bank- als de Verzekeringspool een 
kredietrisico.

Voor de Argenta Groep zijn in essentie twee deel terreinen 
van belang voor wat betreft kredietrisico: de markt van 
de hypothecaire kredietverlening aan particulieren en de 
beleggingsportefeuille. Het kredietrisicomanagement is dan 
ook gefocust op deze beide segmenten.

Voor wat de de beleggingsportefeuille betreft, werd 
in 2012 het gebruik van de ratingtool verder geïnten-
sifieerd. Dit instrument wordt gehanteerd voor het 
bepalen van interne ratings van de banken & corporate 
tegenpartijen binnen de effectenportefeuille van de 
Vennootschap. Op die manier werden ongeveer honderd 
tegenpartijen grondig gescreend conform de interne 
governance procedure. 

Deze procedure omvat naast een grondige eerstelijns-
analyse, eveneens een risicocontrole op en een validatie 
van deze interne rating door de tweede lijn. Ook werden 
al deze voorgestelde interne ratings bekrachtigd of 
beslist op een ratingcomité. Deze aanpak past voor de 
Bankpool binnen de verdere ’Foundation Internal Rating 
Based‘-uitrol binnen het Basel-framework.

In 2012 werd aan de nieuwe tegenpartijen binnen de 
banken- en corporatesportefeuille altijd een interne rating 
toegekend. Er werd ook overgegaan tot de jaarlijks 
geplande herrating van de al toegekende interne ratings.

Nog in 2012 werd, in het kader van de verdere 
F-IRB-uitrol bij de Bankpool, verdergewerkt aan de 
voorbereiding van het dossier voor de overheden en 
de regionale en lokale besturen, waarvoor Argenta 
Spaarbank in 2013 een aanvraagdossier bij de NBB zal 
indienen. 

Het beheerskader omtrent het beleggingsbeleid wordt 
duidelijk omschreven en gedetailleerd binnen de 
beleidslijn ALM & Thesaurie van zowel de Bank- als 
de Verzekeringspool, met onder meer onderstaande 
uitgangspunten:  
•	 Er wordt een landenlimiet gehanteerd, die naast het 

centraal overheidsrisico, ook het risico van alle andere 
tegenpartijen of debiteuren per land omvat.

•	 Er wordt per tegenpartij gebruik gemaakt van een 
afzonderlijke interne limiet voor repo’s, afgeleide 
producten en covered bonds naast de obligatielimiet.

•	 Tegenpartijlimieten houden niet alleen rekening met de 
rating van de tegenpartij / debiteur maar ook met de 
looptijd van de transactie. 

•	 Asset-backed securities (ABS) en residential mortgage-
backed securities (RMBS) worden alleen toegelaten 
onder zeer strikte voorwaarden: 5 % retentie door 
emittent / initiator, permanente monitoring van 
onderliggende risicoposities op achterstal, wanbetaling, 
gekend onderliggende en duidelijk zicht op de structuur: 
geen RMBS op RMBS/ABS op ABS maar direct 
onderliggend collateral.

Binnen bovenstaande beleidskaders werd in 2012 
ook verder aandacht besteed aan de uitwerking en 
toepassing van het RAF van zowel de Bank- als de 
Verzekeringspool waarbij ratio’s omtrent landenconcen-
tratie en assetkwaliteit mee een belangrijke rol spelen.

Ook in 2012 heeft de Argenta Groep verder geïnvesteerd 
in kredietrisicomanagement. Zo werd de afdeling die 
verantwoordelijk is voor kredietrisicoanalyse (eerste lijn) 
verder uitgebouwd en werd een nog kwaliteitsvollere 
eerstelijnsportefeuillerapportering vanuit de middle 
en backoffice opgebouwd. De informatie van deze 
afdelingen wordt ook als vertrekpunt voor het onafhan-
kelijke riskmanagement gebruikt. 

Het kredietrisico van de hypotheekportefeuille blijft 
vrij stabiel. Voor België vertaalt zich dat in stabiele 
achterstandpercentages en lage default rates. Voor 
Nederland is er wel een beperkte stijging in de default 
rates merkbaar, maar deze blijven ruim binnen de 
vooropgestelde limieten. 

Een aantal kredietrisicomodellen met betrekking tot 
de hypotheekactiviteit in België en Nederland werd 
uitgebreid geactualiseerd. Dit proces zal in 2013 worden 
afgerond. Zowel de methodologie als de gebruikte vari-
abelen werden herbekeken en aangepast. Een nieuwe 
RAF-indicator voor de meting van de assetkwaliteit van 
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de hypothecaire portefeuilles werd geïntroduceerd naast 
de al bestaande indicator voor de beleggingsportefeuille.

Beheer van het verzekeringsrisico

De Verzekeringspool past een aantal regels en procedu-
res toe om het verzekeringsrisico te beheersen. 

Zowel het aanvaardings- als het tarievenbeleid worden 
bepaald en aangepast door een voortdurende opvolging 
van de technische resultaten van de Verzekeringspool. 
Door het duidelijke aanvaardingsbeleid voor wel-
omschreven doelgroepen wordt het acceptatierisico 
beperkt. 
Bij de ontwikkeling van een nieuw product wordt 
rekening gehouden met alle mogelijke risico’s om deze 
in de hand te houden. Aan de hand van een continue 
opvolging worden tijdig noodzakelijke maatregelen 
getroffen, zoals een eventuele tariefaanpassing.

Het productassortiment van Argenta Assuranties is 
beperkt en gefocust. Voor de niet zelf aangeboden 
verzekeringsproducten werden samenwerkingsover-
eenkomsten met andere verzekeringsmaatschappijen 
afgesloten.

De Verzekeringspool maakt ook gebruik van herver-
zekering om onderschrijvingsrisico’s te beperken. Zo 
verkleint de volatiliteit van de resultaten en verbeteren 
de solvabiliteitsratio’s. Het eigenbehoud en de limieten 
van de herverzekeringscontracten worden bepaald in 
functie van de acceptatiepolitiek en het risicoappetijt van 
Argenta Assuranties.

Er is een herverzekeringsbeleidslijn en een daaraan 
gekoppeld herverzekeringsprogramma met onbeperkte 
dekking naar boven voor alle BA-verzekeringen (Auto – 
Privéleven en Gebouw). Voor brand is er een herverzeke-
ring afgesloten per risico en per gebeurtenis, zodat ook 
catastrofes, zoals stormen, mee verzekerd zijn. Argenta 
Assuranties heeft ook een herverzekeringsprogramma 
voor levensverzekeringen.

De regels voor het berekenen van de technische 
reserves zijn conservatief. Er wordt systematisch 
nagegaan of de reserves adequaat zijn. Als op basis 
van de LAT (‘liability adequacy test’)-beleidslijn de 
reserves ontoereikend geacht worden, wordt beslist om 
aanvullende voorzieningen toe te wijzen en / of om het 
beleid inzake tarieven en risicoaanvaarding te wijzigen. 

Bovenop het voorzichtige reserveringsbeleid en de 
herverzekeringsprogramma’s legt de Verzekeringspool 
een voorziening aan voor egalisatie en catastrofen voor 
zowel Brand als BA Auto. Er wordt ook een vergrijzing-
voorziening opgebouwd voor hospitalisatie. Omdat 
de activiteit van de Verzekeringspool als verzekeraar 
specifieke risico’s inhoudt, werden vele beheerinstru-

menten ontwikkeld om het verzekeringsrisico onder 
controle te houden.

Beheer van het operationeel risico 

Het beheer van de operationele risico’s binnen de 
Argenta Groep wordt geregeld door de Beleidslijn 
beheer operationeel risico, die eind 2010 werd 
goed gekeurd door het directiecomité en de raad van 
bestuur. In de beleidslijn staan de uitgangspunten, 
regels, richtlijnen en procedures voor het identificeren, 
opvolgen, meten en rapporteren van operationele 
risico’s. Ze definieert ook de rapporteringlijnen van de 
dochtervennootschappen, die zelf verantwoordelijk 
blijven voor het beheer van hun operationeel risico. 

Het operationeel risicobeheer wordt bij de Argenta 
Groep georganiseerd op drie niveaus. Een eerste 
niveau – ’eerstelijns‘verantwoordelijkheid - ligt bij de 
bedrijfseenheden en het betrokken lid van het directie-
comité. Zij zijn verantwoordelijk voor het identificeren 
van de risico’s, het meten en het beheren ervan, het 
implementeren van actieplannen, het budgetteren van 
verwachte operationele risicoverliezen en het proactief 
benaderen van risico’s. 

Enkele directies of diensten hebben een centrale 
verantwoordelijkheid wat betreft operationeel risico. De 
Ombudsdienst binnen de directie Compliance & Integriteit 
beheert  alle inkomende klachten, die een belangrijke 
bron van informatie over mogelijke oorzaken van opera-
tionele risico’s zijn. Ook de directies Human Resources, 
Financiële Planning & Analyse en ICT hebben een centrale 
verantwoordelijkheid rond operationeel risicobeheer. Ze 
moeten vanuit hun domein een maatschappijdekkend 
beleid uitwerken dat op afdoende wijze het operationeel 
risico onder controle helpt te houden. Daarnaast staat 
de Juridische Dienst onder meer in voor de juridische 
correctheid van contracten.

Het risicodepartement van de Argenta Groep verzekert, 
als tweedelijnsverantwoordelijke, dat elke dochter-
vennootschap het operationeel risico op een gelijkvor-
mige manier beheert en dat elke dochtervennootschap 
elk risico beheert dat een impact zou kunnen hebben op 
de business of op andere dochterondernemingen binnen 
de Argenta Groep. 

Bijkomend heeft binnen de directie Compliance & 
Integriteit de dienst Compliance een tweedelijns-
verantwoordelijkheid voor het operationele risico omtrent 
naleving van wet- en regelgeving (compliancerisico). De 
dienst Inspectie staat binnen diezelfde directie in voor de 
tweedelijnscontrole op de werking in de kantoren.

De tweedelijnsverantwoordelijkheid inzake informatiebe-
veiliging en bedrijfscontinuïteit (BCM) is ook opgenomen 
in het risicodepartement. 

RISICO EN 
RISICOBEHEER
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Alle (operationele) risico’s die worden geïdentificeerd 
door de eerste-, tweede- of derdelijnsverantwoordelijke 
en alle incidenten die worden vastgesteld, worden 
geregistreerd in de Risicodatabank. De scoring van 
de risico’s gebeurt door alle partijen aan de hand van 
eenzelfde scoringstabel. Dat maakt de scoring uniform. 
De aanbevelingen die worden geformuleerd door Audit, 
Compliance, Risk en Validatie tijdens de uitoefening van 
hun tweede- / derdelijnscontrolefunctie en de acties 
die daaruit volgen, worden ook opgevolgd via deze 
databank. De status van de acties wordt periodiek 
beoordeeld door de betreffende controlefunctie en 
gerapporteerd. 

Het samenvoegen van alle informatie en het afstemmen 
van de aanpak van het operationeel risico laat de 
Argenta Groep toe een efficiëntere bijsturing van de 
beheersmaatregelen te voorzien. Dit draagt bij tot een 
verdere kwalitatieve verbetering van het beheer van het 
operationeel risico.

Dit streven naar kwaliteit is een kerndoelstelling voor 
iedereen binnen de Argenta Groep. Het  zal onder meer 
leiden naar een hogere maturiteit van de interne controle.

Elke twee jaar moet iedere directie haar operationele 
risico’s identificeren, beoordelen en waar nodig ook 
actie ondernemen om ze te beperken. Omdat deze 
risk and control self assessments door Risk geïnitieerd 
en begeleid worden, maken ze een groot deel van de 
jaarplanning uit.

Om de eerste lijn meer te betrekken bij het beheer van 
operationele risico’s, werd in 2012 in elke directie een 
contactpersoon aangeduid. Hij fungeert als aanspreek-
punt en specialist wat betreft operationeel risicobeheer 
van zijn directie. De aanduiding van deze contactper-
sonen was een belangrijke stap in de realisatie van de 
geformuleerde aanbevelingen omtrent het operationeel 
risicobeheer in 2012. 

Op vlak van informatiebeveiliging en business continuity 
management (BCM) werd en wordt er verder gewerkt 
aan de actualisatie van het kader en de beleidslijnen. 

Beheer van de overige risico’s 

In 2012 is verder geïnvesteerd in de economische 
kapitaalmodellen, in het bijzonder in de uitwerking van 
stress- en scenariotesten. Samen met de economische 
kapitaalberekeningen op basis van simulatiemodellen 
bieden ze de Argenta Groep een integraal beeld van alle 
materiële risico’s. De resultaten spelen een belangrijke 
rol in de inkomens- en waardesturingsmodellen. 
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OVERIGE INFORMATIE

 | Kapitaalverhogingen

De Vennootschap

Op 27 april 2012 hebben Investar en Argen-Co een 
kapitaalverhoging van de Vennootschap onderschreven.

Investar heeft via een inbreng in natura van een deel van 
de vordering die zij had op de Vennootschap uit hoofde 
van een keuzedividend van 19.149.800 euro ingebracht. 
Argen-Co heeft een inbreng in speciën van 12.327.800 
euro gedaan.

Als gevolg van deze kapitaalverhoging werd het maat-
schappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd 
van 550.334.200 tot 581.811.800 euro tegen uitgifte 
van 191.498 nieuwe aandelen voor Investar en 123.278 
nieuwe aandelen voor Argen-Co en tegen betaling van 
een uitgiftepremie van 24.345.140,75 euro door Investar 
en 15.672.332,14 euro door Argen-Co. 

De Argenta Groep

Op 8 mei 2012 heeft de Vennootschap een kapitaal-
verhoging van Argenta Assuranties onderschreven 
via een inbreng in speciën van 28.000.000 euro. Het 
maatschappelijk kapitaal van Argenta Assuranties werd 
verhoogd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het 
te brengen van 103.467.000 naar 131.467.000 euro.

Op 18 december 2012 heeft de Vennootschap een 
kapitaalverhoging van Argenta Spaarbank onderschre-
ven via een inbreng in speciën van 37.850.400 euro. Het 
maatschappelijk kapitaal van Argenta Spaarbank werd 
verhoogd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het 
te brengen van 421.255.000 naar 459.105.400 euro.

 | Verwerving van eigen aandelen

Noch de Vennootschap, noch een rechtstreekse 
dochtervennootschap, noch een persoon handelend in 
eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap 
of de rechtstreekse dochtervennootschap heeft tijdens 
het boekjaar 2012 aandelen van de Vennootschap 
verworven.

 | Toepassing van artikel
 | 134 van het Wetboek van
 | Vennootschappen

De Vennootschap

Tijdens het boekjaar 2012 werden er door de Vennoot-
schap aan de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren 
cvba of aan bedrijven die hiermee beroepshalve in 
een verband van samenwerking staan, bijkomende 
emolumenten toegekend als gevolg van bijkomende 

prestaties met betrekking tot de inbreng in natura in 
de Vennootschap, fiscaal advies en prestaties met 
betrekking tot het duurzaamheidsverslag  voor een totaal 
bedrag van 47.129,50 euro (incl. BTW).

De Argenta Groep

Tijdens het boekjaar 2012 werden er door de vennoot-
schappen van de Argenta Groep aan de commissaris 
Deloitte Bedrijfsrevisoren cvba of aan bedrijven die 
hiermee beroepshalve in een verband van samenwerking 
staan, bijkomende emolumenten toegekend als gevolg 
van bijkomende prestaties met betrekking tot de 
inbreng in natura in de Vennootschap, met betrekking 
tot het duurzaamheidsverslag, nazicht en analyse 
IFRS, supplementaire auditwerkzaamheden, prestaties 
met betrekking tot analyse en nazicht allocatieproces 
liquiditeitskosten en –opbrengsten, studiekosten en 
adviezen, opleiding, fiscaal advies, werkzaamheden met 
betrekking tot de medische index, actuariële dienstver-
lening met betrekking tot Solvency II en controle met 
betrekking tot geldverstrekkerverantwoording voor een 
totaal bedrag van 409.471,53  euro (incl. btw).

 | Informatie over de belangrijke
 | gebeurtenissen die na het
 | einde van het boekjaar
 | hebben plaatsgevonden

Fiscaal-juridische overheidsmaatregelen 

Vanaf 1 januari 2013 werd de ‘bijkomende heffing 
op roerende inkomsten’ van 4 % die vorig jaar werd 
ingevoerd, weer afgeschaft. 
De heffing blijft wel van toepassing als deze verschuldigd 
was voor het jaar 2012. 

