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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 

 

 

  

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in '000 EUR
2020.12 2019.12 Toelichting

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Financiële en exploitatiebaten en -lasten 323.055 306.024

Rentebaten 1.193.122 2.000.012

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden (indien afzonderlijk verwerkt) 716.543 1.464.382

Verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met 

verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 

winst- en verliesrekening (indien afzonderlijk verwerkt)

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de 

overige onderdelen van het totaalresultaat 17.625 30.391

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 428.652 449.344

Derivaten, administratieve verwerking van afdekkingstransacties, renterisico 20.823 46.925

Andere activa

Op verplichtingen 9.478 8.970

(Rentelasten) 920.320 1.633.159

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden (indien afzonderlijk verwerkt) 686.995 1.335.316

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst- en verliesrekening (indien afzonderlijk verwerkt) 25.475 40.440

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 88.503 103.579

Derivaten, administratieve verwerking van afdekkingstransacties, renterisico 112.785 145.242

Andere verplichtingen

Op Activa 6.562 8.581

Lasten in verband met aandelenkapitaal terugbetaalbaar op zicht

Dividenden 345 900

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden (indien afzonderlijk verwerkt)

Verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met 

verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de 

overige onderdelen van het totaalresultaat 345 900

Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die anders 

dan met behulp van de vermogensmutatiemethode administratief zijn verwerkt

Baten uit provisies en vergoedingen 97.667 86.037 7

(Lasten in verband met provisies en vergoedingen) 84.353 86.059

Gerealiseerde winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen die niet tegen reële waarde 

worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening, netto

5.509 40.203

8

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de 

overige onderdelen van het totaalresultaat
747 7.110

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 4.776 33.094

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs -14

Overige

Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden, netto -50.875 -106.111

Eigen vermogeninstrumenten en daarmee samenhangende derivaten -15.176 4.344

Rente-instrumenten en daarmee samenhangende derivaten -35.483 -126.438

Valutahandel -216 15.984

Kredietrisico-instrumenten en daarmee samenhangende derivaten

Grondstoffen en daarmee samenhangende derivaten

Andere (inclusief hybride derivaten)

Winsten of (-) verliezen op verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-

handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, netto

Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, netto

17.096 -6.511

9

Winsten (verliezen) uit administratieve verwerking van afdekkingstransacties  44.909 4.365 10

Valutakoersverschillen, netto 3.327 -11.478

Winsten (verliezen) op  het niet langer opnemen van andere dan voor verkoop aangehouden activa, netto

Overige netto-exploitatiebaten 16.630 17.826 11
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De netto-rentemarge daalde ten opzicht van vorig boekjaar met 94 mio EUR. Deze netto-rentemargedaling komt voornamelijk voort uit 

enerzijds de afbouw van de intermediatieactiviteit (- 84 mio EUR) en anderzijds de daling van de effectenportefeuille (- 13 mio EUR). 

 

 

 

  

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

in '000 EUR
2020.12 2019.12 Toelichting

Administratiekosten 219.382 228.329

Personeelslasten 86.770 92.534 13

Algemene en administratieve uitgaven 132.612 135.795 14

Afschrijvingen 7.608 5.162

Materiële vaste activa 2.945 2.253 23

Vastgoedbeleggingen

Immateriële vaste activa 4.664 2.909 24

Herzieningswinsten of (-) -verliezen, netto -898

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de 

overige onderdelen van het totaalresultaat

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs -898

Voorzieningen -16.539 -6.432

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet tegen reële waarde worden 

gewaardeerd in de winst- en verliesrekening

24.802 9.346

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de 

overige onderdelen van het totaalresultaat

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 24.802 9.346 15.2

Bijzondere waardeverminderingen op

Materiële vaste activa

Vastgoedbeleggingen

Goodwill

Immateriële vaste activa (andere dan goodwill)

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de ‘equity’-methode

Overige

Negatieve goodwill die onmiddellijk wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening

Aandeel in de winst of verlies van geassocieerde deelnemingen en joint ventures die administratief 

worden verwerkt volgens de 'equity'-methode

Winst of verlies uit vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, die worden geclassificeerd als 

aangehouden voor verkoop maar die niet in aanmerking komen als beëindigde bedrijfsactiviteiten

TOTALE WINST OF VERLIES  UIT VOORTGEZETTE

 BEDRIJFSACTIVITEITEN VÓÓR AFTREK VAN BELASTINGEN EN MINDERHEIDSBELANG
86.903 69.619

Belastinglasten (winstbelasting) verbonden met de winst of het verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

21.277 19.995 16

TOTALE WINST OF VERLIES UIT VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN NA AFTREK VAN 

BELASTINGEN EN VÓÓR MINDERHEIDSBELANG 65.627 49.624

Totale winst of verlies op beëindigde bedrijfsactiviteiten na aftrek van belastingen

TOTALE WINST OF VERLIES NA AFTREK VAN

 BELASTINGEN EN BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN VÓÓR MINDERHEIDSBELANG 65.627 49.624

Winst of verlies toe te rekenen aan minderheidsbelang

NETTOWINST OF -VERLIES 65.627 49.624

Tabel CIS.1
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

in '000 EUR
2020.12 2019.12

GEREALISEERDE WINST (VERLIES) OVER HET JAAR 65.627 49.624

NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

Items die niet kunnen worden overgeboekt naar resultaat -971 -10.699

Actuariële winsten (verliezen) op toegezegdpensioenregelingen -6.482 -13.296 (3)

Veranderingen in reële waarde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies 

wegens veranderingen in het kredietrisico ervan 6.395 -1.010 (4)

Veranderingen in reële waarde van eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat -910 30 (5)

Winstbelastingen m.b.t. voorgaande item 27 3.576

Items die kunnen worden overgeboekt naar resultaat -4.924 -16.597

Omrekening van valuta

Waarderingswinsten/-verliezen die in het eigen vermogen zijn opgenomen

Overgedragen naar winst of verliesrekening

Overige herclassificaties

Kasstroomafdekking (effectief deel) (1)

Waarderingswinsten/-verliezen die in het eigen vermogen zijn opgenomen

Overgedragen naar winst of verlies

Overgedragen naar initiële boekwaarde

van afgedekte posities

Overige herclassificaties

Tegen reële waarde gewaardeerde schuldinstrumenten met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat -6.565 -22.170 (2)

Waarderingswinsten/-verliezen die in het eigen vermogen zijn opgenomen -18.996 -36.562

Overgedragen naar winst of verlies 12.431 14.392

Overige herclassificaties

Winstbelastingen m.b.t. voorgaande item 1.641 5.573

TOTAAL NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN OVER HET JAAR -5.895 -27.296

TOTAAL GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN OVER HET 

JAAR 59.731 22.328

Toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van de 

moedermaatschappij 59.731 22.328

Toerekenbaar aan minderheidsbelang

VERMOGENSMUTATIES VOOR VOORGAANDE PERIODES

Gevolgen van het herstel van fouten

Houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij

Minderheidsbelang

Gevolgen van wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving

Houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij

Minderheidsbelang

Tabel CIS.2
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Hieronder vindt u de impact voor belastingen, evenals de uitgestelde belasting met betrekking tot de punten opgenomen in de tabel 

hiervoor (overzicht in duizenden EUR). 

 

 

 

  

Kasstroomafdekking (1) 2020.12 2019.12

Bruto 0 0

Belasting 0 0

Netto 0 0

Tegen reële waarde gewaardeerde schuldinstrumenten met verwerking van

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (2)
2020.12 2019.12

Bruto -6.565 -22.170

Belasting 1.641 5.573

Netto -4.924 -16.597

Actuariële winsten (verliezen) op toegezegde pensioenregelingen (3) 2020.12 2019.12

Bruto -6.482 -13.296

Belasting 1.621 3.324

Netto -4.862 -9.972

Reële waarde financiële verplichtingen-eigen kredietrisico (4) 2020.12 2019.12

Bruto 6.395 -1.010

Belasting -1.594 252

Netto 4.801 -757

Veranderingen in reële waarde van eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd tegen

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van

het totaalresultaat (5)

2020.12 2019.12

Bruto -910 30

Belasting 0 0

Netto -910 30

Tabel CIS.3
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Geconsolideerde balans 
 

 

 

* Bevat reverse repo’s voor een bedrag van 0 miljoen EUR in 2020 en 688 miljoen EUR in 2019. Zoals onder item 33 ‘Saldering’ ook 

vermeld past AXA Bank Belgium deze saldering eveneens toe op repo’s en reverse repo’s transacties met tegenpartijen waarmee “master 

netting agreements” zijn afgesloten die saldering onder alle omstandigheden toelaten (2000 en 2011 versie). Op jaareinde 2020 waren 

er echter géén lopende repo of reverse repo contracten en bijgevolg werd er evenzeer géén saldering toegepast. Per einde 2019 bedroeg 

deze saldering 157,8 miljoen EUR. 

 

  

Geconsolideerde Balans - Activa

in '000 EUR
2020.12 2019.12 Toelichting

Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken 3.737.888 1.048.725 17

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 63.651 744.435 18 / 22

Verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-

handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies
19

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 19

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) 733.173 1.714.298 20

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs * 24.597.018 24.176.566 21

Derivaten gebruikt ter afdekking 215 8.224 22

Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte posities bij afdekking van het 

renterisico van een portefeuille 1.101.248 876.868

Materiële vaste activa 37.178 37.163

Materiële vaste activa 37.178 37.163 23

Vastgoedbeleggingen

Immateriële vaste activa 18.430 16.700

Goodwill 

Andere immateriële activa 18.430 16.700 24

Investeringen in geassocieerde deelnemingen, dochterondernemingen en joint 

ventures (verwerkt volgens de 'equity'-methode met inbegrip van goodwill)

9.254 12.137 25

Belastingvorderingen 27.409 26.282

Actuele belastingvorderingen 242 196 16

Uitgestelde belastingvorderingen 27.167 26.086

Overige activa 132.858 128.451 26

Vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als 

aangehouden voor verkoop

TOTAAL ACTIVA 30.458.321 28.789.849

Tabel CBS.1
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Geconsolideerde Balans - Verplichtingen

in '000 EUR
2020.12 2019.12 Toelichting

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 73.144 444.968 27

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 881.658 1.129.931 28

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 27.917.126 25.179.667 29

Deposito’s van kredietinstellingen 2.314 2.454

Deposito’s van andere dan kredietinstellingen 21.350.843 19.571.863

In schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van obligaties 6.335.553 4.716.902

Achtergestelde verplichtingen 6.906 18.431

Andere financiële verplichtingen 221.511 870.018

Financiële verplichtingen verbonden aan overgedragen financiële activa
499.795 30

Derivaten gebruikt ter afdekking 47.263 58.394 22

Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte posities bij afdekking van het 

renterisico van een portefeuille

Voorzieningen 234.205 240.151 31

Belastingverplichtingen 26.016 25.536

Actuele belastingverplichtingen 22.143 25.332 16

Uitgestelde belastingverplichtingen 3.873 204

Overige verplichtingen 57.120 45.408 32

Verplichtingen in groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als 

aangehouden voor verkoop

Aandelenkapitaal terugbetaalbaar op zicht (coöperativen)

TOTAAL VERPLICHTINGEN 29.236.532 27.623.850

Tabel CBS.2
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Geconsolideerde Balans - Eigen vermogen

in '000 EUR
2020.12 2019.12 Toelichting

Geplaatst kapitaal 636.318 636.318

Gestort kapitaal 636.318 636.318

Opgevraagd niet-gestort kapitaal

Agio

Ander eigen vermogen 90.000 90.677

Eigen-vermogenscomponent in samengestelde financiële instrumenten 90.000 90.000

Overige 677

Niet-gerealiseerde resultaten -30.475 -24.580

Posten die niet opnieuw worden ingedeeld bij winst of verlies -37.968 -36.997

Reserve uit de herwaardering van materiële vaste activa

Reserve uit de herwaardering van immateriële vaste activa

Actuariële winsten/verliezen mbt toegezegde pensioenregelingen -33.443 -28.581

Die betrekking hebben op vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, 

geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

Aandeel van overige opgenomen baten en lasten van investeringen in 

dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Veranderingen in reële waarde van eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat
51 961

Afdekkingsineffectiviteit van reëlewaardeafdekkingen voor 

eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 

van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

Veranderingen in reële waarde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies 

wegens veranderingen in het kredietrisico ervan -4.576 -9.377

Posten die opnieuw kunnen worden ingedeeld bij winst of verlies 7.493 12.417

Afdekkingsreserve van netto-investeringen in buitenlandse entiteiten (effectief 

deel)

Reserve uit de omrekening van valuta

Kasstroomafdekkingsreserve (effectief deel)

Veranderingen in reële waarde van schuldinstrumenten gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat 7.493 12.417