De roerende voorheffing werd sinds 1 januari 2013 
verder geharmoniseerd en bedraagt momenteel 25 %, 
zowel voor interesten als dividenden. 
De bestaande uitzonderingen, zoals voor het spaar-
boekje, blijven echter wel behouden. 
Ook de belasting van 3 % van het vestigingskapitaal van 
ons lijfrenteproduct Pension Life Plus stijgt naar 25 %.
 
Naast bovenvermelde wijzigingen werd ook de 
premietaks voor verzekeringen sinds 1 januari 2013 
verhoogd van 1,1 % naar 2 %, met uitzondering van 
schuldsaldoverzekeringen die dienen voor het verwerven 
of behouden van een onroerend goed.

Voor interesten, kapitaalaflossingen en bijhorende 
schuldsaldoverzekeringen zou het fiscaal voordeel 
uniform worden vastgesteld op 45 % in de plaats van 
een aftrek tegen het marginaal tarief.
Ook deze geplande maatregel is er uiteindelijk niet 
gekomen, de aftrek tegen marginaal tarief blijft dus 
voorlopig behouden.
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Long term refinancing operation (LTRO)

Op 8 december 2011 kondigde de ECB de creatie van een 
nieuwe LTRO (long term refinancing operation) aan op 3 jaar, 
met de mogelijkheid om deze na 1 jaar terug te betalen. 

Aan de eerste LTRO, die in januari 2012 werd uitge-
geven, nam Argenta Spaarbank deel voor een bedrag 
van 200 miljoen euro. Eind februari 2012 heeft de ECB 
een tweede LTRO op 3 jaar uitgegeven. Argenta heeft 
daarvan 1 miljard euro opgenomen.

Het motief om aan beide transacties deel te nemen, 
was van louter financiële aard. De aanwending van deze 
goedkope financiering maakte het mogelijk bijkomende 
rente-inkomsten te realiseren, die grotendeels indirect 
omgezet werden in gunstigere krediettarieven voor de 
cliënten. Het betrekken van LTRO-gelden was absoluut 
niet gedreven door een financieringsbehoefte.
In december 2012 heeft Argenta besloten om gebruik 
te maken van de mogelijkheid om beide LTRO’s terug te 
betalen na 1 jaar.  
Door de gewijzigde marktomstandigheden was de 
opportuniteit om deze langer aan te houden verdwenen. 

 | Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van
 | de Vennootschap en de Argenta Groep aanmerkelijk kunnen
 | beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig
 | nadeel berokkenen aan de Vennootschap en de Argenta Groep

De Vennootschap 

Er zijn naar best weten van de raad van bestuur geen 
andere omstandigheden die de ontwikkeling van de 
Vennootschap opmerkelijk kunnen beïnvloeden dan 
diegene vermeld in dit jaarverslag.

De Argenta Groep

Er zijn naar best weten van de raad van bestuur geen 
andere omstandigheden die de ontwikkeling van de 
Argenta Groep opmerkelijk kunnen beïnvloeden dan 
diegene vermeld in dit jaarverslag.
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geCOnSOLiDeerDe 
jaarrekening Van 
De VennOOTSCHaP
(jaarrekening argenta groep)

1.  Geconsolideerde financiële gegevens

1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2012  
 na winstverdeling

ACTIEF 2011 2012

I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en 
girodiensten 32.702.129 31.300.689

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier 166.423.953 75.676.704

 
III. Vorderingen op kredietinstellingen

A. Onmiddellijk opvraagbaar 39.740.825 40.136.881

B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 678.964.293 779.825.677

718.705.118 819.962.558

IV. Vorderingen op cliënten 15.208.231.394 17.395.405.061

V. Obligaties en andere vastrentende effecten

A. Van publiekrechtelijke emittenten 9.228.323.800 8.257.964.270

B. Van andere emittenten 8.706.289.639 7.635.148.234

17.934.613.439 15.893.112.504

VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 460.764.445 674.514.578

VII. Financiële vaste activa

B. Andere ondernemingen

    1. Deelnemingen, aandelen 79.412 28.148

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 86.323.533 92.473.637

IX. Consolidatieverschillen 89.227.690 80.304.920

X. Materiële vaste activa 35.854.005 35.518.574

XII. Overige activa

•  Aandeel van herverzekeraar in technische reserves 2.067.267 1.063.343

•  Overige 82.728.356 38.468.651

84.795.623 39.531.994

XIII. Overlopende rekeningen 397.860.229 379.374.982

TOTAAL ACTIEF 35.215.580.970 35.517.204.349

in euro
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PASSIEF 2011 2012

I. Schulden aan kredietinstellingen

C. Overige schulden op termijn of met opzegging 2.268.551.720 1.249.735.816

 
II. Schulden aan cliënten

A. Spaargelden / spaardeposito's 17.339.619.806 18.933.510.449

B. Andere schulden

    1. Onmiddellijk opvraagbaar 2.749.186.779 4.161.122.557

    2. Op termijn of met opzegging 1.541.721.301 1.782.120.591

C. Wiskundige en premiereserves 2.125.840.375 2.348.923.383

23.756.368.261 27.225.676.980
III. In schuldbewijzen belichaamde schulden

A. Obligaties en andere vastrentende effecten 
 in omloop 5.882.883.615 3.263.891.805

IV. Overige schuldbewijzen 142.293.569 115.213.990

V. Overlopende rekeningen 351.790.892 283.640.180

VI. Voorzieningen, uitgestelde belastingen en  
belastinglatenties

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten
    3a. Schadereserves en reserves/voorzieningen  
          voor winstdeling 920.032.337 1.405.471.491

    3b. Overige risico’s en kosten 23.851.490 9.013.878

B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 2.030.052 467.513

945.913.879 1.414.952.882

VII. Fonds voor algemene bankrisico’s 6.000.000 16.000.000

VIII. Achtergestelde schulden 611.782.485 536.099.297

EIGEN VERMOGEN 1.249.990.607 1.411.987.069

IX. Kapitaal

A. Geplaatst kapitaal 550.334.200 581.811.800

X. Uitgiftepremies 113.230.449 153.247.922

XI. Herwaarderingsmeerwaarden 11.013.868 10.569.265

XII. Reserves en overgedragen resultaat 552.250.799 643.196.791

XIII. Consolidatieverschillen 23.161.291 23.161.291

XV. BELANGEN VAN DERDEN 5.942 6.330

TOTAAL PASSIEF 35.215.580.970 35.517.204.349

in euro1.  Geconsolideerde financiële gegevens

1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2012  
 na winstverdeling
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1.2. Geconsolideerde posten buiten balanstelling per 31 december 2012

2011 2012

I. Eventuele passiva

C. Overige borgtochten 3.325.174 3.509.008

II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico
B. Verplichtingen wegens contantaankopen van  
 effecten en andere waarden 49.096.657 10.090.360

C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen 15.496.536 15.539.125

64.593.193 25.629.485
III. Aan de in de consolidatie opgenomen ondernemingen 

toevertrouwde waarden

B. Open bewaring en gelijkgestelde 10.389.780.947 10.769.347.490

in euro
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1.3. Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2012

2011 2012

I. a. Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten 1.166.995.865 1.199.973.788

    waaronder: uit vastrentende effecten 530.213.421 516.252.688
b. Premies en andere technische opbrengsten  
 verzekeringen 680.961.544 990.889.038

c. Herverzekering 912.662 239.669

II. a. Rentekosten en soortgelijke kosten -769.059.443 -791.160.758

b. Technische kosten verzekeringen -710.870.712 -1.074.267.926

c. Herverzekering -3.352.136 -3.664.669

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten

A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 195.170 975.126
B. Deelnemingen en aandelen die tot de financiële  
 vaste activa behoren 67.750 26.705

262.920 1.001.831

IV. Ontvangen provisies 65.503.043 64.660.254

V. Betaalde provisies -133.668.191 -158.346.738

VI. Winst (Verlies) uit financiële transacties
A.  Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en 

andere financiële instrumenten 0 71.433

B. Uit de realisatie van beleggingseffecten 57.810.023 92.104.646

57.810.023 92.176.079

VII. Algemene beheerskosten

A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -40.995.886 -46.463.219

B. Overige beheerskosten -107.358.636 -110.727.518

-148.354.522 -157.190.737
VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa -57.874.072 -53.708.889

IX. Terugneming van waardeverminderingen (Waarde-
verminderingen) op vorderingen en terugneming 
van voorzieningen (voorzieningen) voor de posten 
buiten balanstelling “Eventuele passiva” en “Ver-
plichtingen met een potentieel kredietrisico” -361.467 -4.888.779

X. Terugneming van waardeverminderingen (Waar-
deverminderingen) op de beleggingsportefeuille 
in obligaties, aandelen en andere vastrentende of 
niet-vastrentende effecten -37.741.746 49.296.676

XI. Besteding en terugneming van voorzieningen 
voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de 
posten buiten balanstelling “Eventuele passiva” en 
“Verplichtingen met een potentieel kredietrisico” 1.980.604 358.824

in euro
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XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan 
bedoeld in de posten buiten balanstelling “Eventu-
ele passiva” en “Verplichtingen met een potentieel 
kredietrisico” -783.667 -1.251.083

XIII. Onttrekking (Toevoeging (-)) aan het fonds voor 
algemene bankrisico’s -6.000.000 -10.000.000

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten  18.135.241 27.333.891

XV. Overige bedrijfskosten  -12.765.464 -20.780.504

XVI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening  
vóór belasting van de geconsolideerde  
ondernemingen 111.730.482 150.669.967

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten  
B. Terugneming van waardeverminderingen 
 op financiële vaste activa 0 398

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 125.339 20.279

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 253.050 114.100

378.389 134.777
XVIII. Uitzonderlijke kosten  

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa -5 0

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa -42.093 -61.523

E. Andere uitzonderlijke kosten -79 -98

-42.177 -61.621

XIX. Winst van het boekjaar vóór belasting van  
de geconsolideerde ondernemingen 112.066.694 150.743.123

XIX bis.

A. Overboeking naar de uitgestelde belasting en  
 belastinglatenties -32.818 -49.957
B. Onttrekking aan de uitgestelde belasting en  
 belastinglatenties 472.926 1.571.161

XX. Belasting op het resultaat  

A. Belastingen -32.384.848 -50.284.442
B. Regularisering van belastingen en terugneming van
 belastingvoorzieningen 12.989.774 8.303.591

-19.395.074 -41.980.851

XXI. Winst van de geconsolideerde ondernemingen 93.111.728 110.283.476

XXIII. Geconsolideerde winst  93.111.728 110.283.476

XXIV. Aandeel van derden in het resultaat 485 582

XXV. Aandeel van de groep in het resultaat 93.111.243 110.282.894
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2.  Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 20121

Tabellen, of gedeelten van tabellen, die zonder inhoud zijn, werden uit de toelichting weggelaten.

a.1. Integrale consolidatie

De techniek van integrale consolidatie werd toegepast 
voor alle vennootschappen van de Argenta Groep.

Deze methode houdt in dat de aandelen van de dochter-
maatschappij, in het bezit van de moedermaatschappij, in de 
balans van de moedermaatschappij worden vervangen door 
de activa en de passiva van deze dochteronderneming.

Aan de balans van de moedermaatschappij werden verder 
toegevoegd:

• de minderheidsbelangen, zijnde het gedeelte van de 
eigen middelen van de dochterondernemingen dat niet 
aan de moedermaatschappij toekomt;

• de consolidatieverschillen, zijnde de verschillen op het tijd-
stip van verwerving tussen enerzijds de aanschaffingsprijs 
van de door de dochtervennootschappen uitgegeven 
aandelen die in portefeuille zijn bij de moedermaatschap-
pij, en anderzijds de intrinsieke waarde ervan;

• de consolidatiereserves die, na de datum van verwer-
ving van de participaties, de aangroei weergeven van 
het aandeel van de moedermaatschappij in het eigen 
vermogen van de dochtervennootschappen.

Positieve consolidatieverschillen (consolidatiegoodwill) 

worden op het actief van de balans vermeld. 
Positieve consolidatieverschillen, ontstaan bij de eerste 
consolidatie, worden afgeschreven over een termijn van 
twintig jaar omdat verwacht wordt dat de deelnemingen het 
groepsresultaat positief zullen beïnvloeden over die termijn.
De andere positieve consolidatieverschillen worden lineair 
afgeschreven over een termijn van vijf jaar. Negatieve 
consolidatieverschillen verhogen de groepsreserves op het 
passief van de balans.

Het eerste consolidatieverschil werd bepaald op datum 31 
december 2001, zijnde de datum waarop de herstructure-
ring geacht werd te zijn voltooid.

Teneinde dubbeltellingen te vermijden, werden verder de 
wederzijdse schulden en vorderingen, evenals de onder-
linge kosten en baten geëlimineerd.

Alvorens tot de consolidatie der individuele jaarreke-
ningen over te gaan, werden de regels met betrekking 
tot de waardering der activa- en passivabestanddelen 
geharmoniseerd in functie van de regels die gelden in de 
spaarbank.

Vermits alle vennootschappen van de Argenta Groep het 
boekjaar afsluiten op 31 december, wordt deze datum 
voor de consolidatie aangenomen.

I. Criteria voor consolidatie en opneming volgens de 
 vermogensmutatiemethode

II.A. Lijst van de volledig in de consolidatie opgenomen  
dochterondernemingen

Naam Zetel Ondernemingsnummer Gehouden deel van  
het kapitaal (in %)

Argenta Spaarbank nv Antwerpen BTW BE 0404.453.574
RPR Antwerpen

99,99 %

Argenta Assuranties nv Antwerpen BTW BE 0404.456.148
RPR Antwerpen

99,99 %

Argentabank Luxembourg SA Luxembourg R.C. Lux B35185 99,99 %

Argenta Life Luxembourg SA Luxembourg R.C. Lux B36509 99,99 %

Argenta Nederland nv Amsterdam H.R. Amst 33215872 100 %

Argenta-Life Nederland nv Breda H.R. Amst 33301491 99,99 %

1.  De jaarrekening wordt in deze brochure in verkorte vorm weergegeven.
 De neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank zal gebeuren binnen de wettelijk voorziene termijn.
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VI. Waarderingsregels

Immateriële vaste activa

Oprichtings- en herstructureringskosten worden tijdens 
het eerste boekjaar volledig afgeschreven, met uitzonde-
ring van de kosten bij het in eigen beheer nemen van de 
portefeuille Leven. 
Deze kosten worden geactiveerd en aan 20 % per jaar 
afgeschreven op proratabasis.

Kosten bij uitgifte van leningen worden lineair afgeschre-
ven over de (verwachte) looptijd van de lening.

De aankoopprijs en aankoopkosten van software worden 
aan 20 % per jaar afgeschreven op proratabasis.

Positieve consolidatieverschillen, ontstaan bij de eerste 
consolidatie, worden afgeschreven over een termijn van 
twintig jaar omdat verwacht wordt dat de deelnemingen 
het groepsresultaat positief zullen beïnvloeden over die ter-
mijn. De andere positieve consolidatieverschillen worden 
lineair afgeschreven over een termijn van vijf jaar.

De commissielonen worden principieel onmiddellijk en 
integraal in resultaat genomen. De commissielonen op 
kasbons, termijnrekeningen en hypothecaire kredieten 
worden echter gespreid in resultaat genomen, volgens de 
hierna vermelde methode:

• commissielonen voor verrichtingen met een contractu-
ele looptijd van meer dan een jaar maar niet meer dan 
zestig maanden, worden, gespreid over de looptijd van 
de verrichtingen, in resultaat genomen;

• commissielonen voor verrichtingen met een contrac-
tuele looptijd van meer dan zestig maanden worden, 
gespreid over zestig maanden, in resultaat genomen.

De aldus geactiveerde commissielonen worden prorata 
afgeschreven op maandbasis.

Voor de activering van commissielonen wordt geen mini-
mum grens weerhouden.

Voor de activering van hard- en software, voornamelijk 
bestaande uit onderhoudskosten en licenties, wordt het 
minimumbedrag vastgesteld op 10.000 euro. Bedragen 
lager dan 10.000 euro worden onmiddellijk in kosten 
opgenomen.

Materiële vaste activa

Algemeen geldt dat er voor de activering van materiële 
vaste activa geen grenzen worden weerhouden.

• De aankoopprijs en aankoopkosten van grond worden 
niet afgeschreven, noch bij een onbebouwd, noch bij 
een bebouwd perceel. Bij aankoop van een bebouwd 
onroerend goed wordt de grondwaarde bepaald 
volgens een op moment van aankoop opgemaakte 
schatting.

 
• Voor een bebouwd onroerend goed wordt de aan-

koopprijs gesplitst in twee delen:
a) de grondwaarde (zoals bepaald hierboven) te 

verhogen met de bijkomende kosten die betrekking 
hebben op de grond;

b)  de gebouwwaarde, te verhogen met de bijkomende 
kosten die betrekking hebben op de gebouwen. 
Deze kosten worden bepaald volgens de formule:

 gebouwwaarde / aankoopprijs * totale aankoop-
kosten

 De gebouwwaarde wordt afgeschreven a rato van 3 % 
per jaar op proratabasis.

 De gebouwen aangekocht voor 1981 worden afge-
schreven aan 5 % per jaar.

• De uitvoeringskosten met betrekking tot de nieuwbouw 
van 1986 werden in het eerste boekjaar voor 33 % op 
88 % van de aanschaffingswaarde afgeschreven en 
3 % op 12 % van de aanschaffingswaarde. Vanaf het 
volgende boekjaar wordt 3 % op de totale aanschaf-
fingswaarde afgeschreven.

• De kosten met betrekking tot de nieuwbouw van 1994 
worden afgeschreven a rato van 3 % op de totale 
aanschaffingswaarde.

• De herwaarderingsmeerwaarden met betrekking tot 
maatschappelijke zetel en belendende gebouwen 
worden afgeschreven over de vermoedelijke residuele 
gebruiksduur van het gebouw. Het einde van deze 
afschrijvingsperiode valt samen met het einde van de 
afschrijvingsperiode van de aanschaffingswaarde:
a)  Voor de herwaarderingsmeerwaarden op de 

maatschappelijke zetel 1990 beloopt de jaarlijkse 
afschrijving 3,125 % over een periode van 32 jaar.

b) Voor de herwaarderingsmeerwaarden uit 2003:
- Voor de nieuwbouw 1986 beloopt de jaarlijkse 

afschrijving 7,595 % over de periode   
01-11-2003 tot 31-12-2017;
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- Voor de nieuwbouw 1994 beloopt de jaarlijkse 
afschrijving 4,316 % over de periode   
01-11-2003 tot 31-12-2027;

- Voor de Lamorinièrestraat  58 + oude drukkerij 
beloopt de jaarlijkse afschrijving 3,209 % over  
de periode 01-11-2003 tot 31-12-2035;

- Voor de Lamorinièrestraat 39-43 beloopt de 
jaarlijkse afschrijving 3,315 % over de periode 
van 01-11-2003 tot 31-12-2034.

• De uitgevoerde werken aan de panden in de Lamori-
nièrestraat worden gekwalificeerd als nieuwbouw en 
worden afgeschreven a rato van 3 % per jaar op  
proratabasis. De afschrijvingen op de aankoopkosten 
volgen deze van de aankoopprijs.

• De aankoopprijs en aankoopkosten van verbouwings-
kosten worden aan 10 % per jaar afgeschreven op  
proratabasis.

• De aankoopprijs en aankoopkosten van meubilair en 
materiaal worden aan 10 % per jaar afgeschreven op 
proratabasis.

• De aankoopprijs en aankoopkosten van hardware 
worden aan 33,33 % per jaar afgeschreven op  
proratabasis.

• De aankoopprijs en aankoopkosten van rollend  
materieel worden aan 25 % per jaar afgeschreven op 
proratabasis.

• De aankoopprijs en aankoopkosten van inrichting op 
gehuurde gebouwen worden afgeschreven over de 
duur van het huurcontract. Voor activering worden 
geen minimumgrenzen weerhouden.

Fonds algemene bankrisico’s

Het Fonds voor Algemene Bankrisico’s is een voorzorgs-
fonds ter bescherming van de solvabiliteit tegen toekom-
stige risico’s die, hoewel nog niet gematerialiseerd, toch 
latent verbonden zijn met de bedrijfsuitoefening van een 
kredietinstelling. 

In het bijzonder worden zij aangelegd op basis van een 
inschatting van potentiële toekomstige (krediet)risico’s 
die aanwezig zijn in de beleggingsportefeuille rekening 
houdend met de algemene economische toestand en met 
andere algemeen latente risico’s eigen aan de bancaire 
activiteiten. 

Effectenportefeuille

Financiële vaste activa
Op deelnemingen en aandelen worden waardeverminde-
ringen toegepast in geval van duurzame minderwaarde of 
waardeverlies. 

Op vorderingen worden waardeverminderingen toegepast, 
zo het voor het geheel of een gedeelte van de vorderingen 
onzeker is dat zij op de vervaldag zullen worden betaald.

Bijkomende kosten in verband met de verwerving worden 
ten laste genomen van de resultatenrekening van het 
boekjaar waarin ze zijn gemaakt.

Effecten die behoren tot de handelsportefeuille
De effecten waarvoor een liquide markt bestaat, worden 
gewaardeerd tegen hun marktwaarde op balansdatum; 
de andere effecten worden gewaardeerd tegen hun 
aanschaffingswaarde of tegen hun marktwaarde op 
balansdatum indien lager.

Bijkomende kosten in verband met de verwerving worden 
ten laste genomen van de resultatenrekening van het 
boekjaar waarin ze zijn gemaakt.

Effecten die behoren tot de beleggingsportefeuille
Niet-rentende effecten worden gewaardeerd tegen hun 
aanschaffingswaarde of hun realisatiewaarde op balans-
datum indien lager. Bij wederverkoop van aandelen wordt 
individueel de meerwaarde in resultaat genomen.

De vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond 
van hun actuariële rendement, berekend bij aankoop, met 
inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag. 

Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de 
terugbetalingswaarde wordt pro rata temporis voor de 
resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen 
als bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten.
Dit verschil wordt in resultaat genomen op geactualiseerde 
basis, uitgaande van het reële rendementspercentage bij 
aankoop. In de balans worden deze effecten opgenomen 
tegen hun aanschaffingswaarde, vermeerderd of vermin-
derd met het gedeelte van het bedoelde verschil dat in 
resultaat wordt genomen.

De vastrentende effecten die gezien hun aard moeilijk kun-
nen worden gewaardeerd op basis van hun actuariële ren-
dement, worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. 
Er worden waardeverminderingen toegepast in geval van 
duurzame minderwaarde of waardeverlies indien er geen 
liquide markt bestaat.
Indien er wel een liquide markt bestaat, worden ze ge-
waardeerd aan marktwaarde indien deze lager is dan de 
aanschaffingswaarde. Voor bewijzen van eeuwigdurende 
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leningen wordt het verschil tussen hun aanschaffings-
waarde en hun lagere marktwaarde beschouwd als een 
duurzaam verlies.

Effecten die tevens als liquiditeitssteun dienen, worden 
gewaardeerd tegen marktwaarde zo die lager is dan de 
verkregen waarde overeenkomstig de hoger vernoemde 
regels.

Effecten worden bestemd als liquiditeitsondersteunend 
indien uit de opgestelde cashplanning een belangrijk en 
structureel kastekort zou blijken en voor dit vastgestelde 
tekort effecten worden geaffecteerd. 
De meer- en minderwaarde uit de verkoop van vastrenten-
de effecten in het kader van arbitrageverrichtingen worden 
onmiddellijk in resultaat genomen.

Bijkomende kosten in verband met de verwerving worden 
ten laste genomen van de resultatenrekening van het 
boekjaar waarin ze zijn gemaakt.

Bij effecten met variabele rente, aangekocht voor het boek-
jaar 2008, wordt het pariverschil bij aankoop gespreid af- of 
bijgeschreven tot de eerste rente aanpassingsdatum.
Bij effecten met variabele rente, aangekocht vanaf het 
boekjaar 2008, gelden dezelfde bepalingen als voor de 
vastrentende effecten.

Voor de gerealiseerde min- en meerwaarden en de 
aankoopkosten gelden dezelfde bepalingen als voor de 
vastrentende effecten.

Kredieten

Op kredieten worden waardeverminderingen geboekt 
indien het bedrag van de noodzakelijke correcties op de 
aanschaffingswaarde vaststaat.

Daarentegen worden voor kredietrisico’s voorzieningen 
aangelegd indien verliezen moeten worden gedekt die 
waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet 
vaststaat.

In beginsel worden waardeverminderingen en voorzie-
ningen per individueel actief bestanddeel geboekt. In de 
gevallen waarin de vorderingen moeilijk in aanmerking 
komen voor een geïndividualiseerde beoordeling, kan de 
beoordeling van het risico “forfaitair” gebeuren.

Naast de bovenvermelde waardeverminderingen worden 
er echter ook op portefeuillebasis gebaseerde collectieve 
IBNR (incurred but not reported) voorzieningen aangelegd.

Passiva

Alle schulden worden in de balans opgenomen ten belope 
van de gelden die ter beschikking zijn gesteld.
 
Verzekeringen

Schadereserves
Wat de schadeverzekeringen betreft wordt bij schade, 
voor iedere aanwezige dekking, een forfaitaire openings-
reserve geboekt. Deze openingsreserve wordt gebeurlijk 
aangepast op basis van concrete gegevens waaruit kan 
worden besloten dat de forfaitaire minima niet zullen 
volstaan. De forfaitaire schadereserves worden jaarlijks 
herzien in functie van de gemeten resultaten van vorig 
boekjaar.

Voor de producten “brand” en “auto” worden alle schade-
reserves jaarlijks herzien. Uitzondering wordt gemaakt in 
de tak auto, waar in de dossiers met lichamelijk letsel een 
herziening gebeurt op semestriële basis. De herzieningen 
kunnen een aanpassing in min of meer impliceren.

De recuperatiereserves volgen in beginsel de schadere-
serves.

Voor levensverzekeringen wordt in geen enkel geval een 
recuperatiereserve aangelegd.

Voor de verzekeringen leven wordt bij het openen van een 
schadedossier een reserve aangelegd die gelijk is aan het 
verzekerde kapitaal.
Ook hier worden de schadereserves jaarlijks herzien met 
een mogelijke aanpassing in min of meer.

Premiereserves
De vervallen handelspremies worden geprorateerd en in 
het resultaat opgenomen voor het maandelijks verworven 
gedeelte. Voor de latere maanden wordt een premie-
reserve aangelegd.

De niet-betaalde premies leven strekkende tot recon-
stitutie van een hypotheeklening worden gewaardeerd 
samen met de hypotheeklening en waardeverminderingen 
worden overeenkomstig geboekt.

Voor de premies van de schadeverzekeringen auto en 
brand, ouder dan drie maand, wordt een waardever-
mindering geboekt gelijk aan het totale bedrag van de 
niet-betaalde premies.

De berekening en de boeking van de waardevermindering 
gebeurt per verzekeringstak.
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De incassolonen worden eveneens geprorateerd en in het 
resultaat opgenomen voor het maandelijks verschuldigde 
gedeelte.

De waardeverminderingen worden trimestrieel aangelegd 
en aangepast.

Wiskundige reserves
De wiskundige reserves worden aangelegd overeenkom-
stig het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betref-
fende de levensverzekeringsactiviteit.

Voor de reserves van tak 23 wordt wekelijks tot koersvor-
ming overgegaan.

Voorziening voor egalisatie en catastrofen
De voorziening voor egalisatie en catastrofen wordt aan-
gelegd conform de mededeling D.151 van 6 december 
1996 van de CBFA.

Vergrijzingsvoorziening
Er wordt een vergrijzingsvoorziening aangelegd voor de 
polis hospitalisatie.

 

VII. Staat van de vorderingen op kredietinstellingen (actiefpost III)

Boekjaar

B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) op kredietinstellingen 
(actiefpost III B.)
2. Uitsplitsing van deze vorderingen naar hun resterende looptijd:

    •  tot drie maanden 779.825.677

VIII. Staat van de vorderingen op cliënten (actiefpost IV)

Boekjaar Vorig boekjaar

1. Vorderingen
 •   op verbonden ondernemingen die niet in de 

consolidatie zijn opgenomen 2.921 2.915

4. Uitsplitsing naar resterende looptijd:

 •  tot drie maanden 316.439.122

 •  meer dan drie maanden tot één jaar 160.614.710

 •  meer dan één jaar tot vijf jaar 522.333.987

 •  meer dan vijf jaar 16.336.106.703

 •  met onbepaalde looptijd 59.910.539

in euro

in euro
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JAARREKENINGEN
2012
JAARREKENINGEN
2012

IX. Staat van de obligaties en andere vastrentende effecten 
         (actiefpost V)

Boekjaar Vorig boekjaar

2. Obligaties en effecten die achtergestelde  
 vorderingen vertegenwoordigen 99.203.057 60.106.779
3. Geografische uitsplitsing van de volgende  
 posten:  België Buitenland

    V.A. • publiekrechtelijke emittenten 6.581.641.346 1.676.322.924

    V.B. • andere emittenten 578.162.009 7.056.986.225

4. Noteringen en looptijden:  Boekwaarde Marktwaarde

    a.  • genoteerde effecten 15.893.112.504 16.622.939.457

Boekjaar

    b.  • resterende looptijd tot één jaar 2.929.518.084

         • resterende looptijd van meer dan één jaar 12.963.594.420
5. Uitsplitsing naargelang de obligaties 
 en effecten behoren tot de:

    a.  • handelsportefeuille 1.747.358

    b.  • beleggingsportefeuille 15.891.365.146

6. Voor de handelsportefeuille:
 •   het positieve verschil tussen de hogere markt-

waarde en de aanschaffingswaarde van de 
obligaties en effecten die tegen marktwaarde 
worden gewaardeerd 22.220

7. Voor de beleggingsportefeuille:
    •  het positieve verschil van alle effecten waarvan  
  de terugbetalingswaarde groter is dan hun  
  boekwaarde 37.417.306
    •   het negatieve verschil van alle effecten  
  waarvan de terugbetalingswaarde kleiner is  
  dan hun boekwaarde 151.230.611
8.  Gedetailleerde opgave van de boekwaarde 

van de beleggingsportefeuille:

    a. Aanschaffingswaarde 

  Per einde van het voorgaande boekjaar 17.954.319.299

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

  •  aanschaffingen 3.027.587.425

  •  overdrachten (-) -5.043.926.247
  • aanpassingen met toepassing van artikel 
   35 ter, § 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van  
   23 september 1992 op de jaarrekening van de  
   kredietinstellingen  (+/-) -41.206.481

  Per einde van het boekjaar 15.896.773.996

 c. Waardeverminderingen 

  Per einde van het voorgaande boekjaar 19.705.860

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

  • geboekt 124.914

  • teruggenomen want overtollig (-) -14.421.924

  Per einde van het boekjaar 5.408.850

 
 d. Boekwaarde per einde van het boekjaar 15.891.365.146

in euro
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X. Staat van de aandelen en andere niet-vastrentende effecten 
       (actiefpost VI)

Boekjaar Vorig boekjaar

1.   Geografische uitsplitsing van de emittenten   
van effecten:

 •  Belgische emittenten 356.578.495 193.602.906

 •  buitenlandse emittenten 317.936.083 267.161.539

2. Noteringen: Boekwaarde Marktwaarde

 •   genoteerde effecten 674.514.578 681.982.192

3.  Uitsplitsing naargelang de aandelen en 
 effecten behoren tot de: Boekjaar

 •  beleggingsportefeuille 674.514.578

5.  Gedetailleerde opgave van de boekwaarde  
van de beleggingsportefeuille:

 a. Aanschaffingswaarde 

  Per einde van het voorgaande boekjaar 460.764.449

  Mutaties tijdens het boekjaar:

  •  aanschaffingen 171.258.694

  •  overdrachten (-) -30.925.653

  •  andere wijzigingen (+/-) 73.417.088

  Per einde van het boekjaar 674.514.578

 c. Waardeverminderingen 

  Per einde van het voorgaande boekjaar 4

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

  •  teruggenomen want overtollig (-) -4

  Per einde van het boekjaar 0

 d. Boekwaarde per einde van het boekjaar 674.514.578

in euro
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XI. Staat van de financiële vaste activa ((actiefpost VII)

Boekjaar Vorig boekjaar

A. Uitsplitsing van de posten VII A.1 en VII B.1: 

 a.  Economische sector van de andere  
ondernemingen dan kredietinstellingen

  •  andere ondernemingen 28.148 79.412

 c.  Gedetailleerde opgave van de boekwaarde  
op het einde van het boekjaar (VII A.1 en VII B.1)

Andere
ondernemingen

  A. Aanschaffingswaarde

   Per einde van het voorgaande boekjaar 79.810

   Mutaties tijdens het boekjaar:

   •  overdrachten (-) -51.662

   Per einde van het boekjaar 28.148

  C. Waardeverminderingen

   Per einde van het voorgaande boekjaar 398

   Mutaties tijdens het boekjaar:

   •  teruggenomen want overtollig (-) -398

   Per einde van het boekjaar 0

  E. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 28.148

in euro
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XII. Staat van de oprichtingskosten en immateriële vaste activa 
 (actiefpost VIII)