Afdekkingsinstrumenten [niet aangewezen onderdelen]

Die betrekking hebben op vaste activa en groepen activa die worden afgestoten, 

geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

Aandeel van overige opgenomen baten en lasten van investeringen in 

dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

Reserves (met inbegrip van ingehouden winsten) 460.319 413.960

<Ingekochte eigen aandelen>

Baten uit het lopende jaar 65.627 49.624

<Interimdividenden> 

Minderheidsbelang

Reserves uit herwaardering

Overige

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 1.221.789 1.165.999 35

TOTAAL VERPLICHTINGEN EN EIGEN VERMOGEN 30.458.321 28.789.849

Tabel CBS.3
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Aansluiting van reserve uit herwaardering van financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat (OCI) 

 

 

 

2020-12 brutowaarde taks impact netto waarde

Openingsbalans (lopend jaar) 17.516 -4.139 13.377

Investeringen in vorige periode

Transfer van/naar P&L ten gevolge van verkopen -1.409 352 -1.057

Transfer van/naar P&L ten gevolge van terugname van waardeverminderingen 0 0 0

Transfer van/naar P&L ten gevolge van toename van waardeverminderingen 0 0 0

Transfer van/naar P&L ten gevolge van wijzigingen in premie/discount 13.840 -3.460 10.380

Wisselkoersverschillen -1 0 -1

Aanpassingen tijdens de periode -22.015 5.277 -16.738

Investeringen in huidige periode

Aanpassingen tijdens de periode 2.111 -528 1.583

Eindbalans 10.042 -2.498 7.544

Tabel CBS.4

2019-12 brutowaarde taks impact netto waarde

Openingsbalans (lopend jaar) 39.657 -9.712 29.945

Investeringen in vorige periode

Transfer van/naar P&L ten gevolge van verkopen -7.110 1.790 -5.320

Transfer van/naar P&L ten gevolge van terugname van waardeverminderingen 0 0 0

Transfer van/naar P&L ten gevolge van toename van waardeverminderingen 0 0 0

Transfer van/naar P&L ten gevolge van wijzigingen in premie/discount 21.502 -5.413 16.089

Wisselkoersverschillen 0 0 0

Aanpassingen tijdens de periode -36.533 9.196 -27.337

Investeringen in huidige periode

Aanpassingen tijdens de periode

Eindbalans 17.516 -4.139 13.377

Tabel CBS.5
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Overzicht van wijzigingen in het geconsolideerd eigen vermogen 
 

 

*  waarvan voor 65,6 miljoen EUR toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij. 
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Beginbalans (lopend jaar)
636.318 90.000 677 0 0 13.378 -28.581 -9.377 0 413.960 49.624 1.165.999

Kapitaalsverhoging  0

Uitgifte  0

Winst (verlies)   65.627 65.627

Toegekende dividenden en andere 

vergoedingen -3.266 -3.266

Wijziging in de reële waarde van 

gewaardeerde financiële activa met 

verwerking van waardeveranderingen 

in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat (OCI) -5.834 -5.834

Wijziging reële waarden  -4.862 4.801 -61

Kasstroomafdekking  0

Overdracht naar ingehouden winsten 49.624 -49.624 0

Kapitaalvermindering  0

Overige -677  2 -675

Eindbalans (lopend jaar)
636.318 90.000 0 0 0 7.544 -33.443 -4.576 0 460.319 65.627 1.221.789

Tabel CSCE.1

Bronnen van vermogensmutaties

2020.12

in '000 EUR
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*  waarvan voor 49,6 miljoen EUR toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij. 

G
e
s
to

rt
 k

a
p

it
a

a
l

A
n

d
e
r 

E
V

 -
 S

a
m

e
n

g
e
s
te

ld
e
 f

in
a

n
c
ië

le
 

in
s
tr

u
m

e
n

te
n

A
n

d
e
r 

E
V

 -
 O

v
e
ri

g
e

N
ie

t 
g
e
re

a
li
s
e
e
rd

e
 r

e
s
u

lt
a

te
n

 -
 r

e
s
e
rv

e
 u

it
 

v
a

lu
ta

o
m

re
k
e
n

in
g

N
ie

t 
g
e
re

a
li
s
e
e
rd

e
 r

e
s
u

lt
a

te
n

 -
 

k
a

s
s
tr

o
o
m

a
fd

e
k
k
in

g
s
re

s
e
rv

e

N
ie

t 
g
e
re

a
li
s
e
e
rd

e
 r

e
s
u

lt
a

te
n

 -
 r

e
s
e
rv

e
 u

it
 

h
e

rw
a

a
rd

e
ri

n
g
 i

n
 d

e
 o

v
e
ri

g
e
 o

n
d

e
rd

e
le

n
 

v
a

n
 h

e
t 

to
ta

a
lr

e
s
u

lt
a

a
t 

A
c
tu

a
ri

ë
le

 w
in

s
te

n
/
v
e
rl

ie
ze

n
 m

b
t 

to
e
g
e
ze

g
d

e
 p

e
n

s
io

e
n

re
g
e
li
n

g
e
n

E
ig

e
n

 k
re

d
ie

tr
is

ic
o
 -

 f
in

a
n

c
ië

le
 

v
e
rp

li
c
h

ti
n

g
e
n

N
ie

t 
g
e
re

a
li
s
e
e
rd

e
 r

e
s
u

lt
a

te
n

 -
 D

ie
 

b
e
tr

e
k
k
in

g
 h

e
b

b
e
n

 o
p

 v
a

s
te

 a
c
ti

v
a

 e
n

 

g
ro

e
p

e
n

 a
c
ti

v
a

 d
ie

 w
o
rd

e
n

 a
fg

e
s
to

te
n

, 

g
e
c
la

s
s
if

ic
e
e
rd

 a
ls

 a
a

n
g
e
h

o
u

d
e
n

 v
o
o
r 

v
e
rk

o
o
p

R
e
s
e
rv

e
s
 (

in
c
l 
in

g
e
h

o
u

d
e
n

 w
in

s
te

n
)

B
a

te
n

 u
it

 h
e

t 
lo

p
e
n

d
e
 j

a
a

r*

T
O

T
A

A
L
 E

V

Beginbalans (lopend jaar)
636.318 90.000 1.552 0 0 29.945 -18.609 -8.620 0 369.512 44.937 1.145.035

Kapitaalsverhoging  

Uitgifte  

Winst (verlies)   49.624 49.624

Toegekende dividendenWijziging in de reële waarde van 

gewaardeerde financiële activa met 

verwerking van waardeveranderingen 

in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat (OCI) -16.567 -16.567

Wijziging reële waarden -875  -9.972 -757 -11.604

Kasstroomafdekking  

Overdracht naar ingehouden winsten 44.448 -44.937 -489

Kapitaalvermindering 0

Overige  

Eindbalans (lopend jaar)
636.318 90.000 677 0 0 13.378 -28.581 -9.377 0 413.960 49.624 1.165.999

Tabel CSCE.2

Bronnen van vermogensmutaties

2019.12

in '000 EUR
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

 

BEDRIJFSACTIVITEITEN
2020.12

in '000 EUR

2019.12

in '000 EUR

Nettowinst (-verlies) 65.627 49.624

Aanpassingen om nettowinst of -verlies te doen aansluiten bij de netto 

kasstromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten 51.901 -100.728

(Actuele en uitgestelde winstbelasting, opgenomen in de winst- en 

verliesrekening)

Actuele en uitgestelde belastinglasten, opgenomen in de winst- en 

verliesrekening 21.277 19.995

Niet-gerealiseerde winst of verlies op wisselkoersverschillen

Waarderingsresultaat via winst en verliesrekening 30.624 -120.723

INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSACTIVITEITEN 18.755 -4.061

Afschrijving 10.492 -6.975

Bijzondere waardeverminderingen 24.802 9.346

Netto voorzieningen -16.539 -6.432
Andere aanpassingen -4.014 -12.063

Kasstromen uit exploitatiewinsten voor wijzigingen in bedrijfsactiva en -

verplichtingen 132.269 -67.228

Daling ( stijging) van werkkapitaal (met uitzondering van geldmiddelen en 

kasequivalenten): 2.592.026 735.890

Daling ( stijging)van bedrijfactiva (met uitzondering van geldmiddelen en 

kasequivalenten): 1.192.031 -749.266

Daling ( stijging) van zichtrekeningen bij centrale banken

Daling ( stijging) van financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs -446.152 -1.368.592

Daling ( stijging) van tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa 

met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat 976.201 588.402

Daling ( stijging) van financiële activa aangehouden voor 

handelsdoeleinden 680.784 29.341

Daling ( stijging )van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

Daling ( stijging )van verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële 

activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies

Daling ( stijging) van activa-derivaten, administratieve verwerking van 

afdekkingstransacties 8.009 9.360

Daling ( stijging) van andere activa (definitie balans) -26.811 -7.777

BEDRIJFSACTIVITEITEN
2020.12

in '000 EUR

2019.12

in '000 EUR

Stijging (daling) van bedrijfsverplichtingen (met uitzondering van 

geldmiddelen en kasequivalenten): 1.399.995 1.485.156

Stijging (daling) van deposito's van kredietinstellingen & centrale banken 941.550 988.643

Stijging (daling) van deposito's (andere instellingen dan kredietinstellingen) 837.291 396.060

Stijging (daling) van in schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip 

van obligaties 1.618.651 -104.654

Stijging (daling) van financiële verplichtingen aangehouden voor 

handelsdoeleinden -383.748 208.369

Stijging (daling) van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening -266.974 -81.316

Stijging (daling) van verplichtingen-derivaten, administratieve verwerking 

van afdekkingstransacties -235.511 -483.723

Stijging (daling) van andere financiële verplichtingen -1.148.302 539.367

Stijging (daling) van andere verplichtingen (definitie balans) 37.038 22.410

2.724.296 668.662

(Betaalde) terugbetaalde winstbelastingen -14.254 -6.959

Netto kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten 2.710.042 661.703
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De geldmiddelen en kasequivalenten stegen in 2020 met 2.689 miljoen EUR, wat zich voornamelijk uitdrukt door een stijging van de 

zichtrekeningen bij centrale banken (+ 2.670,5 miljoen EUR) en een stijging in de financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 

(nostrorekeningen) ten bedrage van 30,5 miljoen EUR. Het weze opgemerkt dat het saldo, vooral dan op de rekeningen bij centrale 

banken, zéér volatiel is en aan grote fluctuaties onderhevig kan zijn afhankelijk van het dagdagelijkse beheer van de thesaurie en 

liquiditeit van de bank.  

 

De bedrijfsactiviteiten hadden netto een positief effect op de geldmiddelen en kasequivalenten voor 2.710,0 miljoen EUR. Enerzijds 

dragen de kasstromen uit exploitatiewinsten bij met 132,2 miljoen EUR. Daarnaast stegen de kasstromen uit de wijzigingen van 

bedrijfsactiva en verplichtingen (werkkapitaal) in totaal met 2.592,0 miljoen EUR. 

• De bedrijfsactiva kenden een daling met 1.192,0 miljoen EUR wat heeft geleid tot een stijging van de kasstromen: 

o enerzijds hebben we de stijging van de financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs (+ 446,2 miljoen EUR) die 

vooral betrekking heeft op de stijging in kredietproduktie (+ 1.390 miljoen EUR) gecompenseerd door een daling in 

de reverse repo activiteit die per einde jaar naar nul werd herleid (- 688 miljoen EUR) en de daling op de gegeven 

INVESTERINGSACTIVITEITEN
2020.12

in '000 EUR

2019.12

in '000 EUR

(Contante betalingen om materiële vaste activa te verwerven) -2.959 -2.119

Contante ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

(Contante betalingen om immateriële vaste activa te verwerven) -6.394 -6.351

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -9.353 -8.470

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
2020.12

in '000 EUR

2019.12

in '000 EUR

(Betaalde dividenden)

Contante ontvangsten uit de uitgifte van achtergestelde verplichtingen

(Contante terugbetalingen van achtergestelde verplichtingen) -11.526 -8.362

Contante ontvangsten uit de uitgifte van aandelen of andere eigenvermogen 

instrumenten

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -11.526 -8.362

Gevolgen van wisselkoerswijzigingen op geldmiddelen en kasequivalenten

2020.12

in '000 EUR

2019.12

in '000 EUR

NETTOSTIJGING VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 2.689.162 644.871

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE 

PERIODE 1.048.726 403.854

GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET EINDE VAN DE 

PERIODE 3.737.888 1.048.725

Componenten van geldmiddelen en kasequivalenten:

Contanten 58.739 70.595

Zichtrekeningen bij centrale banken 3.607.585 937.036

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 71.564 41.094

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

Totale geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 3.737.888 1.048.725

Waaronder: bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten die door de 

onderneming worden aangehouden, doch niet beschikbaar zijn voor gebruik 

door de groep

Niet-opgevraagde financieringsfaciliteiten (met uitsplitsing, indien deze 

informatie materieel is)

Aanvullende informatie over de kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten:

Ontvangen rentebaten 1.193.121 2.000.012

Ontvangen dividenden 345 900

Betaalde rentelasten 920.320 1.633.158
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‘cash collateral’ (- 247 miljoen EUR) in het kader van derivaten en repotransacties wat evenzeer te maken heeft 

met de afbouw van beide activiteiten. 

o anderzijds hebben we de daling van tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met opname van de 

waarderingsresultaten in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) (- 976,2 miljoen EUR) wat 

voornamelijk wordt verklaard door obligaties die op vervaldatum kwamen (1 bio EUR). 

o uiteindelijk zien we ook een daling in de financiële activa voor handelsdoeleinden (- 680,8 miljoen EUR) wat 

voornamelijk te maken heeft met een daling op de derivatentransacties die waren afgesloten in het kader van de 

intermediatieactiviteit van de bank die inmiddels werd afgebouwd (- 572 miljoen EUR)  

 

• De bedrijfsverplichtingen stijgen eveneens met 1.400,0 miljoen EUR wat ook zorgt voor een aangroei van de kasstromen en 

dit vooral door: 

o stijging van deposito’s van kredietinstellingen & centrale banken: 941,6 miljoen EUR met als belangrijk element 

de inschrijving in de 4de tranche van de langere herfinancieringsoperaties met de ECB (zgn. TLTRO III reeks) voor 

een bedrag van 1.060 miljoen EUR 

o stijging van deposito’s van andere instellingen dan kredietinstellingen of centrale banken : 837,3 miljoen EUR 

o stijging van in schuldbewijzen belichaamde schulden wat betrekking heeft op nieuwe uitgiftes van “covered 

bonds” en in mindere mate kredietobligaties:   1.618,7 miljoen EUR.  

 

Deze stijgingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door: 

 

o daling van financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden: - 383,7,4 miljoen EUR wat dus ook 

zoals op de actiefzijde betrekking heeft op de afbouw van de derivaten met betrekking tot onze intermediatie 

activiteit. 

o daling van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen 

in de winst-en verliesrekening met - 267 mio EUR voornamelijk het gevolg van EMTN’s die op vervaldag zijn 

gekomen of wederingekocht en afgewikkeld (- 192 mio EUR) 

o daling ten gevolge van afdekkingsverrichtingen (zowel op activa als passiva elementen): - 235,5 miljoen EUR 

o daling van de andere financiële verplichtingen: - 1.148,3 miljoen EUR verklaart door de evolutie op de repo 

activiteit die naar nul werd herleid per einde jaar (- 500 mio EUR) en de daling in ontvangen cash collateral wat te 

maken heeft met de afbouw van de intermediatie activiteit en de reverse repo’s (- 584 mio EUR).  

 

 

De investeringsactiviteiten zorgden voor een verdere daling van de geldmiddelen en kasequivalenten van – 9,3 miljoen EUR, voornamelijk 

ten gevolge van verdere investeringen in de immateriële vaste activa ingevolge de verschillende IT-projecten binnen de bank (+ 6,4 miljoen 

EUR). 

 

De financieringsactiviteiten zorgden voor een daling van de geldmiddelen en kasequivalenten van – 11,5 miljoen EUR volledig toe te 

wijzen aan de terugbetaling van achtergestelde leningen. 

 

  



BTW BE0404.476.835 20 

 
Internal 

 

 

Toelichting bij de Geconsolideerde Jaarrekening 
 

 

 Algemeen 
 

AXA Bank Belgium, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Troonplein 1, was per 31 

december 2020 een 100% dochteronderneming van AXA SA.  

 

De wettelijke consolidatiekring van AXA Bank Belgium omvat de Belgische bankactiviteiten, de dochterondernemingen AXA Belgium 

Finance B.V. en AXA Bank Europe SCF (Société de Crédit Foncier), de SPV Royal Street NV evenals de in 2020 opgerichte Caspr S.à r.l. . 

 

De dochteronderneming Motor Finance Company werd tijdens het boekjaar 2020 gefusioneerd met AXA Bank Belgium en bijgevolg is 

enkel de dochteronderneming Beran NV niet in de consolidatiekring opgenomen gezien haar te verwaarlozen betekenis (zie hierover meer 

in hoofdstuk 2.1 Consolidatieprincipes) 

 

Meer informatie met betrekking tot deze ondernemingen werd opgenomen onder hoofdstuk 25 Investeringen in dochterondernemingen, 

joint ventures en geassocieerde deelnemingen. De waarderingsmethode staat vermeld in hoofdstuk 20 Tegen reële waarde 

gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI). 

 

AXA Bank Belgium maakt deel uit van de AXA Groep, een toonaangevende internationale bank-verzekeraar van 100 miljoen klanten met 

160.000 medewerkers in 62 landen. Wereldwijd is AXA het nummer 1 verzekeringsmerk en AXA Bank is in België een sterke financiële 

speler.  AXA Bank en Verzekeringen werken nauw samen om het merk AXA zo sterk mogelijk in de markt te zetten. 

 

AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank volgens activa (30 miljard euro, waarvan 22 miljard EUR leningen aan klanten). AXA Bank 

Belgium biedt een gamma van bankproducten voor particulieren en kredieten aan 860 000 klanten aan. Het betreft vooral leningen, 

beleggingsoplossingen, courante banktransacties en effectenrekeningen. AXA Bank heeft 850 personeelsleden in dienst en verdeelt haar 

producten via een netwerk van 400 bankagentschappen doorheen België. 

 

 

 Grondslagen voor financiële verslaggeving 
 

2.1 Consolidatieprincipes 
 

2.1.1 Algemeen 
 

AXA Bank Belgium bezit op dit ogenblik dochterondernemingen, zijnde ondernemingen waarop volledige controle wordt uitgeoefend, en 

daarnaast ook een geassocieerde onderneming zoals vermeld onder hoofdstuk 25 Investeringen in dochterondernemingen, joint 

ventures en geassocieerde deelnemingen, die echter niet mee wordt geconsolideerd wegens de immaterialiteit. 

Bij de beoordeling van de controle of zeggenschap wordt naast het participatiebelang rekening gehouden met de doelstelling van de 

onderneming, haar relevante activiteiten en de mogelijkheid om deze relevante activiteiten en de hieraan verbonden opbrengsten te 

beïnvloeden. 

In afwijking van dit principe heeft AXA Bank Belgium beslist, op basis van het relevantie- en het immaterialiteitsbeginsel, om bepaalde 

dochterondernemingen voor de toepassing van de IFRS Geconsolideerde Jaarrekening niet integraal op te nemen. Hierbij wordt een 

dochteronderneming wiens balanstotaal het vorige boekjaar lager is dan 0,15% van het balanstotaal van AXA Bank Belgium beschouwd 

als niet-materieel en als dusdanig niet mee opgenomen in de consolidatiekring, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van 

Bestuur. 

De dochterondernemingen AXA Belgium Finance BV, AXA Bank Europe SCF, de SPV Royal Street NV en Caspr S.à r.l.worden volledig 

geconsolideerd. 

 

2.1.2 Aankoop entiteiten binnen AXA Groep  
 

Wat betreft bedrijfscombinaties met andere entiteiten van de AXA Groep vallen deze entiteiten onder gemeenschappelijke controle. Als 

dusdanig zijn deze bedrijfscombinaties dan ook niet onderworpen aan IFRS 3 – Bedrijfscombinaties. AXA Bank Belgium past in dit geval 

een methode toe waaronder de geïntegreerde activa en verplichtingen dezelfde boekwaarde behouden dan in de gekochte entiteit. 

Aanpassingen worden alleen maar gedaan omwille van harmonisatie van boekhoudregels. 
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2.2 Financiële activa en verplichtingen 
 

2.2.1 Opname en eerste waardering 
 

AXA Bank Belgium heeft voornamelijk de volgende financiële activa op haar balans: leningen en vorderingen, obligaties en derivaten. 

Daarnaast beschikt AXA Bank Belgium over een zeer kleine aandelenportefeuille. Als financiële verplichtingen beschikt ze voornamelijk 

over deposito’s, uitgegeven obligaties en achtergestelde verplichtingen en derivaten. 

 

Obligaties worden gedefinieerd als verhandelbaar waardepapier dat renteopbrengsten genereert via coupons of rentekapitalisatie. 

Aandelen zijn contracten die het overblijvend belang in de activa van een entiteit omvatten na aftrek van alle verplichtingen. 

 

Financiële activa en verplichtingen worden op de balans opgenomen op de datum waarop AXA Bank Belgium een contract afsluit voor het 

instrument, namelijk de afwikkelingsdatum voor leningen en vorderingen, deposito’s, uitgegeven obligaties en achtergestelde leningen, 

en de transactiedatum voor alle andere financiële activa en verplichtingen (obligaties, aandelen, derivaten). 

 

Financiële activa en verplichtingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, plus of min transactiekosten en commissies die 

rechtstreeks verbonden zijn met de aanschaffing van het actief of de uitgifte van de verplichting. Voor leningen en vorderingen bevatten 

deze transactiekosten en commissies de acquisitiekosten betaald aan tussenpersonen, de dossierkosten aangerekend aan klanten en 

de wederbeleggingsvergoedingen aangerekend op hypotheekleningen. Voor obligaties en aandelen worden de transactiekosten en 

commissies om redenen van immaterialiteit niet toegevoegd aan de initiële reële waarde. De portefeuillecommissie op zicht- en 

spaarrekeningen wordt rechtstreeks in resultaat (provisies en vergoedingen) geboekt. De beheersvergoedingen op zichtrekeningen 

worden eveneens rechtstreeks in resultaat (provisies en vergoedingen) geboekt. Voorafbetaalde optiepremies ter compensatie van niet-

nulwaarden bij de start maken deel uit van de reële waarde. 

 

2.2.2 Classificatie en volgende waardering 

2.2.2.1 Financiële activa: waarderingscategorieën 

 

Financiële activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 

de overige onderdelen van het totaalresultaat (“other comprehensive income”, OCI) of tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies, gebaseerd op zowel: 

 

- het bedrijfsmodel dat AXA Bank Belgium gebruikt voor het beheer van de financiële activa, en 

- de karakteristieken van de contractuele kasstromen uit de financiële activa. 

 

De bedrijfsmodellen worden bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de wijze waarop financiële activa worden beheerd om een 

bepaald doel te bereiken. De bepaling van de bedrijfsmodellen houdt rekening met ervaring uit het verleden aangaande frequentie, 

volume en tijdstip van verkopen, de redenen van de verkopen en de verwachtingen inzake toekomstige verkoopactiviteiten, de wijze 

waarop de performance van de bedrijfsmodellen gerapporteerd worden aan de managers op sleutelposities, hoe de risico’s worden 

beoordeeld en beheerd en hoe de managers worden vergoed. 

 

Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

 

Een financieel actief wordt tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd indien het aan de volgende voorwaarden voldoet en het niet 

aangewezen wordt als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

 

- het aanhouden van het financieel actief past in het bedrijfsmodel dat als doel heeft financiële activa aan te houden om de 

contractuele kasstromen te verkrijgen (“aangehouden voor het ontvangen van kasstromen”) 

- de contractuele bepalingen van het actief leiden tot contractuele kasstromen die enkel bestaan uit terugbetaling van kapitaal 

en intresten op het uitstaande bedrag, op specifieke data. 

 

Deze waarderingscategorie wordt door AXA Bank Belgium gebruikt voor leningen en vorderingen en voor een deel van de 

obligatieportefeuille die aangehouden wordt om overeen te stemmen met de geschatte looptijd van de verplichtingen zonder vastgestelde 

vervaldag (zoals spaarrekeningen) en omwille van rendement. 

 

De ontvangen rente wordt berekend op basis van de effectieve-rentemethode. 

 

Voor deze financiële activa wordt in de resultatenrekening een onderscheid gemaakt tussen de rentemarge en de gerealiseerde meer- 

en minderwaarden. 
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Op deze financiële activa wordt een waardevermindering voor verwachte verliezen geboekt via resultaat. 

 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat (OCI) 

 

Een obligatie wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat (OCI) indien het aan de volgende voorwaarden voldoet en het niet aangewezen wordt als gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

 

- het aanhouden van het financieel actief past in het bedrijfsmodel dat als doel heeft financiële activa aan te houden om zowel 

de contractuele kasstromen te verkrijgen en de financiële activa te verkopen (“aangehouden voor het ontvangen van 

kasstromen en voor verkoop”) 

- de contractuele bepalingen van het actief leiden tot contractuele kasstromen die enkel bestaan uit terugbetaling van kapitaal 

en intresten op het uitstaande bedrag, op specifieke data. 