Boekjaar

A. Gedetailleerde opgave van de oprichtingskosten:

 Nettoboekwaarde per einde van het voorgaande   
 boekjaar  362.055

 Mutaties tijdens het boekjaar: 

 •  afschrijvingen -160.973

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 201.082

 waarvan:
 • kosten van oprichting of kapitaalverhoging,   
 kosten bij uitgifte van leningen en    
 andere oprichtingskosten 201.082

Overige immateriële 
vaste activa

Waaronder provisies  
ter vergoeding  

van aanbreng van  
verrichtingen art. 27 bis

B. Immateriële vaste activa  

 a.  Aanschaffingswaarde 

  Per einde van het voorgaande boekjaar 237.188.704 161.011.073

  Mutaties tijdens het boekjaar: 
  • aanschaffingen, met inbegrip van de 
   geproduceerde vaste activa 47.438.068 28.765.612

  •   overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -79.767.109 -77.160.917

  Per einde van het boekjaar 204.859.663 112.615.768

 b. Afschrijvingen en waardeverminderingen

  Per einde van het voorgaande boekjaar 151.227.226 107.721.762

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

  •  geboekt 41.126.991 29.324.017

  •  teruggenomen want overtollig (-) -79.767.109 -77.160.917

  Per einde van het boekjaar 112.587.108 59.884.862

 c.  Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 92.272.555 52.730.906

in euro
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XIII. Staat van de materiële activa (actiefpost X)

Terreinen en  
gebouwen

Installaties, machines
en uitrusting

Meubilair en 
rollend materiaal

a. Aanschaffingswaarde 

 Per einde van het voorgaande boekjaar 46.282.024 25.014.343 4.180.725

 Mutaties tijdens het boekjaar: 
 • aanschaffingen, met inbegrip van de 
  geproduceerde vaste activa 243.580 2.669.441 250.791

 • overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -405.268 -137.429 -212.205

 Per einde van het boekjaar 46.120.336 27.546.355 4.219.311

c. Afschrijvingen en waardeverminderingen 

 Per einde van het voorgaande boekjaar 18.518.599 18.233.858 3.178.240

 Mutaties tijdens het boekjaar: 

 • geboekt 968.279 2.266.673 160.009

 • teruggenomen (-) -5.184 0 0

 • afgeboekt want overtollig (-) -6.825 -128.409 -207.205

 • andere verschillen (+/-) 0 -2.899 8.582

 Per einde van het boekjaar 19.474.869 20.369.223 3.139.626

d. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 26.645.467 7.177.132 1.079.685

Overige materiële vaste 
activa

Activa in aanbouw en 
vooruitbetalingen

Kosten voor gehuurde 
gebouwen

a. Aanschaffingswaarde 

 Per einde van het voorgaande boekjaar 205.432 121.934 133.180

 Mutaties tijdens het boekjaar: 
 • aanschaffingen, met inbegrip van de 
  geproduceerde vaste activa 0 34.838 376.791

 • overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 0 0 -7.010

 Per einde van het boekjaar 205.432 156.772 502.961

c. Afschrijvingen en waardeverminderingen 

 Per einde van het voorgaande boekjaar 86.215 0 66.721

 Mutaties tijdens het boekjaar: 

 • geboekt 22.836 0 79.682

 • afgeboekt want overtollig (-) 0 0 -1.572

 • andere verschillen (+/-) -5.007 0 0

 Per einde van het boekjaar 104.044 0 144.831

d. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 101.388 156.772 358.130

in euro
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XIV.  Staat van de schulden aan kredietinstellingen  (passiefpost I)

Boekjaar

B. Voor de schulden die niet onmiddellijk  
opeisbaar zijn, uitsplitsing naar hun resterende 
looptijd: (passiefposten I.B. en C.)

 •  tot drie maanden 49.735.816

 •  meer dan één jaar tot vijf jaar 1.200.000.000

in euro

XV.  Staat van de schulden aan cliënten  (passiefpost II)

Boekjaar Vorig boekjaar

1. Schulden aan:
 •  verbonden ondernemingen die niet in 
  de consolidatie zijn opgenomen 26.743.263 21.583.360

2. Geografische uitsplitsing van de schulden:

 •  aan België 25.462.025.545

 •  aan het buitenland 1.763.651.435

3. Uitsplitsing naar resterende looptijd:

 •  onmiddellijk opeisbaar 4.161.122.557

 •  tot drie maanden 176.133.260

 •  meer dan drie maanden tot één jaar 234.463.709

 •  meer dan één jaar tot vijf jaar 1.306.300.013

 •  meer dan vijf jaar 254.795.569

 •  met onbepaalde looptijd 21.092.861.872

in euro
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JAARREKENINGEN
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XVI. Staat van de in schuldbewijzen belichaamde schulden  (passiefpost III)

Boekjaar

2. Uitsplitsing naar resterende looptijd:

 •  tot drie maanden 824.477.535

 •  meer dan drie maanden tot één jaar 634.456.850

 •  meer dan één jaar tot vijf jaar 1.664.395.994

 •  meer dan vijf jaar 138.617.190

 •  met onbepaalde looptijd 1.944.236

in euro

XVII. Staat van de achtergestelde schulden  (passiefpost VIII)

Boekjaar Vorig boekjaar

A. Voor de posten in zijn geheel
 •  schulden van andere ondernemingen die in de  
  consolidatie zijn opgenomen 147.035.000 177.445.000

C. Kosten verbonden aan achtergestelde 
schulden 21.750.105

in euro
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D. Volgende gegevens voor elke achtergestelde lening:  (vervolg van passiefpost VIII)

referentie-
nummer

munt bedrag vervaldag of
modaliteiten 
voor de looptijd

a.  omstandigheden waarin de onderneming
     deze lening vervroegd mag terugbetalen
b.  voorwaarden voor de achterstelling
c.  voorwaarden voor de omzetting

Arne nv
Nederland

euro 57.035.000 14-06-2013 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 70.000.000 31-10-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte 
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aras nv
België

euro 20.000.000 31-12-2013 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 8.000 01-2013 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 10.000 02-2013 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 600 04-2013 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 25.250 02-2014 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 15.000 04-2014 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 20.000 05-2014 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 4.650 07-2014 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 3.125 10-2014 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 7.947.058 12-2014 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 8.381.863 01-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 5.905.345 02-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 8.090.541 03-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil
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JAARREKENINGEN
2012
JAARREKENINGEN
2012

referentie-
nummer

munt bedrag vervaldag of
modaliteiten 
voor de looptijd

a.  omstandigheden waarin de onderneming
     deze lening vervroegd mag terugbetalen
b.  voorwaarden voor de achterstelling
c.  voorwaarden voor de omzetting

Aspa nv
België

euro 11.722.420 04-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte 
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 16.318.740 05-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 8.434.931 06-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 4.809.400 07-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 4.415.380 08-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 2.945.165 09-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 67.500 10-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 39.623.807 12-2015 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 56.629.305 01-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 25.519.885 02-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 20.098.258 03-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 9.312.581 04-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 12.984.690 05-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 14.067.449 06-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 13.174.577 07-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte 
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil
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referentie-
nummer

munt bedrag vervaldag of
modaliteiten 
voor de looptijd

a.  omstandigheden waarin de onderneming
     deze lening vervroegd mag terugbetalen
b.  voorwaarden voor de achterstelling
c.  voorwaarden voor de omzetting

Aspa nv
België

euro 8.817.740 08-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 7.012.230 09-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 3.975.633 10-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 2.675.715 11-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 1.827.421 12-2016 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 2.376.107 01-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 2.291.763 02-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 5.481.911 03-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 6.652.622 04-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 11.577.947 05-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 9.510.724 06-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 7.853.457 07-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 5.007.731 08-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 4.202.472 09-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte 
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 3.809.137 10-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil
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JAARREKENINGEN
2012
JAARREKENINGEN
2012

referentie-
nummer

munt bedrag vervaldag of
modaliteiten 
voor de looptijd

a.  omstandigheden waarin de onderneming
     deze lening vervroegd mag terugbetalen
b.  voorwaarden voor de achterstelling
c.  voorwaarden voor de omzetting

Aspa nv
België

euro 2.710.220 11-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte
    en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 2.368.155 12-2017 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 17.600 11-2018 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 133.639 12-2018 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 524.240 01-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 526.250 02-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 711.487 03-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 532.153 04-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 1.452.765 05-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 2.897.952 06-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 2.159.301 07-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 5.561.477 08-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 3.992.778 09-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 3.316.515 10-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 3.921.095 11-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil

Aspa nv
België

euro 4.630.540 12-2019 a. geen vervroegde terugbetaling
b. betaling van schuld na alle bevoorrechte  
 en niet bevoorrechte schuldeisers
c. nihil
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XVIII. Staat van de reserves en het overgedragen resultaat   
  (passiefpost XII)

Boekjaar

Op het einde van het voorgaande boekjaar 552.250.799

Mutaties tijdens het boekjaar:

 •  resultaat van de groep 110.282.894

 •  dividenden -19.781.603

 •  andere 444.701

Op het einde van het boekjaar 643.196.791

in euro

XIX.  Consolidatieverschillen en de verschillen na toepassing  
van de vermogensmutatiemethode

Positieve  verschillen Negatieve verschillen

A. Consolidatieverschillen
 Nettoboekwaarde aan het einde van het 
 voorafgaande boekjaar 89.227.690 23.161.291

 Mutaties tijdens het boekjaar: 

 •  afschrijvingen -8.922.770 0

 Subtotaal van de wijzigingen -8.922.770 0

 Nettoboekwaarde aan het einde van het boekjaar 80.304.920 23.161.291

in euro

XX. Uitsplitsing balans euro - vreemde munten

In euro In vreemde munt 
(tegenwaarde euro)

TOTAAL ACTIEF 35.517.204.349 0

TOTAAL PASSIEF 35.517.204.349 0
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JAARREKENINGEN
2012
JAARREKENINGEN
2012

XXII.  Staat van de gewaarborgde schulden en verplichtingen     

 Zakelijke zekerheden die door het geconsolideerd geheel worden gesteld of onherroepelijk beloofd op zijn 
eigen activa

Boekwaarde van de 
verpande activa

Panden op andere activa
a. als waarborg voor schulden en verplichtingen van het  
 geconsolideerd geheel

 1. Passiefpost

  •  Effecten in pand gegeven voor tender 1.209.113.889

 2. Posten buiten balanstelling

  •  OLO’s in pand gegeven voor collateral swap 561.965.000

in euro

XXIV. Opgave van de buiten balanstellingverrichtingen op termijn  
op effecten, deviezen en andere financiële instrumenten die 
geen verplichtingen met zich brengen met een potentieel  
kredietrisico in de zin van post II van de buiten balanstelling

Soorten verrichting
Bedrag op de  

afsluitingsdatum  
van de rekeningen

Waarvan niet als  
dekking bestemde  

verrichting

1. Op effecten
 •  termijnaankopen en -verkopen van effecten 
  en waardepapier 83.195.050 83.195.050

3. Op andere financiële instrumenten

 1. Termijnverrichtingen

  • renteswapovereenkomsten 6.940.752.554

  • opties op rente 7.700.000.000

in euro
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Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de 
reële waarde

Boekjaar

Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide 
financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van 
de waarde in het economisch verkeer, met opgave van de 
omvang en de aard van de instrumenten 

 Notioneel bedrag swaps 6.940.752.554

 Marktwaarde dirty price -485.491.325

 Notioneel bedrag caps 7.700.000.000

 Marktwaarde caps 13.057.594

 Niet afgeschreven betaalde premie caps 70.326.570

in euro

Bijlage aan standaardformulier XXIV

Becijfering in de toelichting bij de jaarrekening van de impact op de resultaten van de derogatie op de waarderingsregel 
van artikel 36 bis, §2, met betrekking tot de termijnverrichtingen.

Termijnrenteverrichtingen
Bedrag op de afsluitings-
datum van de rekeningen 
(a)

Verschil tussen de 
marktwaarde en de 

boekwaarde (b)

2. In het kader van het ALM-beheer 14.640.752.554 -479.140.915

(a) nominaal/notioneel refertebedrag
(b) +: positief verschil tussen marktwaarde en reeds geboekte resultaten
      -: negatief verschil tussen marktwaarde en reeds geboekte resultaten

in euro
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JAARREKENINGEN
2012
JAARREKENINGEN
2012

XXV. Gegevens met betrekking tot de bedrijfsresultaten van het boekjaar 
en het vorige boekjaar 

Boekjaar Vorig boekjaar

Belgische 
vestigingen

Buitenlandse 
vestigingen

Belgische  
vestigingen

Buitenlandse 
vestigingen

A. Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten  
volgens hun oorsprong

I. Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten 1.925.770.331 265.332.164 1.595.201.889 253.668.182

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten

 •  Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 975.126 0 195.170 0
 •   Deelnemingen en andere aandelen die tot   

de financiële vaste activa behoren 26.705 0 67.750 0

IV. Ontvangen provisie 63.794.728 865.526 62.275.762 3.227.281

VI. Winst uit financiële transacties 
 •   Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en 

andere financiële instrumenten 71.433 0 0 0

 •  Uit de realisatie van beleggingseffecten 92.104.646 0 56.019.874 1.790.149

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten 20.754.068 6.579.823 11.712.162 6.423.079

in eenheden

Volledig geconsolideerde  
ondernemingen

B. 1. Gemiddeld personeelsbestand 

 •  bedienden 649,66

 •  directiepersoneel 45,80

in euro

2. Personeelskosten en kosten voor pensioenen 46.463.219

in euro
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Boekjaar

C. Uitzonderlijke resultaten

1. Uitzonderlijke opbrengsten (post XVII van de resultatenrekening)

 Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

 •  Realisatie meerwaarden op gebouwen en andere activa 20.279

 •  Ontvangen verwijlinteresten 113.578

 •  Recuperatie onroerende voorheffing 522

 •  Terugname waardeverminderingen op aandelen Argenta Fund 5

 •  Terugname waardeverminderingen op financiële vaste activa 393

2. Uitzonderlijke kosten (post XVIII van de resultatenrekening)

 Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

 •  Realisatie minderwaarde op andere materiële activa 4.881

 •  Realisatie minderwaarde op gebouwen en terreinen 56.642

 •  Gebeurlijke verliezen 98

Bijlage aan standaardformulier XXV

Gegevens met betrekking tot de bedrijfsresultaten van het boekjaar en het vorige boekjaar.

Post III B Boekjaar Vorig boekjaar

België 26.705 67.750

in euro

in euro
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XXVII. Financiële betrekkingen met bestuurders en zaakvoerders 

Boekjaar

Uitstaande vorderingen op bestuurders en zaakvoerders 435.444

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenreke-
ning toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofd-
zakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

 •  Aan bestuurders en zaakvoerders    2.783.598

in euro

Financiële betrekkingen met de commissaris en de personen 
met wie hij (zij) verbonden is 

Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris 574.129

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitge-
voerd binnen de vennootschap door de commissaris 

 •  Andere controleopdrachten    77.138

 •  Belastingadviesopdrachten 92.487

 •  Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 284.227

in euro
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3.  Verslag van de commissaris

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2012

GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Aan de aandeelhouders

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van com-
missaris dat ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de 
vereiste bijkomende vermelding.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 
(de Vennootschap) en zijn dochterondernemingen (samen “de Argenta Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2012, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een 
balanstotaal van 35.517.204.349 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een geconsolideerde winst (deel van 
de groep) van het boekjaar van 110.282.894 euro.

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle met 
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening zodat deze geen afwijkingen 
van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsre-
gels, en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België 
geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen 
dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-
informatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze 
controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de gecon-
solideerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van 
onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de Argenta Groep met betrekking tot 
het opstellen en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening teneinde in de gegeven omstandigheden 
de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de 
Argenta Groep te geven.

Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen 
gemaakt door de Vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten 
slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van de verantwoordelijken van de Vennootschap de voor onze contro-
lewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 een getrouw beeld van het 
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Argenta Groep, in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 
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Bijkomende vermelding
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van 
bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van aard is 
om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

•	 Het	geconsolideerde	jaarverslag	behandelt	de	door	de	wet	vereiste	inlichtingen	en	stemt	overeen	met	de	gecon-
solideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden waarmee de Argenta Groep wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie 
of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat 
de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het 
kader van ons mandaat.

Antwerpen, 27 maart 2013
De commissaris
  
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. cvba
Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers
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enkeLVOuDige jaarrekening 
Van De VennOOTSCHaP

1. Balans

ACTIEF 2011 2012

Vaste activa 729.050.621 794.432.524

   Financiële vaste activa 

    Verbonden ondernemingen 729.050.621 794.432.524

Vlottende activa 3.598.745 21.267.555

 Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.002.798 1.519.347

 Geldbeleggingen 2.000.000 0

 Liquide middelen 565.779 19.697.737

 Overlopende rekeningen 30.168 50.471

TOTAAL DER ACTIVA 732.649.366 815.700.079

in euro

PASSIEF 2011 2012

Eigen vermogen 670.912.771 793.658.283

 Kapitaal 550.334.200 581.811.800

 Uitgiftepremies 113.230.449 153.247.922

 Reserves

  Wettelijke reserve 6.695.377 10.246.979

  Beschikbare reserves 652.745 48.351.582

Voorzieningen voor risico’s en kosten 8.528 0

 Overige risico’s en kosten 8.528 0

Schulden 61.728.067 22.041.796

 Schulden op ten hoogste één jaar

  Financiële schulden 0 10.994

  Handelsschulden 0 351.420
  Schulden met betrekking tot belastingen, 
    bezoldingen, en sociale lasten 1.959.592 1.897.781

  Overige schulden 59.768.475 19.781.601

TOTAAL DER PASSIVA 732.649.366 815.700.079

in euro
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2. Resultatenrekening

2011 2012

Bedrijfsopbrengsten 14.084.425 13.248.974

 Andere bedrijfsopbrengsten 14.084.425 13.248.974

Bedrijfskosten  -14.723.619 -15.251.594

 Diensten en diverse goederen -3.413.163 -3.752.591

 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -11.277.235 -11.465.869
  Voorzieningen voor risico’s en kosten:  

toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 0 8.528

 Andere bedrijfskosten -33.221 -41.662

Bedrijfsverlies -639.194 -2.002.620

Financiële opbrengsten  11.511.275 74.155.250

 Opbrengsten uit financiële vaste activa 11.499.940 74.150.044

 Opbrengsten uit vlottende activa 11.317 5.206

 Andere financiële opbrengsten 18 0

Financiële kosten  -126 -980

 Kosten van schulden -126 -980

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting 10.871.955 72.151.650

Uitzonderlijke opbrengsten  0 393
  Terugneming van waardeverminderingen op 

financiële vaste activa 0 393

Uitzonderlijke kosten   -434.249 -467.906

 Waardeverminderingen op financiële vaste activa -434.249 -467.906

Winst van het boekjaar vóór belasting 10.437.706 71.684.137

Belasting op het resultaat  -19.528 -652.097

 Belastingen  -20.379 -652.556
 Regularisering van belastingen en terugneming  
 van voorzieningen voor belasting 851 459

Winst van het boekjaar 10.418.178 71.032.040

Te bestemmen winst van het boekjaar 10.418.178 71.032.040

in euro
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3. Resultaatverwerking

2011 2012

Te bestemmen winstsaldo

 Te bestemmen winst van het boekjaar 10.418.178 71.032.040

Onttrekking aan het eigen vermogen 

 Aan de reserves  59.160.927 0

Toevoeging aan het eigen vermogen 10.418.178 51.250.439

 Aan de wettelijke reserve 520.909 3.551.602

 Aan de overige reserves 9.897.269 47.698.837

Uit te keren winst

 Vergoeding van het kapitaal 59.160.927 19.781.601

in euro
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1.  Geconsolideerde balans en resultatenrekening Argenta 
 Spaarbank nv per 31 december 2012 na winstverdeling (IFRS)

Balans

ACTIEF

Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken 30.996.752

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 140.798.681

Voor verkoop beschikbare financiële activa 11.535.523.315

Leningen en vorderingen  20.763.569.767

 Leningen en vorderingen op kredietinstellingen 938.853.932

 Leningen en vorderingen op andere cliënten 19.824.715.835

Tot einde looptijd aangehouden activa 760.586.543

Wijzigingen in de reële waarden van de afgedekte 
posities  417.888.657

Materiële activa    34.653.431

 Gebouwen, terreinen, uitrusting 34.440.746

 Vastgoedbeleggingen  212.685

Goodwill en andere immateriële activa  36.156.043

Andere activa  425.093.367

TOTAAL ACTIEF  34.145.266.556

in euro
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Balans

VERPLICHTINGEN, MINDERHEIDSBELANGEN EN EIGEN VERMOGEN   

Deposito’s van centrale banken  1.209.113.889

Financiële verplichtingen aangehouden voor  
handelsdoeleinden  127.512.147

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen  
geamortiseerde kostprijs 30.540.697.123

 Deposito’s van kredietinstellingen  49.739.370
 Deposito’s van andere instellingen dan 
 kredietinstellingen  25.162.921.509
 In schuldbewijzen belichaamde schulden 
 inclusief kasbons 4.803.091.259

 Achtergestelde verplichtingen  524.944.985

Derivaten gebruikt ter afdekking  609.695.754

Voorzieningen   9.013.878

Belastingverplichtingen  114.428.812

 Actuele belastingverplichtingen   10.872.045

 Uitgestelde belastingverplichtingen  103.556.767

Andere verplichtingen  239.641.044

TOTAAL VERPLICHTINGEN 32.850.102.647

Eigen vermogen  1.295.084.649

Minderheidsbelang  79.260

TOTAAL VERPLICHTINGEN,  
MINDERHEIDSBELANGEN EN EIGEN VERMOGEN 34.145.266.556

in euro
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Resultatenrekening

Financiële en exploitatiebaten en -lasten 273.961.093

Netto rentebaten  356.664.708

 Rentebaten 1.216.439.676

 Rentelasten   -859.774.968

Dividenden   26.705

Netto baten uit provisies en vergoedingen -81.934.934

 Baten uit provisies en vergoedingen   61.444.268

 Lasten in verband met provisies en vergoedingen -143.379.202

Gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa 
en verplichtingen die niet tegen reële waarde worden 
gewaardeerd in de winst- en verliesrekening 37.887.178

Winsten en verliezen op financiële activa en verplichtin-
gen aangehouden voor handelsdoeleinden  -53.972.344

Winsten (verliezen) uit de administratieve verwerking 
van  afdekkingstransacties  299.878

Winsten en verliezen op het niet langer opnemen van 
andere dan voor verkoop aangehouden activa  -10.628

Andere netto exploitatiebaten  15.000.530

Administratiekosten  -137.043.442
 Personeelsuitgaven    -28.979.879

 Algemene en administratieve uitgaven -108.063.563

Afschrijvingen  -14.360.961
 Materiële vaste activa    -3.467.988

 Vastgoedbeleggingen  -9.326

 Immateriële activa  -10.883.647

Voorzieningen  -894.687

Bijzondere waardeverminderingen  -9.307.018
 Voor verkoop beschikbare financiële vaste activa -703.123

 Leningen en vorderingen  -8.603.895

Resultaat voor belastingen 112.354.985

Winstbelastingen  -30.035.385

Nettoresultaat 82.319.600

Nettoresultaat toewijsbaar aan minderheidsbelang 2.393
Nettoresultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders 82.317.207

in euro
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2.  Geconsolideerde balans en resultatenrekening Argenta 
 Assuranties nv per 31 december 2012 na winstverdeling (IFRS)

Balans

ACTIEF

Financiële activa tegen reële waarde met  
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 621.521.834

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa 3.351.938.426

Leningen en vorderingen 364.004.095

 Leningen en vorderingen op kredietinstellingen 184.284.183

 Leningen en vorderingen op andere cliënten 179.719.912

Tot einde looptijd aangehouden activa  6.651.012

Materiële vaste activa 865.143

 Materiële vaste activa voor eigen gebruik 47.732

 Vastgoedbeleggingen 817.411

Goodwill en andere immateriële vaste activa 3.385.606

Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen 1.054.559

Andere activa   23.168.581

TOTAAL ACTIEF 4.372.589.256

in euro
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Balans

VERPLICHTINGEN, MINDERHEIDSBELANGEN EN EIGEN VERMOGEN

Financiële verplichtingen tegen reële waarde met  
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 621.521.834

 
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen  
geamortiseerde kostprijs 746.023.263

Technische voorzieningen uit hoofde van  
verzekeringscontracten 2.376.474.590

Belastingverplichtingen 101.928.115

 Actuele belastingverplichtingen 11.951.802

 Uitgestelde belastingverplichtingen 89.976.313

Andere verplichtingen  39.969.474

TOTAAL VERPLICHTINGEN 3.885.917.276

Eigen vermogen 486.671.980

 Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders 486.665.673

 Minderheidsbelang 6.307

TOTAAL VERPLICHTINGEN,  
MINDERHEIDSBELANGEN EN EIGEN VERMOGEN 4.372.589.256

in euro
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Resultatenrekening

Financiële en exploitatiebaten en -lasten 40.696.697
Netto verdiende premies 449.457.765

 Bruto premies 455.999.152

 Wijziging in de niet-verdiende premies -2.853.710

 Afgegeven herverzekeringspremies -3.687.677

Netto rentebaten  106.555.652

 Rentebaten 131.645.855

 Rentelasten   -25.090.203

Dividenden   975.126

Netto baten uit provisies en vergoedingen 8.214.065

Gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa 
en verplichtingen die niet tegen reële waarde worden 
gewaardeerd in de winst- en verliesrekening -8.926.082

Netto schadelasten en uitkeringen  -496.641.270

 Bruto schadelasten en uitkeringen -497.086.168

 Schadelasten en uitkeringen aandeel herverzekeraar 444.898

Winsten en verliezen op het niet langer opnemen van 
andere dan voor verkoop aangehouden activa  -30.616

Andere netto exploitatiebaten  -18.907.943

Administratiekosten  -19.500.180
 Personeelsuitgaven    -5.215.957

 Algemene en administratieve uitgaven -14.284.223

Afschrijvingen  -1.049.953
 Materiële vaste activa    -16.491

 Vastgoedbeleggingen  -7.602

 Immateriële activa  -1.025.860

Bijzondere waardeverminderingen  13.103.353
 Voor verkoop beschikbare financiële activa 12.185.119

 Leningen en vorderingen  918.234

Totale winst voor aftrek belastingen en minderheidsbelang 33.249.917

Winstbelastingen  -11.650.848

Nettowinst of -verlies 21.599.069

Nettowinst of -verlies toewijsbaar aan minderheidsbelang -486
Nettowinst of -verlies toewijsbaar aan de aandeelhouders 21.599.555

in euro
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|  Appendix 1: Afstemming met de GRI-rapporteringsstandaarden

GRI-controle op toepassingsniveau A+ 

ja
a

r
ve

r
s

la
g

 2
01

2



115

  Rapporterings- 
status

Pagina referentie jaarverslag

 1. Strategie en Analyse   

1.1 Verklaring van de voorzitter van de 
raad van bestuur

Volledig Zie pagina 5 - 6 - "Woord van de voorzitter van 
de raad van bestuur"

1.2 Belangrijkste impact, risico’s en 
opportuniteiten

Volledig Zie pagina 5 - 6 - "Woord van de voorzitter van 
de raad van bestuur"

 2. Profiel van de organisatie   

2.1 Naam van de organisatie Volledig Zie pagina 11-12, 36 - sectie "Beschrijving 
van de structuur en de activiteiten van de 
Argenta Groep" en "Individueel overzicht van de 
vennootschappen van de Argenta Groep"

2.2 Voornaamste producten en / of 
diensten

Volledig Zie pagina 11-12, 20-25 - sectie "Beschrijving 
van de structuur en de activiteiten van de 
Argenta Groep", "Beschrijving van de activiteiten 
van de Bankpool" en "Beschrijving van de 
activiteiten van de Verzekeringspool"

2.3 Operationele structuur Volledig Zie pagina 11-12 - sectie "Beschrijving van de 
structuur en de activiteiten van de Argenta Groep"

2.4 Maatschappelijke zetel Volledig Zie pagina 36 - sectie "Individueel overzicht van 
de vennootschappen van de Argenta Groep"

2.5 Land waar de organisatie is gevestigd Volledig Zie pagina 11-12 - sectie "Beschrijving van de 
structuur en de activiteiten van de Argenta Groep"

2.6 Aard van het kapitaal en rechtsvorm Volledig Zie pagina 11-12, 36 - sectie "Beschrijving 
van de structuur en de activiteiten van de 
Argenta Groep" en "Individueel overzicht van de 
vennootschappen van de Argenta Groep"

2.7 Markten Volledig Zie pagina 11-12, 20-26 - sectie Beschrijving van 
de structuur en de activiteiten van de Argenta 
Groep", "Beschrijving van de activiteiten van de 
Bankpool", "Beschrijving van de activiteiten van 
de Verzekeringspool en Internationaal Netwerk".

2.8 Bedrijfsomvang Volledig Zie pagina 16 (tabel personeelsbestand) - 11 (België 
en Luxemburg – zie organigram) en pagina 20-25

2.9 Significante wijzigingen van de 
omvang, de structuur van de 
organisatie of van het eigendom 
ervan tijdens de rapporteringsperiode

Volledig Zie pagina 11-12 - sectie "Beschrijving van 
de structuur en de activiteiten van de Argenta 
Groep" + geen significante wijziging zijn van 
toepassing - zie sectie "Jaarrekening 2012"

2.10 Onderscheidingen Volledig Zie pagina 7 - sectie "Argenta voor de derde 
keer op rij bank van het jaar"

 3. Verslagsparameters   

3.1 Beschouwde periode Volledig Zie pagina 1 en pagina 42 - sectie 
"Duurzaamheidsverslag"

3.2 Datum van het laatste gepubliceerde 
verslag

Volledig Zie pagina 42 - sectie "Duurzaamheidsverslag"

3.3 Beschouwde cyclus Volledig Zie pagina 42 - sectie "Duurzaamheidsverslag"

3.4 Contactpersoon Volledig Zie pagina 135 - sectie "Bijkomende Inlichtingen"

3.5 Proces m.b.t. de bepaling van de 
inhoud van het verslag

Volledig Zie pagina 41-43 - sectie 
"Duurzaamheidsverslag"

3.6 Afbakening van het verslag Volledig Zie pagina 42 - sectie "Duurzaamheidsverslag"

3.7 Beperkingen van het 
toepassingsgebied of de afbakening 
van het verslag

Volledig Zie pagina 42 - sectie "Duurzaamheidsverslag"

GRI-Indextabel

ja
a

r
ve

r
s

la
g

 2
01

2



BIJLAGE
DuurzAAmhEIDsvErsLAG

116

  Rapporterings- 
status

Pagina referentie jaarverslag

3.8 Principes voor de communicatie 
van de gegevens rond de 
samenwerkingsverbanden en de 
dochterbedrijven

Volledig sectie "Jaarrekeningen 2012"

3.9 Technieken en 
berekeningsgrondslagen voor 
gegevensmetingen

Volledig Zie pagina 41-43 - sectie 
"Duurzaamheidsverslag"

3.10 Uitleg van elke herformulering van 
informatie

Niet van 
toepassing

Eerste keer dat rapport wordt uitgegeven op 
basis van GRI-standaarden

3.11 Significante wijzigingen aan het 
toepassingsgebied, de perimeter of 
de meetmethodes die in het rapport 
worden gebruikt

Niet van 
toepassing

Eerste keer dat rapport wordt uitgegeven op 
basis van GRI-standaarden

3.12 GRI-Index Volledig Zie pagina 115 - sectie bijlage 
"Duurzaamheidsverslag"

3.13 Validatie van het rapport door 
externe personen

Volledig Zie pagina 41-43 - sectie 
"Duurzaamheidsverslag"

 4. Bestuur, verplichtingen en dialoog   

4.1 Bestuurstructuur Volledig Zie pagina 32-34 - sectie "Corporate 
governance"

4.2 Aanduiden of de voorzitter van de 
raad van bestuur (of gelijkgesteld) 
ook een uitvoerend bestuurder is

Volledig Zie pagina 32-34 - sectie "Corporate 
governance"

4.3 Onafhankelijk en / of niet-uitvoerende 
bestuurders

Volledig Zie pagina 39 - sectie "Directiecomité’s, Directie, 
Leiding en Gedelegeerd Bestuurders"

4.4 Mechanismen die de 
aandeelhouders en de medewerkers 
de gelegenheid geven om 
aanbevelingen te doen aan de raad 
van bestuur

Volledig Zie pagina 32-34 - sectie "Corporate 
governance"

4.5 Link tussen de vergoedingen van de 
leden van de raad van bestuur (of 
gelijkgesteld), de hogere kaderleden 
en de leidinggevende kaderleden, en 
de prestaties van de organisatie

Volledig Zie pagina 33-35 - sectie "Corporate 
governance"

4.6 Proces ingevoerd om 
belangenconflicten te vermijden

Volledig Zie pagina 33 – sectie “De samenstelling en 
de werking van de raden van bestuur van de 
Argenta Groep”

4.7 Proces voor het bepalen van de 
kwalificaties en expertise van de 
leden van de raad van bestuur

Volledig Zie pagina 32-34 - sectie "Corporate goverance" 
(referentie naar art. 526ter W.Venn.)