 

Deze waarderingscategorie wordt door AXA Bank Belgium gebruikt voor het deel van de obligatieportefeuille aangehouden voor 

liquiditeitsdoeleinden, balansbeheer en optimalisatie van het risico versus opbrengst. 

 

De ontvangen rente wordt berekend op basis van de effectieve-rentemethode. 

 

Bij eerste opname van een aandeel dat niet aangehouden wordt voor handelsdoeleinden mag AXA Bank Belgium een niet-herroepbare 

keuze maken om de reëlewaardeschommelingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) op te nemen (met de uitzondering 

van dividenden die in winst of verlies opgenomen blijven – zie hieronder). Deze keuze gebeurt instrument per instrument. AXA Bank 

Belgium heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. 

 

De dividenden worden opgenomen in de opbrengsten op het moment dat de onderneming het recht verkrijgt deze dividenden te 

ontvangen, het waarschijnlijk is dat het dividend zal worden ontvangen en dat het bedrag van het dividend betrouwbaar kan gemeten 

worden. 

 

De wijzigingen in reële waarde van derivaten die deel uitmaken van gekwalificeerde kasstroomafdekkingen worden eveneens in de 

overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) opgenomen. 

 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies 

 

Alle andere financiële activa worden geclassificeerd als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 

winst of verlies, inclusief activa aangehouden voor handelsdoeleinden en derivaten die geen deel uitmaken van gekwalificeerde 

kasstroomafdekkingen. 

 

Een financieel actief aangehouden voor handelsdoeleinden is een financieel actief dat hoofdzakelijk wordt verworven met het doel deze 

op korte termijn te verkopen of dat deel uitmaakt van een portefeuille van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk 

worden beheerd en waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte termijn. 

 

Daarnaast mag AXA Bank Belgium bij eerste opname een niet-herroepbare keuze maken om een financieel actief (dat voor het overige 

aan de voorwaarden voldoet om gewaardeerd te worden tegen geamortiseerde kostprijs of tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI)) aan te wijzen als gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies indien deze classificatie in belangrijke mate een inconsistentie in de waardering 

of opname elimineert of beperkt die het gevolg zou zijn van de waardering van activa en verplichtingen of de erkenning van winsten en 

verliezen op een verschillende basis. Na de eerste opname is een herclassificatie binnen deze categorie of naar een andere categorie 

niet meer mogelijk. AXA Bank Belgium heeft deze categorie niet gebruikt. 

 

Voor deze financiële activa wordt in de resultatenrekening een onderscheid gemaakt tussen de ontvangen dividenden en 

waardeveranderingen omwille van wijzigingen in de reële waarde. Er wordt daarentegen geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde 

meer- en minderwaarden en waarderingswinsten en -verliezen. 
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Herclassificaties 

 

Financiële activa kunnen enkel worden geherclassificeerd indien AXA Bank Belgium haar bedrijfsmodel voor het beheer van de financiële 

activa zou wijzigen. Toekomstige wijzigingen in een bedrijfsmodel kunnen enkel heel sporadisch voorkomen en moeten voortspruiten uit 

materiële externe of interne wijzigingen aan de activiteiten van AXA Bank Belgium die zichtbaar zijn voor externe partijen. Elke wijziging 

aan een bedrijfsmodel moet goedgekeurd worden door het ALCO-Comité (en formeel op een gedocumenteerde wijze goedgekeurd door 

alle interne partijen zoals Risk Management, Finance, IT, Operations, enz.) en bekrachtigd door de Raad van Bestuur. Na een wijziging 

van het bedrijfsmodel zal AXA Bank Belgium geen activiteiten meer doorvoeren op basis van het oude bedrijfsmodel. 

 

Herclassificaties worden enkel prospectief doorgevoerd zonder aanpassing van eerder erkende winsten, verliezen of intresten: 

 

- herclassificatie van geamortiseerde kostprijs naar reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

elke winst of verlies uit het verschil tussen de vorige geamortiseerde kostprijs en de reële waarde wordt in winst of verlies 

opgenomen 

- herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies naar geamortiseerde kostprijs: 

de reële waarde bij herclassificatie is de nieuwe brutoboekwaarde 

- herclassificatie van geamortiseerde kostprijs naar reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat (OCI): elke winst of verlies uit het verschil tussen de vorige geamortiseerde kostprijs en de 

reële waarde wordt in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) opgenomen 

- herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 

(OCI) naar geamortiseerde kostprijs: het financieel actief wordt geherclassificeerd tegen reële waarde op de 

herclassificatiedatum. Daarnaast wordt de gecumuleerde winst of verlies in overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) 

uit het eigen vermogen gehaald en gecorrigeerd op de reële waarde van het financieel actief op de herclassificatiedatum 

- herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies naar reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI): het financieel actief blijft 

gewaardeerd tegen reële waarde 

- herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 

(OCI) naar reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: het financieel actief blijft gewaardeerd 

tegen reële waarde en de gecumuleerde winst of verlies in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) wordt 

geherclassificeerd van het eigen vermogen naar winst of verlies. 

2.2.2.2 Financiële verplichtingen: waarderingscategorieën 

 

Financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies. 

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

 

Alle deposito’s, uitgegeven obligatieleningen (behalve EMTN’s) en achtergestelde leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs. 

 

De betaalde rente wordt berekend op basis van de effectieve-rentemethode. 

 

Voor deze financiële verplichtingen wordt in de resultatenrekening een onderscheid gemaakt tussen de rentemarge en de gerealiseerde 

meer- en minderwaarden. 

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies 

 

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden en derivaten die geen deel uitmaken van gekwalificeerde 

kasstroomafdekkingen worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. 

 

Een financiële verplichting aangehouden voor handelsdoeleinden is een financiële verplichting die hoofdzakelijk wordt aangegaan met 

het doel deze op korte termijn terug te kopen of die deel uitmaakt van een portefeuille van geïdentificeerde financiële instrumenten die 

gezamenlijk worden beheerd en waarvoor aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte termijn. 
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Daarnaast mag AXA Bank Belgium bij eerste opname een niet-herroepbare keuze maken om een financiële verplichting (die voor het 

overige aan de voorwaarden voldoet om gewaardeerd te worden tegen geamortiseerde kostprijs) aan te wijzen als gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies indien deze classificatie in belangrijke mate een inconsistentie 

in de waardering of opname elimineert of beperkt die het gevolg zou zijn van de waardering van activa en verplichtingen of de erkenning 

van winsten en verliezen op een verschillende basis. Bovendien mag AXA Bank Belgium, indien een contract een of meerdere in het 

contract besloten derivaten bevat, het gehele hybride contract aanwijzen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies, behalve: 

 

- als het (de) in het contract besloten deriva(a)t(en) niet leid(t)(en) tot een belangrijke wijziging van de kasstromen die anders 

door het contract vereist zouden zijn of; 

- als het duidelijk is, zonder of met geringe analyse, dat de scheiding van het (de) in een contract besloten deriva(a)t(en) niet is 

toegestaan. 

 

AXA Bank Belgium heeft gebruikgemaakt van deze mogelijkheid in het geval van uitgegeven EMTN’s (European Medium Term Notes). 

 

Voor deze laatste categorie heeft AXA Bank Belgium ervoor geopteerd om alle wijzigingen in reële waarde op te nemen in winst of verlies, 

met uitzondering van de wijzigingen in het kredietrisico van de verplichting (DVA, debit valuation adjustment) die in de overige onderdelen 

van het totaalresultaat (OCI) worden opgenomen. 

 

Voor deze financiële verplichtingen wordt in de resultatenrekening geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde meer- en 

minderwaarden en waarderingswinsten en -verliezen. 

 

Herclassificaties 

 

Financiële verplichtingen worden nooit geherclassificeerd. 

 

2.2.2.3 Geamortiseerde kostprijs 

 

De geamortiseerde kostprijs is de waarde die wordt toegekend aan een financieel actief of een financiële verplichting bij initiële opname, 

verhoogd of verlaagd met de cumulatieve afschrijving op basis van de effectieve-rentemethode van elk verschil tussen het initiële bedrag 

en het bedrag op de vervaldag en, voor financiële activa, de waardeverminderingen. 

 

De effectieve rente is de rente die de verwachte stroom van toekomstige geldbetalingen of -ontvangsten tijdens de verwachte looptijd van 

het financiële instrument, exact disconteert tot de bruto boekwaarde van het financieel actief of de geamortiseerde kostprijs van de 

financiële verplichting. Bij de berekening van de effectieve rente, schat AXA Bank Belgium de verwachte cashflows rekening houdend met 

alle contractuele bepalingen van het financiële instrument (bijvoorbeeld voorafbetaling, verlenging, call- en gelijkaardige opties) zonder 

rekening te houden met de verwachte kredietverliezen. 

 

2.2.2.4 Berekening van de reële waarde 

 

De “reële waarde” is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zouden worden betaald om een verplichting over 

te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeelnemers op de waarderingsdatum. 

 

De berekening van de reële waarde gaat ervanuit dat de transactie tot verkoop van het actief of tot het overdragen van de verplichting 

plaatsvindt in de hoofdmarkt van het actief of de verplichting, of bij gebrek aan een hoofdmarkt, de meest voordelige markt voor het actief 

of de verplichting. 

 

Indien beschikbaar berekent AXA Bank Belgium de reële waarde van een instrument op basis van de genoteerde prijs in een actieve 

markt voor dat instrument (= “niveau 1”). Een markt wordt beschouwd als actief indien de transacties voor dat actief of die verplichting 

plaatsvinden met voldoende frequentie en volume zodat continu prijsinformatie beschikbaar is. 

 

Indien geen genoteerde prijzen beschikbaar zijn gebruikt AXA Bank Belgium waarderingstechnieken die het gebruik van relevante en 

verifieerbare inputs (= “niveau 2”) maximaliseren en niet-verifieerbare inputs (= “niveau 3”) minimaliseren. De gekozen 

waarderingstechniek omvat alle factoren die marktdeelnemers zouden gebruiken bij het waarderen van een transactie. 

 

De reële waarde bij aanschaf van een financieel instrument is normaal de overeengekomen transactieprijs. Indien AXA Bank Belgium 

echter oordeelt dat de reële waarde verschillend is van deze transactieprijs en indien de reële waarde bepaald werd op niet-observeerbare 

elementen worden deze dag 1-wijzigingen uitgesteld. Deze wijzigingen dienen dan afgeschreven over de looptijd van het onderliggende 

instrument of tot het moment dat observeerbare prijzen beschikbaar komen. 
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2.2.2.5 Bijzondere waardeverminderingen 

 

Algemeen principe 

 

AXA Bank Belgium boekt verwachte kredietverliezen op financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs en tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI), op financiële garanties en op 

uitgegeven kredietverplichtingen aan de hand van een waardvermindering voor een bedrag gelijk aan: 

 

- de verwachte kredietverliezen over een tijdshorizon van 12 maanden (verwachte kredietverliezen die voortvloeien uit 

gebeurtenissen in verband met het financieel instrument die zich zouden kunnen voordoen gedurende de 12 maanden na de 

rapporteringsdatum) (“stap 1”); of 

- de verwachte kredietverliezen over een levenslange tijdshorizon (verwachte kredietverliezen die voortvloeien uit alle mogelijke 

wanbetalingen over de hele looptijd van het financieel instrument) (“stap 2”). 

 

“Stap 3” (probleemdossiers) bevat alle financiële instrumenten waarvoor een objectieve indicatie van waardevermindering bestaat en 

stemt overeen met alle instrumenten met wanbetaling. 

 

De rente wordt verschillend berekend naargelang de waardeverminderingsstatus van het actief. In het geval van een financieel actief 

waarvoor geen objectieve inschatting van waardevermindering bestaat op de rapporteringsdatum (“stappen 1 en 2”), wordt de 

renteopbrengst berekend op basis van de effectieve rente op het brutobalansbedrag. Op een financieel actief dat als “credit-impaired” 

beschouwd wordt (“stap 3”), worden de renteopbrengsten berekend op basis van de effectieve rente berekend op de geamortiseerde 

kostprijs, namelijk het brutobedrag min eventuele waardeverminderingen. 

 

Op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies en op aandelen die 

opgenomen worden in de categorie “Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 

overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI)” worden geen bijzondere waardeverminderingen geboekt. 

 

Voor kredietverplichtingen en financiële garanties wordt de datum dat voor AXA Bank België contractueel de onherroepelijke verbintenis 

begint, beschouwd als de startdatum voor de toepassing van de regels inzake bijzondere waardeverminderingen.  