4.8 Missies of waarden, gedragscodes Volledig Zie pagina 43 - sectie "Argenta's identiteit"

4.9 Procedures om toezicht te houden 
op de manier waarop de organisatie 
haar prestaties identificeert en 
beheert

Volledig Zie pagina 32-34 - sectie "Corporate goverance"

4.10 Processen voor de evaluatie van de 
prestaties van de raad van bestuur

Volledig Zie pagina 33 - sectie "Bezoldiging van de 
uitvoerende bestuurders"
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4.11 Toelichting over de toepassing van 
het voorzorgsprincipe

Volledig Zie pagina 45 - sectie "Reputatie & integriteit"

4.12 Extern ontwikkelde economische, 
milieugerelateerde en sociale 
handvesten, principes of andere 
initiatieven die de organisatie 
onderschrijft of waarvoor ze haar 
goedkeuring heeft verleend

Volledig Zie pagina 45 - sectie "Reputatie & integriteit"

4.13 Lidmaatschap van verenigingen of 
van belangenorganisaties

Volledig Zie pagina 45 - sectie "Reputatie & integriteit"

4.14 Lijst van stakeholders Volledig Zie pagina 133 - sectie "Afstemming met de 
materialiteitsmatrix opgesteld door Febelfin"

4.15 Basis voor identificatie en selectie 
van de stakeholders

Volledig Zie pagina 133 - sectie "Afstemming met de 
materialiteitsmatrix opgesteld door Febelfin"

4.16 Hoe de dialoog met de stakeholders 
aanpakken

Volledig Zie pagina 133 - sectie "Afstemming met de 
materialiteitsmatrix opgesteld door Febelfin"

4.17 Voornaamste onderwerpen en 
vraagstukken die naar voren 
zijn gekomen in dialoog met de 
stakeholders

Volledig Zie pagina 133 - sectie "Afstemming met de 
materialiteitsmatrix opgesteld door Febelfin"

  Rapporterings- 
status

Pagina referentie jaarverslag
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  Rapporterings- 
status

Pagina referentie jaarverslag Geauditeerd 
door de 
bedrijfs revisor

 Impact van producten en diensten   
 Managementbenadering    
FS1 Policies met specifieke milieu- 

en sociale richtlijnen voor de 
verschillende afdelingen

Niet van 
toepassing

De cliëntportfolio van Argenta 
is gericht op families, en 
niet op bedrijven. Aldus is er 
geen specifieke screening 
noodzakelijk op het milieu en 
sociale vlak (mensenrechten). 
Al de cliënten ondergaan een 
acceptatie- en monitoringproces 
in lijn met de MiFID-wetgeving.

 

FS2 Monetaire waarde van producten 
en diensten met als doel een 
specifiek sociaal doel te bereiken 
per afdeling en doel

Niet van 
toepassing

De cliëntportfolio van Argenta 
is gericht op families, en 
niet op bedrijven. Aldus is er 
geen specifieke screening 
noodzakelijk op het milieu en 
sociale vlak (mensenrechten). 
Al de cliënten ondergaan een 
acceptatie- en monitoringproces 
in lijn met de MiFID-wetgeving.

 

FS3 Proces om de implementatie en 
compliance met milieu- en sociale 
reglementering op te volgen

Volledig Zie pagina 44 & 47-50. De 
cliëntportfolio van Argenta is gericht 
op families, en niet op bedrijven. 
Al de cliënten ondergaan een 
acceptatie- en monitoringproces in 
lijn met de bestaande wetgeving / 
regelgeving.

 

FS4 Proces om de kennis m.b.t. milieu- 
en sociale policies en procedures 
toe te passen per afdeling

Volledig Zie pagina 45 - sectie training in 
“Reputatie en integriteit” en zie 
pagina 47-50 sectie “Argenta 
als cliëntgerichte bank”.

 

FS5 Monetaire waarde van producten en 
diensten ontworpen om specifiek 
milieu voordelen te verkrijgen per 
afdeling en doel.

Volledig Zie pagina 49-50 - sectie “Naar 
cliëntenbeleggingen met impact 
op de maatschappij”.

 

 Productportfolio    
FS6 Percentage van portfolio per 

businesslijn per regio, grootte en 
sector.

Volledig Zie pagina 20-25. Argenta is 
enkel gefocust op families in 
België en Nederland.

 

FS7 Monetaire waarde van producten en 
diensten ontworpen om specieke 
sociale voordelen te verkrijgen per 
businesslijn en per doel.

Gedeeltelijk Zie pagina 49 - sectie “Naar 
cliëntenbeleggingen met 
impact op de maatschappij”. 
De financiële kwantificatie 
is enkel gebeurd voor onze 
beleggingsproducten. In de 
andere productpijlers, Sparen en 
Betalen, Lenen en Verzekeren 
is dit moeilijk financieel te 
kwantificeren (bv. gratis 
dienstverleningen rekeningen / 
kaarten) (zie pagina 48-49)

X

FS8 Monetaire waarde van producten 
en diensten om een specifiek 
milieu voordeel te verkrijgen per 
businesslijn en per doel. 

Gedeeltelijk Argenta biedt in de productpijlers 
Sparen en Betalen, Lenen en 
Verzekeren geen producten aan 
die een specifiek milieuvoordeel 
bieden. De haalbaarheid wordt 
hier verder bekeken.
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 Audit    
FS9 Dekking en frequentie van audits 

om de implementatie van milieu 
en sociaal gerelateerde policies 
en risico- evaluatieprocedures te 
beoordelen.

Niet van 
toepassing

Gelinkt aan FS1 & FS2. Niet van 
toepassing voor Argenta.

 

 Actief aandeelhouderschap    
FS10 Percentage en aantal bedrijven in 

de bedrijfsportefeuille met dewelke 
de rapporteringsorganisatie 
gecommuniceerd heeft met 
betrekking tot milieu en sociale 
issues.

Niet van 
toepassing

Zie pagina 48-50 - sectie 
“Duidelijk productbeleid” en 
“Naar cliëntenbeleggingen met 
impact op de maatschappij”. 
De eigen aangeboden fondsen 
zijn immaterieel versus de totale 
activiteit van Argenta.

 

FS11 Percentage van activa die positieve 
of negatieve milieu- en sociale 
screening doorlopen hebben.

Volledig Zie pagina 49-50 - sectie 
“Naar cliëntenbeleggingen met 
impact op de maatschappij”. 
Alle fondsen worden 
beoordeeld op basis van 
eigen uitsluitingscriteria of 
worden aangeboden door 
een duurzame partner. Voor 
specifieke fondsen rond een 
thema of op basis van 'best 
in class'- benadering zijn 
additionale positieve criteria 
geldig.

X

FS12 Uitoefenen stemmingsrecht m.b.t. 
milieu- of sociale issues voor 
bedrijven waarbij de rapporterende 
organisatie deze rechten bezit.

Niet van 
toepassing

Zie pagina 48-50 - sectie 
“Duidelijk productbeleid” en 
“Naar cliëntenbeleggingen met 
impact op de maatschappij”. 
De eigen aangeboden fondsen 
zijn immaterieel versus de totale 
activiteit van Argenta.

 

 Economische prestatie-indicatoren   
 Economische prestatie    
EC1 Directe economische waarden die 

zijn gegenereerd en gedistribueerd, 
waaronder inkomsten, operationele 
kosten, personeelsvergoedingen, 
donaties en overige 
maatschappelijke investeringen, 
ingehouden winst en betalingen aan 
kapitaalverstrekkers en overheden.

Volledig sectie Jaarrekeningen 2012  

EC2 Financiële implicaties en andere 
risico’s en mogelijkheden voor de 
activiteiten van de organisatie als 
gevolg van klimaatverandering.

Gedeeltelijk Zie pagina 49-50 - sectie “Naar 
cliëntenbeleggingen met impact 
op de maatschappij”. Argenta 
bekijkt verder de mogelijkheden 
in de productpijlers Sparen 
en Betalen, Lenen en 
Verzekeren met betrekking tot 
klimaatverandering.

 

EC3 Dekking van de verplichtingen 
in verband met het vastgestelde 
uitkeringenplan van de organisatie. 

Volledig Zie pagina 15-19 - sectie 
“Argenta 2012 - Human 
Resources”.

 

  Rapporterings- 
status

Pagina referentie jaarverslag Geauditeerd 
door de 
bedrijfs-
revisor
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EC4 Significante financiële steun van een 
overheid.

Volledig Zie pagina 47 - sectie 
“Financiële stabiliteit & relatie 
met de overheid” (Geen 
financiële steun van de overheid 
gebruikt)

 

 Marktaanwezigheid    
EC5 Spreiding in de verhouding tussen 

het standaard startsalaris en het 
lokale minimumloon op belangrijke 
bedrijfslocaties.

Volledig Zie pagina 15-19 - sectie 
“Argenta 2012 - Human 
Resources”. De volledige 
loonpolitiek van de Argenta 
Groep is afgestemd op de CAO 
van de spaarbanken PC 308. 

 

EC6 Beleid, methoden en deel van 
uitgaven betreffende lokaal 
gevestigde leveranciers op 
belangrijke bedrijfslocaties.

Volledig Zie pagina 54-55- sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie” - “Toetsing 
van het aankoopbeleid”.

 

EC7 Procedures voor lokale 
personeelswerving en aandeel van 
het topkader dat afkomstig is uit de 
lokale gemeenschap op belangrijke 
bedrijfslocaties.

Volledig Zie pagina 15-19 - sectie 
“Argenta in 2012- Human 
Resources”. Alle personen 
worden aangenomen binnen de 
Benelux-regio. 

 

 Indirecte economische impact    
EC8 Ontwikkeling en gevolgen van 

investeringen in infrastructuur 
en diensten die voornamelijk ten 
behoeve van het algemeen nut 
worden geboden door middel van 
verplichtingen van commerciële 
aard, dan wel in natura of pro bono.

Volledig Zie pagina 55 - sectie 
“Ondersteunen van 
vrijwilligerswerk”

 

EC9 Inzicht in en beschrijving van 
significante indirecte economische 
gevolgen, waaronder de omvang 
ervan.

Volledig Zie pagina 46-47 - sectie “Rol 
van Argenta in de economie” 

 

 Milieuprestatie-indicatoren    
 Materialen    
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte 

materialen naar gewicht of volume
Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 

“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”. Rapportering 
op papierconsumptie alleen. 
Papier is de meest relevante 
indicator voor de bancaire 
sector.

X

EN2 Percentage van de gebruikte 
materialen dat bestaat uit afval uit 
externe bronnen

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”. Rapportering 
op papierconsumptie alleen. 
Papier is de meest relevante 
indicator voor de bancaire 
sector.

X

 Energie    
EN3 Direct energieverbruik door primaire 

energiebron
Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 

“Inspanning op het vlak 
van milieu en energie”. 
“Energieverbruik”

X

  Rapporterings- 
status

Pagina referentie jaarverslag Geauditeerd 
door de 
bedrijfs-
revisor
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EN4 Indirect energieverbruik door 
primaire bron

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak 
van milieu en energie”. 
“Energieverbruik”

X

EN5 Energie die bespaard 
is door besparingen en 
efficiëntieverbeteringen

Niet 
gerapporteerd

Rapportering op reducties van 
verbruiken ten gevolge van 
efficiëntieverbeteringen werd 
nog niet opgezet.

 

EN6 Initiatieven ten behoeve van 
energie-efficiënte of op duurzame 
energie gebaseerde producten en 
diensten, evenals verlagingen van 
de energie-eisen als resultaat van 
deze initiatieven

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”. 

 

EN7 Initiatieven ter verlaging van het 
indirecte energieverbruik en al 
gerealiseerde verlaging

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”. 

 

 Water    
EN8 Totale wateronttrekking per bron Niet van 

toepassing
Water wordt enkel om sanitaire 
reden gebruikt. Het verbruik 
kan insignificant beschouwd 
worden ten opzichte van de 
totale CO2-voetafdruk. Water 
wordt niet meegenomen in 
het duurzaamheidsbeleid en 
-rapport. Water is afkomstig van 
het gezuiverd stadsleidingwater.

 

EN9 Waterbronnen waarvoor 
wateronttrekking significante 
gevolgen heeft

Niet van 
toepassing

Water wordt enkel om sanitaire 
reden gebruikt. Het verbruik 
kan insignificant beschouwd 
worden ten opzichte van de 
totale CO2-voetafdruk. Water 
wordt niet meegenomen in 
het duurzaamheidsbeleid en 
-rapport. Water is afkomstig van 
het gezuiverd stadsleidingwater.

 

EN10 Percentage en totaal volume van 
gerecycleerd en hergebruikt water

Niet van 
toepassing

Water wordt enkel om sanitaire 
reden gebruikt. Het verbruik 
kan insignificant beschouwd 
worden ten opzichte van de 
totale CO2-voetafdruk. Water 
wordt niet meegenomen in 
het duurzaamheidsbeleid en 
-rapport. Water is afkomstig van 
het gezuiverd stadsleidingwater.

 

 Biodiversiteit    
EN11 Locatie en oppervlakte van land 

dat eigendom is, gehuurd wordt, 
beheerd wordt in of grenst aan 
beschermde gebieden en gebieden 
met een hoge biodiversiteitswaarde 
buiten beschermde gebieden

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). Alle vestigingen 
zijn in stedelijke / bewoonde 
gebieden.

 

EN12 Beschrijving van significante 
gevolgen van activiteiten, producten 
en diensten op de biodiversiteit in 
beschermde gebieden en gebieden 
met een hoge biodiversiteitswaarde 
buiten beschermde gebieden

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). Alle vestigingen 
zijn in stedelijke / bewoonde 
gebieden.

 

  Rapporterings- 
status

Pagina referentie jaarverslag Geauditeerd 
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EN13 Beschermde of herstelde habitats Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). Alle vestigingen 
zijn in stedelijke / bewoonde 
gebieden.

 

EN14 Strategieën, huidige maatregelen 
en toekomstige plannen voor het 
beheersen van de gevolgen van de 
biodiversiteit

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). Alle vestigingen 
zijn in stedelijke / bewoonde 
gebieden.

 

EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN 
vermelde soorten en soorten op 
nationale beschermingslijsten met 
habitats in gebieden binnen de 
invloedsfeer van bedrijfsactiviteiten, 
ingedeeld naar hoogte van het 
risico van uitsterven

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). Alle vestigingen 
zijn in stedelijke / bewoonde 
gebieden.

 

 Emissies, afvalwater en afvalstoffen   
EN16 Totale directe en indirecte emissie 

van broeikasgassen naar gewicht
Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 

“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”.

X

EN17 Andere relevante indirecte emissie 
van broeikasgassen naar gewicht

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”.

X

EN18 Initiatieven ter verlaging van de 
emissie van broeikasgassen en 
gerealiseerde verlagingen

Gedeeltelijk Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie” en pagina 
56 “Nieuwe uitdagingen voor 
Argenta”. Ambitie en initiatieven 
om GHG-emissies te reduceren 
werden in 2012 geïdentificeerd. 
Monitoring van de reducties zal 
starten tussen 2013 en 2015.

 

EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen 
naar gewicht

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener).

 

EN20 NO, SO en andere significante 
luchtemissies naar type en gewicht

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener).

 

EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en 
bestemming

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener).

 

EN22 Totaalgewicht afval naar type en 
verwijderingsmethode

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie” - “Afval”

X

EN23 Totaal aantal en volume van 
significante lozingen

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta. 

 

EN24 Gewicht van getransporteerd, 
geïmporteerd, geëxporteerd of 
verwerkt afval dat als gevaarlijk 
geldt op grond van bijlage I, II, 
III en VIII van de Conventie van 
Bazel en het percentage afval dat 
internationaal is getransporteerd

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta. 
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EN25 Benaming, grootte, 
beschermingsstatus en 
biodiversiteitswaarde van wateren 
en gerelateerde habitats die 
significante gevolgen ondervinden 
van de waterafvoer en -afvloeiing 
van de verslaggevende organisatie

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta. 

 

 Producten en diensten    
EN26 Initiatieven ter compensatie van de 

milieugevolgen van producten en 
diensten en de omvang van deze 
compensatie

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”

 

EN27 Percentage producten dat is 
verkocht en waarvan de verpakking 
is ingezameld, naar categorie

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener).