 

Stappen 1 en 2 

 

Significante verhoging van het kredietrisico 

 

Op elke rapporteringsdatum bepaalt AXA Bank Belgium het bedrag aan waardeverminderingen voor een financieel instrument op basis 

van de verwachte kredietverliezen over een levenslange tijdshorizon indien er een significante stijging is vastgesteld van het kredietrisico 

sedert toekenning van het krediet. Indien op de rapporteringsdatum het kredietrisico van een financieel instrument niet significant 

gestegen is sinds de eerste opname, bepaalt AXA Bank Belgium het bedrag aan waardeverminderingen op basis van de verwachte 

kredietverliezen over een tijdshorizon van 12 maanden. Indien de criteria voor een berekening op basis van een levenslange tijdshorizon 

niet langer gelden, worden de waardeverminderingen opnieuw berekend op basis van een tijdshorizon van 12 maanden. 

 

In de retailportefeuille gebruikt AXA Bank Belgium de “probability of default” als criterium om te bepalen of er een significante stijging is 

van het kredietrisico. AXA Bank Belgium transfereert daarbij alle financiële instrumenten waarvan de “probability of default” over 12 

maanden tussen de eerste opname en de rapporteringsdatum gestegen is met een relatief bedrag en tot een maximum. Bijkomende 

triggers zijn dan: 

 

• meer dan 30 dagen betalingsachterstand waarbij het betalingsuitstel binnen het kader van de door de regering en de 

banken uitgewerkte maatregelen om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen niet worden meegeteld. 

• tolerantiemaatregelen (“forbearance”) andere dan het betalingsuitstel vermeldt in het vorige punt 

• de negatieve vermelding in de Belgische Kredietcentrale 

• een 2de verzoek tot betalingsuitstel binnen het kader van de door de regering en de banken uitgewerkte maatregelen om 

bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen 

• interne scoring gebaseerd op: 

o combinatie van een verzoek tot betalingsuitstel met observatie van een wijzigend gedrag op de zichtrekening 

o voor de professionele kredieten daarboven een toevoeging van een externe inschaling die aangeeft in welke mate 

een professionele klant al dan niet crisisbestendig is. 
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In de niet-retailportefeuille wordt een significante stijging van het kredietrisico bepaald op basis van de rating van de financiële 

instrumenten, namelijk een daling met een minimaal aantal “notches” sinds de aankoopdatum en tot een bepaald absoluut niveau 

(meestal beneden “investment grade”). 

 

Laag kredietrisico 

 

AXA Bank Belgium beschouwt het kredietrisico van een financieel instrument als laag indien het financieel instrument 

 

- een laag risico op wanbetaling heeft 

- de ontlener een sterke capaciteit heeft om aan zijn kasverplichtingen te voldoen in de nabije toekomst rekening houdend met 

wijzigingen in de economische en bedrijfsomstandigheden die de mogelijkheid van de ontlener om aan zijn 

kredietverplichtingen te voldoen zou kunnen verminderen. 

 

Meer bepaald worden niet-retailblootstellingen die als “investment grade” gerangschikt zijn (BBB- en hoger) op de datum van afsluiting 

automatisch in stap 1 (verwachte kredietverliezen over een tijdshorizon van 12 maanden) opgenomen. Voor overheidsblootstellingen 

wordt dit verlaagd tot BB- en hoger. In de retailportefeuille worden leningen en vorderingen evenwel nooit automatisch beschouwd als 

“met laag kredietrisico”. Bijgevolg worden al die leningen en vorderingen onderworpen aan een test voor significante stijging van het 

kredietrisico. 

 

Inputs, veronderstellingen en waarderingstechnieken 

 

De sleutelelementen in de berekening van de verwachte kredietverliezen (“expected credit losses”, ECL) zijn de volgende variabelen: 

 

- kans op wanbetaling (“probability of default”, PD): de kans op wanbetaling van een tegenpartij over een bepaalde tijdshorizon; 

- gemiddeld verlies bij wanbetaling (“loss given default”, LGD): percentage van uitstaand bedrag bij wanbetaling (EAD) dat als 

verlies opgetekend wordt bij wanbetaling van de tegenpartij; 

- uitstaand bedrag bij wanbetaling (“exposure at default”, EAD): bedrag aan welke de bank is blootgesteld ingeval van 

wanbetaling van de tegenpartij. 

 

Deze parameters worden voor de retailportefeuille in het algemeen afgeleid uit intern ontwikkelde statistische modellen en andere 

historische gegevens. Ze worden aangepast om rekening te houden met toekomstgerichte informatie. Prudentiële voorzichtigheid zal 

daarbij worden uitgefilterd. 

 

Voor de niet-retailportefeuille worden deze parameters afgeleid uit historische gegevens en aangepast naar statistisch betekenisvolle 

parameters. Hierbij dient aangestipt dat de niet-retailportefeuille enkel bestaat uit “high investment grade” en doorgaans gewaarborgde 

posities: overheids- en supranationale obligaties, reverse repo’s en secured loans. Daardoor zijn de verwachte kredietverliezen niet-

materieel. 

 

Twee soorten PD’s worden gebruikt bij het berekenen van de ECL’s: 

 

- PD’s over 12 maanden – Dit is de geschatte waarschijnlijkheid dat een wanbetaling plaatsvindt binnen een periode van 12 

maanden (of gedurende de resterende looptijd van het financieel instrument indien die minder is dan 12 maanden). Dit zal 

gebruikt worden om de ECL’s over een tijdshorizon van 12 maanden te berekenen; 

- PD’s over de volledige looptijd – Dit is de geschatte waarschijnlijkheid dat een wanbetaling plaatsvindt gedurende de 

resterende looptijd van het financieel instrument. Dit zal gebruikt worden om de ECL’s over de volledige looptijd te berekenen. 

 

Voor de retailportefeuille leidt AXA Bank Belgium de marginale PD over een tijdshorizon van 12 maanden af van het IRB-model van Basel 

(“Internal Ratings Based”) met de nodige aanpassingen om ervoor te zorgen dat deze resulteert in de best mogelijke inschatting. In deze 

modellen maakt AXA Bank Belgium gebruik van klant- en contract-specifieke informatie die het mogelijk maken om de kredietportefeuille 

te groeperen in klassen waarbinnen de kredieten een gelijkaardig risico hebben voor wanbetaling. 

 

De PD over de volledige looptijd wordt bepaald door een toekomstige inschatting van de marginale PD’s gedurende de verschillende 

tijdsstappen door rekening te houden met toekomstgerichte macro-economische informatie (regressiemodel). Boven op de 

toekomstgerichte macro-economische variabelen wordt een geschatte “target PD” op lange termijn gebruikt waarnaar de marginale PD 

na een bepaalde tijd zal convergeren. De typisch in tijd afnemende PD-evolutie voor bepaalde portefeuilles zoals de hypotheekleningen 

wordt in aanmerking genomen.  

 

De EAD voor de retailportefeuille wordt bepaald op basis van een schatting van de uitstaande bedragen op een toekomstige 

standaarddatum, terwijl voor de niet-retailportefeuille het bruto uitstaande bedrag gebruikt wordt.  
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AXA Bank Belgium heeft geen “revolving” producten. De EAD voor producten met gewone aflossing wordt als volgt bepaald: 

 

- Balansproducten: voor producten met gewone aflossing is het onder IFRS 9 noodzakelijk om de aflossingscurve van elk krediet 

te bepalen. Voor de balansproducten wordt het correcte kasstroomschema afgeleid uit de contractuele gegevens. 

Aflossingstabellen worden op elke rapporteringsdatum door de IFRS 9-berekeningsmodule opgesteld voor alle standaard 

krediettypes: 

 

o Aflossing met vaste afbetalingen 

o Aflossing met vaste kapitaalterugbetalingen 

o “Bullet”-kredieten 

 

De aflossing wordt opgesteld op basis van de exacte afbetalingsfrequentie (maandelijks, trimestrieel, enz.). 

 

- Gestructureerde gemengde producten: deze hebben geen vaste vervaldag maar hangen af van een aantal gedragsmatige 

activiteiten (meestal het geval bij kredietkaarten, kredietlijnen, enz.). Deze worden daarom gemodelleerd met een specifiek 

“until further notice”-contracttype, met name eigenlijk een “bullet”-kasstroomschema met een lange looptijd en een jaarlijks 

verloop. Voor producten zonder duidelijke vervaldag wordt een veronderstelling gemaakt. 

 

Er wordt gebruikgemaakt van een kredietconversiefactor (CCF) voor kredieten die nog niet volledig zijn opgenomen. 

 

De LGD wordt bepaald op basis van het verschil tussen de contractuele verschuldigde kasstromen en de kasstromen die AXA Bank 

Belgium verwacht te ontvangen, inclusief die komende van zekerheden. Voor hypotheekleningen worden “loan-to-value”-ratio’s gebruikt 

als sleutelparameter voor het bepalen van de LGD. Daarvoor worden prognoses van vastgoedprijsindexen gebruikt. Daarbovenop worden 

expertopinies gebruikt om de gemiddelde jaarlijkse groei van de vastgoedprijsindex in te schatten. 

 

Voor de materiële segmenten zijn er twee LGD-modellen, naargelang het krediet al dan niet ingedekt is door een hypotheek. Indien wel 

wordt de LGD berekend op basis van het hypotheekmodel; indien niet op basis van het niet-hypotheekmodel. 

 

Voor het hypotheekmodel hangen de “Loss Given Recovery” (LGR) en de “Probability of Cure” (PC) af van de “Loan-to-Value” (LTV) van het 

krediet. De LTV van een krediet is de verhouding van alle blootstellingen van een klant tegenover de gerelateerde waarborgen. De LTV 

wordt herberekend voor elke periode en voor elk scenario omdat het kredietbedrag evolueert door de aflossingen, en de waarborgen door 

de evolutie van de vastgoedprijzen. De LGR houdt rekening met het disconteringseffect en de kosten. De verwachte recuperaties op een 

krediet worden eveneens gedisconteerd op basis van het tijdstip in de toekomst. 

 

Voor het niet-hypotheekmodel hangt de LGD af van de oorspronkelijke looptijd van het krediet en de verstreken looptijd (YOB, “Years on 

Book”). De YOB wordt berekend op basis van het aantal maanden die verstreken zijn sedert de toekenning van het krediet en de scoring 

van het krediet in het LGD-model. 

 

AXA Bank Belgium leidt de op de balans erkende verwachte kredietverliezen af uit een verdiscontering van de verwachte verliezen (op 

basis van de effectieve rente), de contractuele betalingen en mogelijke voorafbetalingen, met aanpassingen voor gemiste betalingen in 

de periode die de wanbetaling voorafging. 

 

De verwachte kredietverliezen over de gehele looptijd worden berekend als een kansgewogen gemiddelde gebaseerd op 3 scenario’s: 

een gemiddeld positief scenario, een basisscenario en een gemiddeld negatief scenario. 

 

Groepering 

 

Het modelleren van de parameters gebeurt op een collectieve basis. De financiële instrumenten worden gegroepeerd op basis van 

gemeenschappelijke risicokenmerken zoals 

 

- type van instrument 

- kredietrisicoratings 

- type van onderpand 

- “loan-to-value”-ratio voor retailhypotheekleningen 

- datum van initiële boeking 

- resterende looptijd 

- aantal jaren in de boeken. 

 

De groeperingen worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen homogeen blijven. 
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Toekomstgerichte informatie 

 

AXA Bank Belgium gebruikt 3 jaar toekomstgerichte informatie.  

 

In de retailportefeuille omvatten de gebruikte economische scenario’s de volgende reeksen van kernindicatoren: 

 

- werkloosheidsgraad 

- groei bruto nationaal product 

- evolutie van de vastgoedprijzen 

 

 

De weerhouden macro-economische kernindicatoren zijn diegene die statistisch het meest relevant zijn volgens de macro-economische 

modellen van AXA Bank Belgium. Een reeks macro-economische factoren werden getest en de relatie ervan met de wanbetalingsratio’s 

(“default rates”) van AXA Bank Belgium beoordeeld. Op die basis werden de meest geschikte kernindicatoren weerhouden die het risico 

weergeven. Bovendien zijn de macro-economische kernindicatoren ook degene die aanbevolen werden door experten van AXA Bank 

Belgium (zoals de “Loan-to-Value” voor de LGD). Bij de verdere monitoring van de IFRS 9-outputs worden de “point in time”-schattingen 

bovendien voortdurend vergeleken met de reële “point in time”-bedragen (die de “observed point in time” bevatten). 

 

Stap 3 

 

Retail 

 

De definitie van wanbetaling van AXA Bank Belgium is in lijn met Richtlijn (EU) No 575/2013, de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit 

(EBA) inzake tolerantiemaatregelen en wanbetaling en de “Capital Requirements Regulation” van Basel III. AXA Bank Belgium heeft de 

definities van “wanbetaling” (“default”), “met waardevermindering” (“credit-impaired”) en “probleemvordering” (“non-performing”) op 

elkaar afgestemd. 