 

 Compliance    
EN28 Monetaire waarde van significante 

boetes en totaal aantal niet-
monetaire sancties wegens het 
niet naleven van milieuwet en 
-regelgeving

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”. Geen boetes 
of niet-monetaire sancties. 
Argenta is in regel met de 
huidige milieuwetgeving.

 

 Vervoer    
EN29 Significante milieugevolgen van het 

transport van producten en andere 
goederen en materialen die worden 
gebruikt voor de activiteiten van 
de organisatie en het vervoer van 
personeelsleden

Volledig Zie pagina 53-55. Sectie 
“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”. Enkel woon-
werkverkeer en zakenreizen 
zijn van toepassing voor 
Argenta's activiteiten (financiële 
dienstverlener).

 

 Algemeen    
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen 

in milieubescherming naar type
Gedeeltelijk Zie pagina 53-55. Sectie 

“Inspanning op het vlak van 
milieu en energie”. Rapportering 
op kost voor afval recyclage is 
nog niet opgezet. Rapportering 
voor emissie behandeling, 
preventie en milieu management 
worden als niet materieel 
beschouwd.

 

 Tewerkstelling prestatie-indicatoren   
 Tewerkstelling    
LA1 Totaal personeelsbestand naar 

type werk, arbeidsovereenkomst 
en regio

Volledig Zie pagina 15-19. Sectie 
“Argenta in 2012 - Human 
Resources”.

X

LA2 Totaal aantal en snelheid 
van personeelsverloop per 
leeftijdsgroep, geslacht en regio

Volledig Zie pagina 15-19. Sectie 
“Argenta in 2012 - Human 
Resources”.

X
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LA3 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers 
die niet beschikbaar zijn voor 
deeltijdmedewerkers, per 
grootschalige activiteit

Volledig Zie pagina 15-19. Sectie 
“Argenta in 2012 - Human 
Resources”. 
Er is geen verschil in extralegale 
voordelen tussen voltijd- en 
deeltijdmedewerkers. In ons 
jaarverslag, sectie “Argenta 
in 2012 - Human Resources 
- Extralegale voordelen” 
verwijzen we duidelijk naar “Alle 
medewerkers van de Argenta 
Groep”.

LA15 Terugkeer en retentie na 
ouderschapsverlof, per geslacht.

Niet Er worden momenteel 
geen specifieke cijfers 
bijgehouden rond retentie 
na ouderschapsverlof. De 
bestaande rapportering wordt 
verder geoptimaliseerd in lijn 
met de GRI-richtlijnen.

 

 Arbeidsrelatie    
LA4 Percentage medewerkers 

dat onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt.

Volledig Zie pagina 15-19. Sectie 
“Argenta in 2012 - Human 
Resources”.
De volledige loonpolitiek van de 
Argenta Groep is afgestemd op 
de CAO van de spaarbanken 
PC 308. Zie sectie “Argenta 
2012 - Human Resources”

LA5 Minimale opzegtermijn(en) 
in verband met operationele 
veranderingen, inclusief of dit 
wordt gespecifieerd in collectieve 
overeenkomsten

Volledig Zie pagina 15-19. Sectie 
“Argenta in 2012 - Human 
Resources”.
Dit is onderdeel van de CAO van 
de spaarbanken PC 308.

 Gezondheid en veiligheid    
LA6 Percentage van het totale 

personeelsbestand dat is 
vertegenwoordigd in formele 
gezamenlijke arbo-commissies van 
werkgevers en werknemers die 
bijdragen aan de controle op en 
advies over arbo-programma’s

Volledig Zie pagina 52, sectie “Veiligheid”  

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, 
uitvaldagen- en verzuimcijfers 
en het aantal werkgerelateerde 
sterfgevallen per regio

Gedeeltelijk Zie pagina 50-52, sectie 
“Argenta als werkgever” 
De bestaande rapportering 
betreffende letsel-, 
beroepsziekte-, uitvaldagen- en 
verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen 
per regio wordt verder 
geoptimaliseerd in 2014 in lijn 
met de GRI-richtlijnen.

X
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LA8 Opleidings-, trainings-, 
advies-, preventie- en 
risicobeheersingsprogramma’s ten 
behoeve van personeelsleden, hun 
families of omwonenden in verband 
met ernstige ziekten

Volledig Zie pagina 50-52, sectie 
“Veiligheid” en “Gezondheid”

 

LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen 
vastgelegd in formele 
overeenkomsten met vakbonden

Volledig Zie pagina 50-52, sectie 
“Veiligheid” en “Gezondheid”

 

 Training en opleiding    
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een 

werknemer per jaar besteedt aan 
opleidingen, onderverdeeld naar 
werknemerscategorie.

Gedeeltelijk Zie pagina 51, sectie 
“Persoonlijke ontwikkeling” 
Een verdere verdeling naar 
werknemerscategorie en de 
integratie van de opleidingsuren 
van Luxemburg in de cijfers 
moet opgezet worden.

X

LA11 Programma’s voor 
competentiemanagement en 
levenslang leren die de blijvende 
inzetbaarheid van medewerkers 
garanderen en hen helpen bij het 
afronden van hun loopbaan.

Gedeeltelijk Zie pagina 51, sectie 
“Persoonlijke ontwikkeling”
Een haalbaarheidsstudie voor 
een programma voor einde 
loopbaanbegeleiding zal 
gelanceerd worden.

 

LA12 Percentage medewerkers dat 
regelmatig wordt ingelicht omtrent 
prestatie- en loopbaanontwikkeling.

Gedeeltelijk Zie pagina 51, sectie 
“Persoonlijke ontwikkeling”. Een 
programma is geldig voor de 
gehele Argenta Groep. Geen 
informatie beschikbaar met 
betrekking tot het percentage. 
De bestaande rapportering 
betreffende prestatie- en 
loopbaanontwikkeling wordt 
verder geoptimaliseerd in 2013 
in lijn met de GRI-richtlijnen.

X

 Diversiteit en gelijke kansen    
LA13 Samenstelling van 

bestuurslichamen en onderverdeling 
van medewerkers per categorie, 
naar geslacht, leeftijdsgroep, 
het behoren tot een bepaalde 
maatschappelijke minderheid en 
andere indicatoren van diversiteit.

Gedeeltelijk Zie pagina 52, sectie 
“Diversiteit”. We rapporteren 
op het percentage mannen /
vrouwen in het dagelijkse 
management van de directie.  
De bestaande rapportering 
wordt verder geoptimaliseerd 
naar andere indicatoren van 
diversiteit in lijn met de GRI-
richtlijnen.

X

 Evenredige beloning voor vrouwen en mannen   
LA14 Verhouding tussen basissalarissen 

van mannen en vrouwen per 
medewerkerscategorie.

Volledig Zie pagina 15-19. Sectie 
“Human Resources”.
Barema’s zijn vastgelegd in de 
CAO van de spaarbanken PC 
308. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen mannen en 
vrouwen.
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 Mensenrechtenindicatoren    
 Investerings- en aankoopbeleid    
HR1 Percentage van en totaal 

aantal aanmerkelijke 
investeringsovereenkomsten waarin 
clausules over mensenrechten zijn 
opgenomen of waarvan de naleving 
van de mensenrechten is getoetst

Volledig Zie pagina 49-50, sectie “Naar 
cliëntenbeleggingen met 
impact op de maatschappij”. 
Alle fondsen worden 
beoordeeld op basis van 
eigen uitsluitingscriteria of 
worden aangeboden door 
een duurzame partner. Voor 
specifieke fondsen rond een 
thema of op basis van 'best 
in class'-benadering zijn 
additionele positieve criteria 
geldig.

 

HR2 Percentage belangrijke leveranciers 
en aannemers die getoetst zijn op 
naleving van de mensenrechten en 
op getroffen maatregelen

Volledig Zie pagina 54. Sectie “Toetsing 
van het aankoopbeleid”. 

 

HR3 Totaal aantal uren 
personeelstraining over beleid en 
procedures betreffende aspecten 
van mensenrechten die relevant 
zijn voor de activiteiten, met 
inbegrip van het percentage van het 
personeel dat de trainingen gevolgd 
heeft

Gedeeltelijk Zie pagina 45. Sectie “Reputatie 
& integriteit”.
Argenta stelde de nodige 
richtlijnen en procedures op 
die aansluiten bij het correct 
toepassen van bovenvermelde 
gedragscodes en wet- en 
regelgeving en organiseert hierop 
een passende interne controle 
(o.a. door kwartaalrapportering 
aan het directiecomité en 
rapportering aan de Nationale 
Bank). De bestaande 
rapportering op de e-learnings 
(inclusief deontologie) wordt 
verder geoptimaliseerd in 2013 in 
lijn met de GRI-richtlijnen. 

 Non-discriminatie    
HR4 Totaal aantal gevallen van 

discriminatie en de getroffen 
maatregelen

Volledig Zie pagina 45. Sectie “Reputatie 
& integriteit”. Deze vermeldt 
het aantal formele en informele 
klachten behandeld door de 
vertrouwenspersoon.

X

 Vrijheid vereniging en collectieve arbeidsonderhandeling  
HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld 

dat daarbij een aanzienlijk risico 
zou kunnen gelden voor het recht 
op de uitoefening van de vrijheid 
van vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen, en ook 
de maatregelen die zijn getroffen ter 
ondersteuning van deze rechten

Niet van 
toepassing

Door de geografische 
locatie in België, Nederland 
en Luxemburg, is er geen 
significant risico op gevallen van 
belemmering van de vrijheid 
van vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandeling.
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 Kinderarbeid    
HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld 

dat er een aanzienlijk risico is van 
gevallen van kinderarbeid, alsook 
de maatregelen die zijn getroffen 
gericht op de uitbanning van 
kinderarbeid

Niet van 
toepassing

Door de geografische 
locatie in België, Nederland 
en Luxemburg, is er geen 
significant risico op gevallen van 
kinderarbeid.

 

 Gedwongen of verplichte arbeid    
HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld 

dat er een aanzienlijk risico is 
van gevallen van gedwongen 
of verplichte arbeid, alsook de 
maatregelen die zijn getroffen 
gericht op de uitbanning van 
gedwongen of verplichte arbeid

Niet van 
toepassing

Door de geografische locatie 
in België, Nederland en 
Luxemburg, zijn er geen 
activiteiten van de groep die een 
aanzienlijk risico inhouden van 
gedwongen of verplichte arbeid.

 

 Beveiligingsprocedures    
HR8 Percentage van het 

beveiligingspersoneel dat training 
heeft gevolgd in het beleid of de 
procedures van de organisatie 
betreffende aspecten van de 
mensenrechten die relevant zijn 
voor de activiteiten

Niet van 
toepassing

Veiligheid is uitbesteed, en is 
onderdeel van de screening van 
significante leveranciers onder 
HR2.

 

 Rechten inheemse bevolking    
HR9 Totaal aantal gevallen van 

overtreding van de rechten van 
de inheemse bevolking, alsook de 
getroffen maatregelen

Niet van 
toepassing

Door de geografische locatie 
in België, Nederland en 
Luxemburg en de positionering 
van Argenta naar gezinnen toe, 
is er voor de activiteiten van de 
Groep geen aanzienlijk risico 
voor schending van rechten van 
de inheemse bevolking.

 

 Evaluatie mensenrechten    
HR10 Percentage en totaal aantal 

operaties die onderworpen waren 
aan een controle op mensenrechten 
en / of impactbeoordelingen

Niet van 
toepassing

Zie pagina 45. Sectie “Reputatie 
& integriteit”.
Argenta stelt de nodige 
richtlijnen en procedures op 
die aansluiten bij het correct 
toepassen van bovenvermelde 
gedragscodes en wet- en 
regelgeving en organiseert 
hierop een passende 
interne controle (o.a. door 
kwartaalrapportering aan het 
directiecomité en rapportering 
aan de Nationale Bank).

 Behandeling klachten mensenrechten   
HR11 Aantal klachten ingediend met 

betrekking tot de mensenrechten, 
aangepakt en opgelost door middel 
van formele klachtmechanismen

Niet van 
toepassing

Door de geografische locatie 
in België, Nederland en 
Luxemburg en de positionering 
van Argenta naar gezinnen toe, 
is er voor de activiteiten van de 
Groep geen aanzienlijk risico 
voor schending van rechten van 
de inheemse bevolking.
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 Maatschappelijke indicatoren    
 Lokale gemeenschap    
SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van 

alle programma’s en methoden 
die de effecten van de activiteiten 
op gemeenschappen bepalen en 
beheren, waaronder vestiging, 
activiteiten en vertrek.

Volledig Zie pagina 53 - sectie 
“Financiële geletterheid” 
en zie pagina 55 - sectie 
“Ondersteunen van 
vrijwilligerswerk”

 

FS13 Toegangspunten in dunbevolkte 
of economisch achtergestelde 
gebieden op type.

Gedeeltelijk Zie pagina 48 - sectie 
“Kantoorhouders tot in 
de derde generatie”: 512 
toegangspunten in België. 
In Nederland gebruiken we 
externe dienstverleners. De 
beschikbaarheid van deze 
informatie moet met hun verder 
bekeken worden.

 

FS14 Initiatieven om de toegang tot 
financiële diensten voor kansarme 
mensen te verbeteren.

Volledig Zie pagina 53 - sectie “Financiële 
geletterdheid” en “Additionele 
dienstverlening aan cliënten”

 

SO9 Operaties met een aanzienlijk 
potentieel of daadwerkelijk 
negatieve effecten op lokale 
gemeenschappen.

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). 

 

SO10 Preventieve en risicobeperkende 
maatregelen geïmplementeerd bij 
operaties met significante potentiële 
of werkelijke negatieve gevolgen 
voor lokale gemeenschappen.

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). 

 

 Corruptie    
SO2 Percentage van en totaal aantal 

bedrijfseenheden geanalyseerd op 
corruptiegerelateerde risico’s.

Volledig Zie pagina 45 - sectie “Reputatie 
& integriteit”. Het reputatie- & 
integriteitsbeleid is geldig zowel 
voor de Argenta Groep als voor 
het zelfstandig distributienetwerk.

SO3 Percentage van het personeel dat 
training in anticorruptiebeleid en 
-procedures van de organisatie 
heeft gevolgd.

Gedeeltelijk Zie pagina 45 - sectie “Reputatie 
& integriteit”.
Iedereen van de Argenta Groep 
is onderworpen aan e-learnings 
voor Deontologie, Compliance 
& Antiwitwas. De bestaande 
rapportering op de e-learnings 
(inclusief het anticorruptiebeleid) 
wordt verder geoptimaliseerd in 
2013 in lijn met de GRI-richtlijnen.

SO4 Maatregelen die zijn getroffen 
naar aanleiding van gevallen van 
corruptie.

Volledig Zie pagina 45 - sectie “Reputatie 
& integriteit”. 
Argenta stelde nodige richtlijnen 
en procedures op die aansluiten 
bij het correct toepassen van 
bovenvermelde gedragscodes 
en wet- en regelgeving en 
organiseert hierop een passende 
interne controle (o.a. door 
kwartaalrapportering aan het 
directiecomité en rapportering 
aan de Nationale Bank).
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 Publiek beleid    
SO5 Standpunten betreffende publiek 

beleid en deelname aan de 
ontwikkeling ervan, evenals 
lobbyen.

Volledig Zie pagina 9-10, sectie “De 
bankenheffing”.
Febelfin (de beroepsfederatie 
van de Belgische banken) neemt 
deel in de ontwikkeling van het 
publiek beleid en geeft de opinie 
van de banken weer. Enkel voor 
de bankenheffing heeft Argenta 
Febelfin niet gevolgd. Argenta 
is alleen naar het grondwettelijk 
hof gegaan om de manier van 
belastingen van de bankentaks 
in vraag te stellen. Argenta heeft 
deze rechtzaak gewonnen.

SO6 Totale waarde van financiële en 
in-natura-bijdragen aan politieke 
partijen, politici en gerelateerde 
instellingen per land.

Niet van 
toepassing

Geen financiële en in-natura- 
bijdrage aan politieke partijen, 
politici en gerelateerde 
instellingen per land. Argenta is 
politiek neutraal. Zie pagina 55 - 
sectie “Politieke neutraliteit”.

 

 Concurrentiebelemmerend gedrag   
SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege 

concurrentiebelemmerend gedrag, 
anti-kartel-, en monopolistische 
praktijken, alsook de resultaten van 
deze rechtszaken.

Niet van 
toepassing

Geen rechtszaken vanwege 
concurrentie belemmerend 
gedrag, anti-kartel-, en 
monopolistische praktijken.

 

 Compliance    
SO8 Monetaire waarde van significante 

boetes en totaal aantal niet-
monetaire sancties wegens het niet 
naleven van wet- en regelgeving.