 

AXA Bank Belgium merkt een financieel actief in de retailportefeuille aan als “wanbetaling” als aan een of meer van de volgende 

voorwaarden voldaan is: 

 

- “Unlikely to pay”: de ontlener zal vermoedelijk niet aan zijn volledige kredietverplichtingen kunnen voldoen, zonder rekening te 

houden met mogelijk verhaal van AXA Bank Belgium zoals zekerheden; 

- 90 dagen ‘materiële’ betalingsachterstand: er is meer dan 90 dagen betalingsachterstand op een kredietverplichting tegenover 

AXA Bank Belgium waarbij de materialiteit wordt beoordeeld op basis van 2 drempels (het betalingsuitstel binnen het kader 

van de door de regering en de banken uitgewerkte maatregelen om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te 

ondersteunen wordt niet meegeteld): 

o een absolute drempel: achterstallig kredietbedrag > 100 EUR 

o een relatieve drempel: achterstallig kredietbedrag > 1 % van het uitstaand krediet op de balans 

- “Pre-litigation” (onzeker/”précontentieux”-PCX): de ontlener heeft meer dan 90 dagen betalingsachterstand en maakt deel uit 

van een herstelplan (het betalingsuitstel in het kader van bovenvermelde maatregelen niet in beschouwing genomen); 

- “Litigation” (dubieus/”contentieux”-CX): de ontlener is 9 maanden langer in “pre-litigation” of het krediet is beëindigd. 

 

Gebruikte veronderstellingen voor de herstellingsratio (“cure rate”):  

 

- “Unlikely to pay”: de ontlener bevindt zich niet meer schuldherschikking (tolerantiemaatregelen, “forbearance”), de ontlener 

heeft een betalingsachterstand van minder dan 30 dagen; 

- 90 dagen betalingsachterstand: de ontlener heeft een betalingsachterstand van minder dan 90 dagen; 

- “Pre-litigation”: geen achterstallen meer; 

- “Litigation”: onherroepelijke procedure 

 

Proefperiode (“probation period”): 

 

- “Unlikely to pay”: minstens 2 jaar sinds toekenning van tolerantiemaatregelen of het moment waarop het krediet met 

tolerantiemaatregel opnieuw als “performing” wordt beschouwd (dit is in het geval dat kredieten met tolerantiemaatregelen 

desondanks toch in de status van wanbetaler vervallen); 

- “wanbetaling”: 3 maanden (vanaf het moment dat de kredietverbintenis niet langer méér dan 90 dagen betalingsachterstand 

heeft of de status ‘unlikely to pay’. 
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De elementen die in beschouwing genomen worden in de inschattingen van wanbetaling en de belangrijkheid ervan kunnen 

wijzigen in de tijd om rekening te houden met wijzigingen in wetgeving, marktpraktijken, ... 

 

Niet-retail 

 

AXA Bank Belgium merkt een financieel actief in de niet-retailportefeuille aan als “wanbetaling” van zodra wanbetaling wordt vastgesteld 

op basis van de contractvoorwaarden. 

 

 

Aanvaardbaar kredietrisico 

 

Bij retail heeft elke portefeuille een afzonderlijke set van toekenningsrichtlijnen, waaronder 

 

- product: doel van de faciliteit, maximumbedrag, maximumduur 

- scoring: een score “probability of default” wordt toegekend gebaseerd op verschillende karakteristieken. Op basis van die score 

wordt een beslissing genomen tot weigering of toekenning. In bepaalde gevallen kan het management of een analist deze 

beslissing aanpassen indien ze tot de bevinding komen dat met bepaalde elementen geen rekening gehouden werd. 

- budgetanalyse: als een algemene regel moet het maandelijks beschikbare inkomen de maandelijkse afbetaling overschrijden 

met een bepaald vast bedrag 

- waarborgen: soorten waarborgen en minimumbedrag 

 

 

Bij niet-retail: 

 

- portefeuilles “aangehouden voor het ontvangen van kasstromen” en “aangehouden voor het ontvangen van kasstromen en 

voor verkoop”: de beleggingsrichtlijnen van AXA Bank Belgium laten niet toe om obligaties te kopen met een lagere rating dan 

“BBB”. Indien een obligatie voorheen een hogere rating had en verlaagd werd tot een niveau lager dan “BBB” moet het 

Wholesale Risk Committee beslissen of de oude positie aangehouden wordt of niet. 

 

- reverse repo’s: enkel gereguleerde financiële instellingen met een rating van “A-“ of hoger komen in aanmerking als tegenpartij 

voor reverse repo’s 

 

- deposito’s bij banken: AXA Bank Belgium mag geen deposito’s plaatsen bij banken zonder onderpand. AXA Bank Belgium houdt 

nostrorekeningen aan voor haar verrichtingen met verschillende banken maar zo minimaal mogelijk en verricht geen deposito’s 

met die banken 

 

- de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium heeft bovendien een geschikt beleggingsraamwerk vastgelegd: 

 
o de blootstelling aan een groep van met elkaar verbonden uitgevers mag niet een bepaald percentage van het 

kapitaal overschrijden, afhankelijk van de kredietwaardigheid 

o voor nieuwe beleggingen mag de blootstelling aan een groep van met elkaar verbonden uitgevers niet 25% van de 

totale portefeuille overschrijden 

o obligaties uitgegeven door het Belgische Koninkrijk vormen een uitzondering op die regels omdat ze nodig kunnen 

zijn om het basisrisico te vermijden in hypotheekafdekkingen 

o bijkomende beperkingen zijn van kracht, zoals in de aard van de uitgever, beperkingen in looptijden, maximale RWA, 

enkel EUR als munt, enz. 

 

Tolerantiemaatregelen 

 

Tolerantiemaatregelen bestaan uit concessies aan een kredietnemer die te kampen heeft of op het punt staat te kampen te hebben met 

financiële moeilijkheden. Er kunnen enkel tolerantiemaatregelen worden genomen wanneer er wederzijdse overeenkomst is bereikt 

tussen de kredietnemer en de bank over deze maatregelen. Concessies zijn wijzigingen aan de modaliteiten van een kredietfaciliteit of 

een volledige of gedeeltelijke herfinanciering ten gunste van de kredietnemer, die worden toegekend wanneer de kredietnemer financiële 

moeilijkheden heeft. Deze gunst zou niet worden toegekend mocht de schuldenaar geen financiële moeilijkheden kennen. Concessies 

kunnen (en niet moeten) aanleiding geven tot een verlies voor de kredietverlener en houden meestal een wijziging van de voorwaarden 

van de kredietovereenkomst in. 

 

De kredietblootstelling van de bank met betrekking tot een kredietnemer wordt herzien naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen. 

Bij deze gelegenheid wordt een risicobeoordeling gemaakt door experts die zich hiervoor kunnen laten bijstaan door ratingmodellen. Deze 

beoordeling wordt uiteindelijk overgemaakt aan het bevoegde beslissingsniveau. Zodra een concessie zal worden of wordt verleend aan 

een kredietnemer, moeten de volgende situaties beschouwd worden als belangrijke aanwijzingen dat de kredietnemer in financiële 
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moeilijkheden verkeert. Financiële moeilijkheden verwijzen naar de situatie waarbij de schuldenaar beschouwd wordt als zijnde niet in 

staat de voorwaarden van een krediet ("twijfelachtige schuld") na te komen. Financiële moeilijkheden moeten altijd op klantenniveau 

worden geëvalueerd. De concessie moet vervolgens gecatalogeerd worden als een tolerantiemaatregel wanneer: 

 

1. de gewijzigde faciliteit minstens een keer gedurende de drie maand voorafgaand aan de wijziging ervan meer dan 30 dagen 

geheel of gedeeltelijk achterstallig is (zonder dat ze in wanbetaling is) of ze zou zonder de wijziging meer dan 30 dagen geheel 

of gedeeltelijk achterstallig zijn; 

2. de kredietnemer op het ogenblik van toekenning van bijkomende schuld of in de buurt van het ogenblik waarop bijkomende 

schuld wordt toegekend, tezelfdertijd betalingen van hoofdsom of intresten voor een ander krediet in AXA Bank Belgium verricht 

dat minstens een keer gedurende de drie maand voorafgaand aan de herfinanciering ervan 30 dagen geheel of gedeeltelijk 

achterstallig was; 

3. latente tolerantieclausules gebruikt worden voor kredietnemers die 30 dagen achterstallig zijn, of die zonder de uitoefening 

van deze clausules 30 dagen achterstallig zouden zijn. 

 

Wanneer er geen aanwijzingen zijn dat de schuldenaar in financiële moeilijkheden verkeert, mag de concessie niet worden behandeld als 

opgegeven. Bijvoorbeeld, wanneer de klant vraagt om zijn rentevoet te verlagen omdat hij anders zijn lening moet opzeggen, dan is dit 

geen tolerantie zelfs al gaat het om een concessie. 

 

De tolerantiecategorie met betrekking tot renderende blootstellingen kan worden gestopt wanneer aan alle volgende voorwaarden is 

voldaan: 

 

1. de faciliteit wordt als renderend beschouwd; 

2. er is een proefperiode van minimaal 2 jaar verstreken vanaf de datum waarop de tolerantiefaciliteit als renderend of toegekend 

werd beschouwd; 

3. er werden gedurende minstens de helft van de proefperiode regelmatig betalingen verricht van het volledig voorziene bedrag; 

4. geen van de blootstellingen aan de schuldenaar is meer dan 30 dagen achterstallig op het einde van de proefperiode (= 

minimale periode tijdens welke een faciliteit gecatalogeerd moet worden als opgegeven). 

 

Definitief verlies 

 

Kredieten en obligaties zullen (volledig of gedeeltelijk) afgeboekt worden wanneer er geen realistische mogelijkheid is tot terugvordering. 

Dit zal het geval zijn wanneer AXA Bank Belgium ervan uitgaat dat de ontlener onvoldoende activa of inkomensbronnen heeft die 

voldoende kasstromen zouden kunnen genereren om de betrokken bedragen terug te kunnen betalen. Afgeboekte bedragen kunnen 

echter nog steeds het voorwerp uitmaken van invorderingsactiviteiten in lijn met de betrokken procedures van AXA Bank Belgium. 

 

2.2.2.6 Administratieve verwerking van afdekkingstransacties (“hedge accounting”) 

 

AXA Bank Belgium heeft ervoor geopteerd om de afdekkingsprincipes van IAS 39 – Financiële instrumenten – erkenning en waardering 

te blijven toepassen in de plaats van die van IFRS 9 – Financiële instrumenten. 

 

AXA Bank Belgium merkt bepaalde voor risicobeheer aangehouden derivaten aan in gekwalificeerde afdekkingsrelaties. Bij het afsluiten 

van de afdekking documenteert AXA Bank Belgium formeel de relatie tussen het afdekkingsinstrument en de afgedekte instrumenten, 

inclusief de doelstelling ten aanzien van risicobeheer en de strategie bij het aangaan van de afdekkingsrelatie, evenals de methode die 

zal gebruikt worden om de effectiviteit van de afdekkingsrelatie te bepalen. 

 

De volgende soorten afdekkingen worden door AXA Bank Belgium gebruikt: 

 

- Reëlewaardeafdekkingen (“fair value hedges”): afdekkingen van het risico van veranderingen in de reële waarde van een 

opgenomen actief of verplichting (een micro-reëlewaardeafdekking, “micro fair value hedge”) of van een portefeuille van 

opgenomen activa of verplichtingen (een macro-reëlewaardeafdekking, “macro fair value hedge”) die verband houden met een 

bepaald risico en die invloed zou kunnen hebben op de winst of het verlies. 

 

o Micro-reëlewaardeafdekking: de voortdurende effectiviteit van de afdekking wordt periodiek nagekeken door middel 

van prospectieve en retrospectieve testen. Gedurende elke effectieve periode wordt de wijziging in reële waarde die 

betrekking heeft op het afgedekte risico geboekt op het financiële instrument. Die wijziging in reële waarde wordt 

rechtstreeks in winst of verlies opgenomen. De wijziging in reële waarde van de overeenstemmende derivaten wordt 

eveneens rechtstreeks in winst of verlies opgenomen. Van zodra de afdekking niet meer effectief is wordt ze 

stopgezet en worden de waardeaanpassingen – in het geval van schuldinstrumenten – afgeschreven over de 

resterende looptijd van het instrument door aanpassing van de effectieve rente. 
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o Macro-reëlewaardeaanpassing: de voortdurende effectiviteit van de afdekking wordt periodiek nagekeken door 

middel van prospectieve en retrospectieve testen. Gedurende elke effectieve periode wordt de wijziging in reële 

waarde die betrekking heeft op het afgedekte risico van een referentiebedrag geboekt op de portefeuille van 

onderliggende financiële instrumenten. Deze wijziging in reële waarde wordt afgeschreven. Op basis van IFRS mag 

de afschrijving starten van zodra een waardewijziging heeft plaatsgevonden. De afschrijving mag niet later beginnen 

dan vanaf wanneer het afgedekte instrument niet meer wordt aangepast voor wijzigingen in de reële waarde met 

betrekking tot het afgedekte risico. AXA Bank Belgium heeft beslist om de afschrijving te starten bij het beëindigen 

van de afdekking. De wijziging in reële waarde van de overeenstemmende derivaten wordt rechtstreeks in winst of 

verlies opgenomen. 