Niet van 
toepassing

Geen boetes en niet-monetaire 
sancties wegens het niet 
naleven van wet- en regelgeving.

 

 Productverantwoordelijk heidsindicatoren  
 Gezondheid en veiligheid van cliënten   
PR1 Levensduurstadia waarin de 

gevolgen van producten en diensten 
voor gezondheid en veiligheid 
worden beoordeeld met het oog 
op verbetering en het percentage 
van belangrijke product- en 
dienstencategorieën die aan dergelijke 
procedures onderhevig zijn.

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). 

 

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-
naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreffende 
gevolgen voor gezondheid en 
veiligheid van producten en 
diensten gedurende de levensduur, 
naar type resultaat

Niet van 
toepassing

Niet van toepassing voor de 
activiteit van Argenta (financiële 
dienstverlener). 
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 Informatie over producten en diensten   
PR3 Type informatie over producten en 

diensten dat verplicht wordt gesteld 
door procedures en het percentage 
van belangrijke producten en 
diensten die onderhevig zijn aan 
dergelijke informatie-eisen.

Gedeeltelijk Zie pagina 48-49 - sectie 
“Duidelijk productbeleid” - 
“Wijzigingen in producten” 
Een verdere kwantificatie zal 
gemaakt worden om aan te 
geven welke producten een 
bijkomende controle van de 
FSMA vereisen

 

PR4 Totaal aantal gevallen van niet-
naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreffende 
informatie over en etikettering van 
producten en diensten, naar type 
resultaat

Volledig Zie pagina 48-49 - sectie 
“Duidelijk productbeleid” - 
“Wijzigingen in producten”

 

PR5 Beleid ten aanzien van 
cliënttevredenheid, met inbegrip 
van resultaten van onderzoeken 
naar de cliënttevredenheid

Volledig Zie pagina 14-15 - sectie 
“Argenta in 2012” - “Marketing”

 

FS15 Beleid voor eerlijk ontwerp en 
eerlijke verkoop van financiële 
producten en diensten

Volledig Zie pagina 48-49 - sectie 
“Duidelijk productbeleid” - 
“Wijzigingen in producten”

 

FS16 Initiatieven om de financiële 
geletterdheid te verbeteren per type 
begunstigde

Volledig Zie pagina 53 - sectie 
“Financiële geletterdheid”. 
Argenta wil de financiële 
geletterdheid laten toenemen 
door informatiesessies aan te 
bieden aan cliënten en door 
opleidingen van studenten te 
ondersteunen. 

 

 Marketingbeleid    
PR6 Programma’s voor de naleving 

van wetten, standaarden en 
vrijwillige codes met betrekking tot 
marketingcommunicatie, waaronder 
reclame, promotie en sponsoring

Gedeeltelijk Zie pagina 48 - zie sectie 
“Soberheid, ook in onze 
marketingstrategie”

 

PR7 Totaal aantal gevallen van niet-
naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreffende 
marketingcommunicatie, waaronder 
reclame, promotie en sponsoring, 
naar type resultaat

Niet van 
toepassing

Geen incidenten op niet-
naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreffende 
marketingcommunicatie

 

 Cliëntendata privacy    
PR8 Totaal aantal gegronde klachten 

over inbreuken op de privacy van 
cliënten en het kwijtraken van 
cliëntgegevens

Volledig Zie pagina 19 - sectie “Argenta 
in 2012” - “Ombudsdienst”

 

 Compliance    
PR9 Monetaire waarde van significante 

boetes wegens het niet-naleven 
van wet- en regelgeving betreffende 
de levering en het gebruik van 
producten en diensten.

Niet van 
toepassing

Geen boetes & niet van 
toepassing voor de activiteit 
van Argenta (financiële 
dienstverlener). 
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Controle bedrijfsrevisor op inhoud van de GRI-indicatoren 

Verslag Van de commissaris inzake het beperkte nazicht Van geselecteerde csr-indicatoren
gepubliceerd in het gecombineerd JaarVerslag Van argenta bank- en Verzekeringsgroep nV 

per 31 december 2012

aan de raad van bestuur 

in onze bevoegdheid van commissaris van de vennootschap en ingevolge uw opdracht hebben we beoordelingswerk-
zaamheden uitgevoerd gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de geselecteer-
de csr-indicatoren (“de gegevens”) gepubliceerd in het gecombineerd Jaarverslag van argenta bank- en Verzekerings-
groep nV voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 (“gecombineerd Jaarverslag”). de csr-indicatoren zijn 
gedefinieerd volgens de richtlijnen van het “global reporting initiative” (gri) g3.1. deze gegevens zijn geselecteerd door 
argenta bank- en Verzekeringsgroep nV en zijn aangeduid met het symbool “X” in de tabellen zoals weergegeven op 
pagina’s 115 tot 130 van het gecombineerd Jaarverslag. 

de draagwijdte van onze werkzaamheden is beperkt tot deze gegevens met betrekking tot 2012 en omvatten enkel de 
csr-indicatoren van argenta bank- en Verzekeringsgroep nV, de onderliggende vennootschappen (argenta assuranties 
nV, argenta-life nederland nV, argenta life luxembourg sa, argenta nederland nV, argenta spaarbank nV en argenta 
luxembourg sa) en het bijkantoor in nederland. de kantoren worden niet mee opgenomen omdat ze onder de directe 
verantwoordelijkheid van de zelfstandige kantoorhouders vallen. de onderstaande verklaring is bijgevolg enkel van toe-
passing op deze gegevens en de overige indicatoren en informatie opgenomen in het hoofdstuk van het gecombineerd 
Jaarverslag zijn geen onderdeel van de beoordelingsopdracht.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
de raad van bestuur van argenta bank- en Verzekeringsgroep nV is verantwoordelijk voor de gegevens en de referen- 
ties naar deze gegevens gepubliceerd in het gecombineerd Jaarverslag, alsook voor de verklaring dat de rapportering 
in overeenstemming is met de richtlijnen van het “global reporting initiative” (gri) g3.1 toepassingsniveau a+, zoals 
beschreven in het hoofdstuk “duurzaamheidsverslag” van gecombineerd Jaarverslag. 
deze verantwoordelijkheid omvat het kiezen en toepassen van gepaste meetmethoden ter voorbereiding van de  
gegevens, de betrouwbaarheid van de onderliggende informatie en het gebruik van assumpties en redelijke schattingen. 
bovendien omvat de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ook het ontwerpen, invoeren en in stand houden van 
een intern beheersingssysteem en procedures relevant voor het opmaken van de gegevens.
de door de raad van bestuur gemaakte keuzes, de reikwijdte van het hoofdstuk “duurzaamheidsverlag” van het  
gecombineerd Jaarverslag en de verslaggevingsgrondslagen, inclusief de inherente specifieke beperkingen die de 
betrouwbaarheid van de in het verslag opgenomen informatie kunnen beïnvloeden, zijn uiteengezet op pagina’s 42 tot 43 
van het gecombineerd Jaarverslag. 

Aard en omvang van de opdracht
onze verantwoordelijkheid bestaat uit het uitdrukken van een onafhankelijk oordeel over de gegevens op basis van ons 
beperkte nazicht. ons verslag is opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden opgenomen in onze opdrachtbrief.
onze werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig met de international standard on assurance engagements (isae) 
3000 “assurance engagements other than audits or reviews of historical information”.
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onze procedures zijn gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de gegevens geen afwijkingen 
bevatten in alle van materieel belang zijnde opzichten. deze werkzaamheden zijn minder in diepgang dan bij een beoor-
delingsopdracht gericht op het uitdrukken van een redelijke mate van zekerheid.

onze belangrijkste beoordelingswerkzaamheden bestonden uit: 
•	 Het	verkrijgen	van	inzicht	in	de	opzet	en	de	werking	van	de	systemen	en	methoden	gebruikt	voor	het	verzamelen	en	

verwerken van de gegevens, de classificatie, consolidatie en validatie van deze gegevens en het beoordelen van de 
effectieve werking van deze systemen gebruikt voor de bepaling van de csr-indicatoren voor 2012, aangeduid met 
een symbool “X” in de tabellen zoals weergegeven op pagina’s 115 tot 130 van het gecombineerd Jaarverslag;

•	 Het	afnemen	van	interviews	met	verantwoordelijke	personen;
•	 Het	onderzoeken	op	steekproefbasis	van	interne	en	externe	informatiebronnen	om	de	betrouwbaarheid	van	de	gege-

vens te toetsen en het uitvoeren van controles op de consolidatie van deze gegevens.

Verklaring
op basis van ons beperkt nazicht zoals beschreven in dit rapport kwamen er geen elementen of feiten aan onze aan-
dacht welke ons doen geloven dat de gegevens aangeduid met het symbool “X” in de tabellen zoals weergegeven op 
pagina’s 115 tot 130 van het gecombineerd Jaarverslag, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet zijn opgesteld 
in overeenstemming met de gri-richtlijnen g3.1.

antwerpen, 26 maart 2013
De commissaris
  
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. cvba
Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers
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|  Appendix 2: Afstemming met de materialiteitsmatrix opgesteld   
 door Febelfin

Situering & motivatie

Argenta heeft er voor zijn eerste geïntegreerd 
duurzaamheids- en jaarverslag 2012 voor gekozen 
om, naast de wereldwijde GRI-rapporteringsstandaard 
een volledigheidscheck uit te voeren tussen de MVO-
thema’s die Argenta in dit verslag identificeert en de 
materialiteitsmatrix die de Belgische federatie van de 
financiële sector, Febelfin, heeft opgesteld in het kader 
van haar eerste rapport over de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012. 
Argenta’s motivatie is dat de Febelfin materialiteitsmatrix 
objectief werd samengesteld:
• Door middel van panelconsultaties en interviews 

met ngo’s, experten in duurzaamheid, academici, 
vakbonden en toezichthouders4.

• Op basis van de ESG-structuur (Environment – milieu, 

Social – sociale aspecten, en Corporate Governance 
– deugdelijk bestuur) aangevuld met de indirecte 
maatschappelijke impact van de financiële sector via 
financiering.

• Febelfin werd ondersteund door het netwerk Business 
& Society5 die de rol opnam van moderator in de  
vergaderingen van de werkgroep en 
stakeholdersconsultaties. Ook werd er ondersteuning 
verleend bij de bevraging van de leden en de analyse 
van de antwoorden.

• Met medewerking van 19 financiële instellingen 
gevestigd in België inclusief Argenta. Deze 19 
instellingen vertegenwoordigen meer dan 90 % van de 
financiële activiteiten in België, gemeten naar omvang 
van de balans.

Febelfin-materialiteitsmatrix

De Febelfin-materialiteitsmatrix wordt hieronder weergegeven:

4 BASF-Deloitte Chair on sustainability, Belsif, Business & Society Belgium, Steunpunt voor de diensten schuldbemid-
deling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Festival van Vlaanderen, Forum Ethibel, Université de Liège, Landelijke 
Bediendecentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK), MIVB, Onderzoeks- en informatiecentrum 
voor de verbruikersorganisaties (OIVO), Réseau Financement Alternatif (RFA) & Vigeo

5 Business & Society is een netwerk die verschillende Belgische bedrijven en beroepsfederaties samenbrengt rond 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

❯ Verkoopsmethodes
❯ Ethiek

❯ Producttransparantie

❯ Risicobeheer

❯ Financiële stabiliteit en 
banden met staten

❯ Transparantie en bonussen

❯ Sectorfaam

❯ Corruptie, fraude en witwassen

❯ Steun aan de gemeenschap

❯ Sociale dialoog

❯ Afvloeiingen
❯ Diversiteit

❯ Armoedebestrijdingsproduct❯ Directe ecologische gevolgen 
van handelwijze

❯ Verloning

❯ Toegang tot 
financiële 
diensten
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Belangrijkheid voor de stakeholders

❯ Transparantie

❯ Bestuursorganisatie

❯ Inzetbaarheid

❯ Einddoel, waarden, rendabiliteit

❯ Verleende kredieten/
toegang tot kapitaal

❯ Speculatie

❯ Aanbod van 
duurzame 
producten 
(MVB, groene 
producten, 
enz...)

❯ Indirecte weerslag
 (beleggingen en 
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Thema geïdentificeerd 
door Febelfin

Thema geïdentificeerd door Argenta in 
geïntegreerd verslag

Als bepalend ervaren door 
de stakeholders & mogelijk 
significante gevolgen voor de 
banksector

Ethiek Pagina 45, sectie Reputatie & integriteit
Producttransparantie Pagina 48-49, sectie Duidelijk product beleid
Verloning Pagina 15-19, sectie Human Resources, en 

pagina 32-35, sectie Corporate Governance
Transparantie en bonussen Pagina 15-19, sectie Human Resources, en 

pagina 35, sectie Bezoldigingen van de leiding 
van de Argenta Groep

Indirecte weerslag 
(belegging en financiering)

Pagina 46-47, sectie Argenta als motor van de 
reële economie

Aanbod van duurzame 
producten (MVB, groene 
producten, enz.)

Pagina 49-50, sectie Naar cliënten beleggingen 
met impact op de maatschappij

Als bepalend ervaren door 
de stakeholders & minder 
significante gevolgen voor de 
banksector

Corruptie, fraude en 
witwassen

Pagina 45, sectie Reputatie & integriteit

Toegang tot financiële 
diensten

Pagina 53, sectie Additionele dienstverlening 
aan cliënten

Als minder bepalend ervaren 
door de stakeholders & 
mogelijk significante gevolgen 
voor de banksector

Verkoopmethodes Pagina 48, sectie Kantoorhouders tot in de 
derde generatie

Risicobeheer Pagina 57-67, sectie Risico en Risicobeheer
Financiële stabiliteit en 
banden met overheden

Pagina 46-47, sectie Argenta als motor van de 
reële economie

Inzetbaarheid (employability) Pagina 51, sectie Persoonlijke ontwikkeling
Sectorfaam Pagina 43, sectie Argenta’s identiteit

Als minder bepalend ervaren 
door de stakeholders & minder 
significante gevolgen voor de 
banksector

Einddoel, waarden, 
rendabiliteit

Pagina 44, sectie Cultuurwaarden

Transparantie Pagina 48-49, sectie Duidelijk product beleid
Verleende kredieten/toegang 
tot kapitaal

Pagina 46-47, sectie Rol van Argenta in de 
economie

Steun aan de gemeenschap Pagina 52-53, sectie Argenta midden in de 
samenleving

Bestuursorganisatie Pagina 32-34, sectie Corporate Governance
Sociale dialoog Pagina 51, sectie Transparant beleid en overleg
Diversiteit Pagina 52, sectie Diversiteit
Afvloeiing Pagina 42, sectie Duurzaamheidsverslag
Speculatie Pagina 46-47, sectie Rol van Argenta in de 

economie
Armoedebestrijdings  product Pagina 53, sectie Financiële geletterdheid en 

sectie Additionele dienstverlening aan cliënten

Directe ecologische gevolgen 
van handelswijze

Pagina 53-55, sectie Inspanning op vlak van 
milieu en energie

De thema’s die het vaakst naar boven kwamen 
tijdens de consultatie van de stakeholders, staan 
rechtsboven. Andere thema’s zijn niet minder belangrijk, 
maar worden als minder bepalend ervaren door 
de stakeholders. Het duurzaamheidsverslag en de 
materialiteitsmatrix van Febelfin kunnen geconsulteerd 

worden op http://www.bankierenvoordesamenleving.be.

Hieronder vindt u de mapping terug tussen de MVO-
thema’s die Argenta in dit verslag identificeerde en de 
materialiteitsmatrix van Febelfin.
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Het jaarverslag van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep 
nv verschijnt in het Nederlands, het Frans en het Engels. 
Vragen in verband met de verspreiding van deze verslagen 
kunt u richten aan:

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

Belgiëlei 49-53
B-2018 Antwerpen
Tel: +32 3 285 55 23
Fax: +32 3 285 51 89
www.argenta.be
pers@argenta.be

Ombudsdienst

Bij een klacht of bemerking over de dienstverlening van de 
Argenta Groep, vragen wij u om in eerste instantie contact 
op te nemen met de kantoorhouder van het kantoor 
waar u cliënt bent. De kantoorhouders staan altijd paraat 
en proberen al het nodige te doen om uw probleem te 
verhelpen. Als deze bemiddeling u niet tevreden stelt, kunt u 
zich in tweede instantie richten tot de ombudsdienst van de 
Argenta Groep, zowel voor de activiteiten van de Bankpool 
als de activiteiten van de Verzekeringspool.

Ombudsdienst
Belgiëlei 49-53
B-2018 Antwerpen
Tel: +32 3 285 56 45
Fax: +32 3 285 55 28
ombudsdienst@argenta.be
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