 

- Kasstroomafdekkingen (“cashflow hedges”): afdekkingen van de mogelijke variabiliteit in kasstromen die toe te rekenen is aan 

een bepaald risico dat is verbonden met een opgenomen actief of verplichting of een zeer waarschijnlijke verwachte 

toekomstige transactie en die invloed zou kunnen hebben op de winst of het verlies. De voortdurende effectiviteit van de 

afdekking wordt periodiek nagekeken door middel van prospectieve en retrospectieve testen. Gedurende elke effectieve 

periode wordt het effectieve gedeelte van de wijziging in reële waarde van het afdekkingsinstrument (het derivaat) uitgesteld 

in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) en wordt het niet-effectieve gedeelte in winst of verlies opgenomen. Van 

zodra de afdekking niet meer effectief is wordt ze stopgezet. Het uitgestelde bedrag blijft uitgesteld via de overige onderdelen 

van het totaalresultaat (OCI) tot op het ogenblik dat de verwachte toekomstige transactie plaatsvindt, waarna de resultaten 

symmetrisch met die van het afgedekte risico in winst of verlies worden opgenomen. 

 

 

2.2.2.7 In contracten besloten derivaten 

 

Een in een contract besloten derivaat is een component van een samengesteld contract dat tevens een niet-afgeleid basiscontract 

bevat. Het gevolg is dat sommige kasstromen uit het samengestelde instrument op dezelfde wijze veranderen als die van een 

losstaand derivaat. 

 

Indien een samengesteld contract een basiscontract bevat dat een financieel actief is, geldt de regelgeving in punt 2.2.2.1 voor het 

gehele samengestelde contract. 

 

Indien een samengesteld contract een basiscontract bevat dat een financiële verplichting is, wordt een in een contract besloten 

derivaat afgescheiden van het basiscontract en als een derivaat geboekt als, en alleen als: 

 

- er geen nauw verband bestaat tussen de economische kenmerken en risico’s van het in het contract besloten derivaat en de 

economische kenmerken en risico’s van het basiscontract 

- een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de definitie 

van een derivaat 

- het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van waardeveranderingen in winst 

of verlies (dat wil zeggen een derivaat dat is besloten in een tegen reële waarde gewaardeerde financiële verplichting met 

verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies wordt niet afgezonderd). 

 

Indien het contract evenwel een of meer in het contract besloten derivaten bevat en het basiscontract een financiële verplichting is, 

mag AXA Bank Belgium beslissen om het gehele samengestelde contract aan te wijzen als gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, voor zover aan de voorwaarden vermeld in hoofdstuk 2.2.2.2 Financiële 

verplichtingen: waarderingscategorieën, onderwerp “Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies” voldaan is. 

 

2.2.2.8 Afboeking 

 

Financiële activa 

 

AXA Bank Belgium boekt een financieel actief af van de balans wanneer de contractuele rechten op de kasstromen van het financieel 

actief aflopen, dan wel dat ze de contractuele rechten op de ontvangst van de kasstromen uit het financieel actief overdraagt in een 

transactie waarin nagenoeg alle risico’s en opbrengsten als eigenaar van het financieel actief worden overgedragen, of waarin AXA 

Bank Belgium nagenoeg alle risico’s en opbrengsten noch overdraagt noch behoudt en geen controle over het financieel actief 

behoudt. 

 

Bij het afboeken van het financieel actief wordt het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de som van de ontvangen 

vergoeding en de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) was 

opgenomen (behalve voor aandelen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 

de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI)) opgenomen in winst of verlies als gerealiseerde meer- of minderwaarde. 



BTW BE0404.476.835 32 

 
Internal 

 

AXA Bank Belgium sluit transacties af waarbij ze activa die op de balans staan overdraagt, maar alle of nagenoeg alle risico’s en 

opbrengsten van de overgedragen activa of een gedeelte ervan behoudt. In zulke gevallen worden de overgedragen activa niet 

afgeboekt. Voorbeelden van zulke transacties zijn effectenleningen en repo’s. 

 

Financiële verplichtingen 

 

AXA Bank Belgium boekt een financiële verplichting af wanneer de contractuele verplichtingen nagekomen of ontbonden worden, 

dan wel vervallen. 

 

2.2.2.9 Presentatie 

 

Saldering 

 

Financiële activa en financiële verplichtingen worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt op de balans opgenomen als en alleen 

als AXA Bank Belgium een in rechte afdwingbaar recht heeft om de bedragen te salderen en voornemens is om ze op nettobasis af 

te wikkelen of de vordering op hetzelfde moment te realiseren dat de verplichting wordt afgewikkeld. 

 

Inkomsten en uitgaven worden bruto opgenomen behalve voor de handelsportefeuille waarvoor de resultaten gesaldeerd worden. 

 

Overige presentatieregels 

 

Voor rentedragende financiële instrumenten wordt de rente in de rentemarge opgenomen, met andere woorden apart van de 

waarderingsresultaten (voor financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 

winst of verlies) en van de gerealiseerde meer- en minderwaarden. 

 

Voor alle financiële instrumenten, met uitzondering van degene die gewaardeerd worden tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies, worden de waarderingsresultaten en de gerealiseerde meer- en minderwaarden 

afzonderlijk gepresenteerd. 

 

Voor financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen de waarderingsresultaten en de gerealiseerde meer- en minderwaarden. 

 

 

2.3 Eigen vermogen 
 

De waardering van de bestanddelen van het eigen vermogen gebeurt tegen kostprijs. 

 

Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht van het eigen vermogen voor de aanschaffingsprijs, inclusief rechtstreeks 

toewijsbare marginale transactiekosten. 

 

Dividenden worden van het eigen vermogen afgetrokken wanneer zij betaalbaar worden gesteld. 

 

 

2.4 Verstrekte financiële waarborgen 
 

De eerste opname van de verstrekte financiële waarborgen in de balans gebeurt op de contractdatum. Ze geschiedt tegen de reële 

waarde, welke in de regel overeenstemt met de ontvangen vergoeding voor het verstrekken van de financiële waarborg. Indien de 

ontvangen premie niet overeenstemt met de marktpraktijken wordt het verschil met de reële waarde onmiddellijk in winst of verlies 

genomen. 

 

Vooreerst wordt de ontvangen premie pro rata temporis afgeschreven over de looptijd van het contract. Dit geschiedt op een “contract 

per contract”-basis. Vervolgens wordt nagegaan (op portefeuillebasis) of er geen voorziening dient aangelegd voor eventuele of zekere 

uitwinningen. Deze voorziening wordt gedisconteerd indien de impact materieel is. 

 

De uitboeking geschiedt bij het verstrijken van de termijn. In het geval van uitwinning zal de verstrekte waarborg worden uitgeboekt voor 

het gewaarborgde bedrag, dat opgebouwd werd via de voorziening. 
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2.5 Commissieopbrengsten 
 

Op basis van IFRS 15 – Opbrengsten uit contracten met klanten gebeurt de opname van commissieopbrengsten in de resultatenrekening 

op basis van een vijfstappenplan: 

 

- identificatie van de overeenkomst met de klant: bij AXA Bank Belgium zijn dit voornamelijk verstrekte diensten voor het 

aanhouden van rekeningen, betalingsverrichtingen, uitgiften en plaatsingen, aan- en verkopen van effecten, het aanhouden 

van kluizen en effectenrekeningen en verstrekte financiële garanties. In principe leidt elke transactie tot 1 overeenkomst met 

de klant. 

- identificatie van de leveringsverplichtingen in de overeenkomst (beschrijving van de dienst zoals hierboven vermeld). 

 

- bepalen van de transactieprijs, namelijk het bedrag dat per verstrekte dienst aangerekend wordt. Bij AXA Bank Belgium is 

hierbij geen sprake van performance fees, niet-cashvergoedingen of financieringscomponenten. 

- allocatie van de transactieprijs over de leveringsverplichtingen in de overeenkomsten. 

- boeken van de opbrengst wanneer of als de entiteit voldoet aan de leveringsverplichting. 

 

Op basis van deze elementen worden de commissieopbrengsten voor het aanhouden van rekeningen, kluizen en effectenrekeningen in 

principe gespreid in de resultatenrekening opgenomen over de looptijd van de verstrekte dienst, terwijl de commissieopbrengsten voor 

betalingsverrichtingen, uitgiften en plaatsingen, aan- en verkopen van effecten en verstrekte financiële garanties in een keer opgenomen 

in de resultatenrekening op het tijdstip waarop de verstrekte dienst geleverd wordt. 

 

 

2.6 Omrekenings- en valutakoersverschillen 
 

De presentatiemunt van AXA Bank Belgium is de euro. 

 

De functionele munt is de euro voor de moedermaatschappij en de dochters (alle gelokaliseerd in de Eurozone). 

 

2.6.1 Omrekening van monetaire bestanddelen in de functionele valuta 

 

Monetaire bestanddelen zijn aangehouden valuta-eenheden alsook activa en verplichtingen die ontvangen of betaald moeten worden in 

een vast of vast te stellen aantal valuta-eenheden. Bedoeld worden vooral de vastrentende effecten, de leningen en vorderingen en de 

deposito’s en schulden. 

 

Bij de opname in de balans worden monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in de functionele valuta tegen de dagkoers 

op transactiedatum of de spotkoers van de onderliggende wisselverrichting. 

 

Maandelijks heeft een monetair waarderingsproces op saldobasis plaats, waarbij alle uitstaande monetaire saldi in deviezen worden 

omgerekend tegen de slotkoers. Alle positieve en negatieve verschillen worden opgenomen winst of verlies, ongeacht de 

waarderingscategorie waartoe de monetaire bestanddelen behoren. 

 

Bij de uitboeking worden monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in euro tegen de dagkoers op transactiedatum of de 

spotkoers van de onderliggende wisselverrichting. 

 

2.6.2 Omrekening van niet-monetaire bestanddelen in de functionele valuta 

 

Niet monetaire bestanddelen zijn bestanddelen andere dan monetaire. Het gaat hier vooral om de niet-vastrentende effecten.  

 

Bij de opname in de balans worden niet-monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in euro tegen de dagkoers op 

transactiedatum of de spotkoers van de onderliggende wisselverrichting. 

 

Het periodieke niet-monetaire herwaarderingsproces verschilt naargelang de waarderingscategorie: 

 

1. voor niet-monetaire bestanddelen gewaardeerd tegen kostprijs geldt dat eens de omrekening in euro is gebeurd deze waarde 

in euro behouden blijft tot de verwijdering uit de balans; 

2. voor niet-monetaire bestanddelen behorende tot de waarderingscategorieën “Activa en verplichtingen aangewezen als 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies” geldt een periodieke 
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herwaardering van de reële waarde, die bestaat uit twee componenten: het reëlewaardeverschil en het wisselresultaat. Beide 

componenten worden opgenomen in winst of verlies; 

3. voor niet-monetaire bestanddelen behorende tot de waarderingscategorie “Financiële activa tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI)” geldt eveneens een periodieke 

herwaardering van de reële waarde, die bestaat uit twee componenten: het reëlewaardeverschil en het wisselresultaat. Beide 

componenten worden uitgesteld in het eigen vermogen. Indien een negatieve waardering als bijzondere waardevermindering 

dient geboekt, worden beide componenten uit het eigen vermogen geboekt en getransfereerd naar winst of verlies. 

 

Bij de uitboeking worden niet-monetaire bestanddelen in vreemde valuta omgerekend in euro tegen de dagkoers op transactiedatum of 

de spotkoers van de onderliggende wisselverrichting. 

 

 

2.7 Voorwaardelijke rechten en verplichtingen en 

voorzieningen 
 

2.7.1 Voorwaardelijke rechten en verplichtingen 

 

Voorwaardelijke rechten (activa) worden niet opgenomen in de balans; ze worden wel vermeld in de toelichting indien een instroom van 

economische voordelen waarschijnlijk is. 

 

Voorwaardelijke verplichtingen worden niet opgenomen in de balans; ze worden wel vermeld in de toelichting, tenzij de mogelijkheid van 

een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich houden zeer onwaarschijnlijk is. 

 

2.7.2 Voorzieningen 

 

Voorzieningen worden enkel aangelegd indien er een bestaande verplichting bestaat als gevolg van een gebeurtenis in het verleden, die 

op een betrouwbare wijze kan worden geschat en waarvan de uitgave meer waarschijnlijk is dan niet. 

 

De bestaande verplichting kan in rechte afdwingbaar zijn of een feitelijke verplichting zijn. 

 

Voorzieningen worden opgenomen voor hun beste schatting, rekening houdende met risico’s en onzekerheden en eventuele toekomstige 

gebeurtenissen; ze worden verdisconteerd, indien de impact van de tijdswaarde materieel is. 

 

Te ontvangen schadevergoedingen die in verband staan met aangelegde voorzieningen, worden geboekt als actief. 

 

Op elke balansdatum worden voorzieningen herzien en aangepast, ofwel om rekening te houden met de tijdswaarde (opgebouwd via 

financiële kosten), ofwel om deze te verhogen (in het geval van een tekort aan voorziening) ofwel om deze terug te nemen (in het geval 

van een overtollige voorziening). 

 

De voorziening zal enkel gebruikt worden voor de uitgave waarvoor ze aangelegd was. 

 

 

2.8   Personeelsverloningen 
 

De personeelsverloningen worden ten laste genomen in het jaar waarin de prestaties verricht werden. 

 

Voor de kortetermijnpersoneelsverloningen die binnen het jaar na de afsluitingsdatum betaald worden zoals salarissen, vergoedingen 

voor sociale zekerheid, ziekteverlof, vakantiegeld en bonussen, worden voorzieningen aangelegd die niet verdisconteerd worden. 

 

Voor de langetermijnpersoneelsverloningen die geen pensioenplannen zijn, zoals loopbaanonderbreking, premies voor 25 en 35 jaar 

dienst, bonussen of andere beloningen die slechts betaald worden meer dan 1 jaar na de afsluitingsdatum, geldt een berekening van de 

contante waarde van de brutoverplichtingen; de actuariële verschillen als gevolg van periodieke herziening van de schattingen en 

veronderstellingen worden onmiddellijk opgenomen in winst of verlies. Bij AXA Bank Belgium vallen de pensioenplannen onder de 

pensioenregelingen van het type toegezegde pensioenen.  

 

Het bedrag dat wordt opgenomen als een nettoverplichting uit hoofde van toegezegde-pensioenrechten bestaat uit het nettototaal van 

de volgende bedragen: 

 

1. de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde-pensioenrechten op de balansdatum, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de “projected unit credit“-methode; 
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2. verminderd met de reële waarde op de balansdatum van eventuele fondsbeleggingen waaruit de verplichtingen direct moeten 

worden afgewikkeld. 

 

Laatstgenoemde fondsbeleggingen kunnen zowel activa betreffen als verzekeringscontracten. 

 

Periodiek worden de veronderstellingen en schattingen herzien en aangepast.  

 

Winsten of verliezen op de belangrijke inperking of afwikkeling van een toegezegde-pensioenregeling worden opgenomen op het moment 

dat de inperking of afwikkeling plaatsvindt. 

 

Ontslagvergoedingen, inclusief brugpensioen, worden slechts opgenomen van zodra ze tegenstelbaar zijn. Ook hier geldt een discontering 

indien de vergoeding verder verwijderd is dan 1 jaar vanaf de balansdatum. 

 

 

2.9   Winstbelastingen 
 

2.9.1  Courante belastingen 

 

Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen aangaande lopende en voorgaande perioden worden, in zoverre ze 

nog niet zijn betaald, opgenomen als een verplichting. 

 

Indien het bedrag dat al betaald is, met betrekking tot lopende en voorgaande perioden, groter is dan het bedrag dat over deze perioden 

is verschuldigd, wordt het saldo opgenomen als een actief. 

 

2.9.2  Uitgestelde belastingen 

 

Uitgestelde belastingverplichtingen worden in de balans geboekt voor alle tijdelijke belastbare verschillen. Zij worden aangelegd: 

 

- via resultaat indien het onderliggende tijdelijke verschil ook via resultaat wordt opgenomen; 

- via het eigen vermogen als het onderliggende tijdelijke verschil ook via het eigen vermogen wordt opgenomen. 

 

Uitgestelde belastingactiva met betrekking tot fiscaal overdraagbare verliezen of overdraagbaar belastingkrediet worden slechts in de 

balans geboekt als de tijdelijke verrekenbare verschillen effectief zullen kunnen verrekend worden in overeenstemming met de fiscale 

lokale regels. 

 

Overige uitgestelde belastingactiva worden steeds in de balans geboekt omdat ervan uitgegaan wordt dat deze tijdelijke verrekenbare 

verschillen steeds effectief zullen kunnen verrekend worden. 

 

Indien vervolgens uit een periodieke afsluiting blijkt dat de uitgestelde belastingactiva niet meer kunnen verrekend worden, wordt een 

waardecorrectie geboekt voor het niet-recupereerbare bedrag. Deze waardecorrectie wordt periodiek herzien en eventueel wordt de 

waardecorrectie geheel of gedeeltelijk teruggenomen indien nieuwe gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de verrekenbaarheid. 

 

Voor boekhouddoeleinden geschiedt compensatie tussen uitgestelde belastingactiva en uitgestelde belastingverplichtingen slechts voor 

zover de aard van de winstbelasting en de vervaldagen gelijkaardig zijn en dit per fiscale entiteit. 

 

Voor presentatiedoeleinden geschiedt de compensatie tussen uitgestelde belastingactiva en uitgestelde belastingverplichtingen per 

fiscale entiteit. 

 

Het uitstaande saldo van de uitgestelde belastingactiva of uitgestelde belastingverplichtingen wordt periodiek geherwaardeerd om 

rekening te houden met veranderingen in aanslagvoeten en/of belastingwetgeving van de fiscale entiteit. 

 

Activa of verplichtingen als gevolg van winstbelastingen worden niet verdisconteerd. 

 

2.9.3  Schatting van uitgestelde belastingen 

 

Met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen en hun realiseerbaarheid, wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

 

Uitgestelde belastingvordering opgenomen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) 

 

Deze belastingvorderingen worden geboekt op: 
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- aanpassingen met betrekking tot de gebruikte actuariële veronderstellingen voor de berekening van de voorzieningen rond 

pensioenplannen; 

- de waarderingsresultaten op de derivaten gebruikt bij kasstroomafdekkingen; 

- de waarderingsresultaten op de effecten die worden geclassificeerd onder de categorie “tegen reële waarde gewaardeerde 

financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI)” 

 

Aangezien geen sprake is van een waardevermindering van de vordering, betekent dat impliciet dat geen kredietverliezen op 

schuldinstrumenten worden verwacht. Dergelijke vordering moet dus worden beschouwd als zijnde volledig realiseerbaar.  

 

Uitgestelde belastingvordering als gevolg van een verschil van het tijdstip van boekhoudkundige en fiscale verwerkingen (o.a. fiscale 

verliezen) 

 

Een uitgestelde belastingvordering wordt opgenomen voor zover wordt verwacht dat toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn 

die zowel voor het verrekenbaar tijdelijk verschil kunnen worden aangewend als tevens ook voor het ongebruikte fiscaal verrekenbare 

tegoed. 

 

 

2.10     Materiële vaste activa 
 

Er is geen activering van de onder een operationele leasing bekomen materiële vaste activa en de huurlasten worden lineair gespreid ten 

laste genomen in resultaat over de looptijd van de leasetermijn. 

 

De initiële opname van de onder een financiële leasing bekomen materiële vaste activa gebeurt voor de reële waarde en de contante 

waarde van de minimale leasebetalingen. Initieel rechtstreeks toe te wijzen kosten gerelateerd aan de acquisitie worden eveneens 

geactiveerd. De financieringskosten worden in resultaat opgenomen op basis van de impliciete rente. 

 

De initiële opname van gekochte materiële vaste activa gebeurt tegen de aanschaffingsprijs plus de bijkomende toe te wijzen kosten en 

de rechtstreeks toe te wijzen transactiekosten. Financieringskosten gedurende de constructieperiode worden geactiveerd, indien 

materieel. 

 

De daaropvolgende waardering gebeurt tegen afgeschreven kostprijs, die rekening houdt met afschrijvingen en een periodieke test voor 

bijzondere waardevermindering. 

 

Voor de afschrijvingen wordt er rekening gehouden met een restwaarde en de nuttige economische gebruiksduur. In principe dient voor 

de afschrijving van gebouwen rekening gehouden met de componentenmethode. Omwille van het immaterialiteitsbeginsel enerzijds en 

om anderzijds ook rekening te houden met de opgelegde waarderingsregels van de moedermaatschappij heeft AXA Bank Belgium beslist 

om voorlopig de opsplitsing in componenten niet toe te passen.  

 

Voor de test voor bijzondere waardevermindering wordt op elke rapporteringsdatum, voor gebouwen en terreinen, de kostprijs na aftrek 

van de geboekte afschrijvingen, vergeleken met de schattingswaarde vastgesteld op basis van een onafhankelijke expertise: 

 

- wanneer het niet-gerealiseerde verlies lager is dan 15%, wordt geen bijzondere waardevermindering geboekt; 

- indien het niet-gerealiseerde verlies meer dan 15% is, wordt de “discounted future cash  flows”-methode toegepast. 

 

Wanneer de waarde gebaseerd op de verdisconteerde toekomstige kasstromen lager is dan de boekwaarde, wordt een bijzondere 

waardevermindering geboekt voor een bedrag gelijk aan het verschil tussen: 

 

- de kostprijs onder aftrek van de geboekte afschrijvingen; 

- de hoogste van de onafhankelijke expertise en de waarde gebaseerd op de verdisconteerde toekomstige kasstromen. 

 

Nadat een verlies voor bijzondere waardevermindering werd geboekt voor een gebouw, wordt de resterende afschrijvingstabel aangepast. 

 

Indien daarna de onafhankelijke expertise meer dan 15% hoger is dan de nettoboekwaarde, wordt de bijzondere waardevermindering 

teruggenomen voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen: 

 

- de nettoboekwaarde, 

- de laagste van de onafhankelijke expertise en de kostprijs na aftrek van de geboekte afschrijving  

(berekend op basis van de bestaande afschrijvingstabel voor de bijzondere waardevermindering), maximaal voor de voorheen 

geboekte waardecorrectie. 
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Vervolgens wordt de resterende afschrijvingstabel herzien. 

 

Materiële vaste activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de boekwaarde (kostprijs min de 

voorheen al geboekte afschrijvingen) en de reële waarde min de verkoopkosten. Dergelijke materiële vaste activa worden niet langer 

meer afgeschreven en worden afzonderlijk gepresenteerd op de balans. 

 

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar en gebaseerd op hun verwachte economische looptijd (lineaire methode): 

 

- terreinen voor eigen gebruik: worden niet afgeschreven 

- gebouwen voor eigen gebruik: 3% 

- inrichting gebouwen: 10% 

- IT-materiaal: 20% 

- meubilair, installaties: 10% 

- niet-informaticamachines en rollend materieel: 20%. 

 

 

2.11  Immateriële vaste activa 
 

Oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, tenzij ze gerelateerd kunnen worden als transactiekost aan een actief of een 

verplichting. 

 

De activering van gekochte immateriële activa die voldoen aan de opnamecriteria (toekomstige economische voordelen en betrouwbare 

meting) en waarvan de gebruiksduur het jaar overstijgt, gebeurt tegen de aanschaffingswaarde, inclusief bijkomende kosten en 

rechtstreeks toewijsbare transactiekosten. Software waarvoor een jaarlijkse licentie wordt betaald, wordt niet geactiveerd. 

 

De immateriële activa worden volledig afgeschreven, lineair gespreid over hun economische looptijd: 

 

- Oprichtingskosten: onmiddellijk via resultaat 

- Software voor eigen gebruik, gekocht van derden: 10 tot 20% 

- Intern ontwikkelde software: 10 tot 20% 

 

In het geval van intern gegenereerde software geldt dat een immaterieel actief dat voortvloeit uit de ontwikkeling (of uit de 

ontwikkelingsfase van een intern project) pas wordt geactiveerd als en slechts als alle onderstaande punten kunnen aangetoond worden: 

 

1. de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik; 

2. de intentie om het immaterieel actief te voltooien en te gebruiken; 

3. het vermogen om het immaterieel actief te gebruiken; 

4. hoe het immaterieel actief waarschijnlijke toekomstige economische voordelen zal genereren; 

5. de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het 

immaterieel actief te gebruiken; 

6. het vermogen om de uitgaven die aan het immaterieel actief kunnen worden toegerekend tijdens zijn ontwikkeling betrouwbaar 

te waarderen. 

 

Kosten die hier niet aan voldoen, evenals kosten van onderzoek (research) worden niet geactiveerd. 

 

Begrippen: 

 

- onderzoeksfase: activiteiten gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis; de zoektocht naar toepassingen van 

onderzoeksbevindingen of andere kennis; de zoektocht naar alternatieven voor toestellen, producten, processen, systemen of 

diensten; formulering, ontwerp, evaluatie en uiteindelijke selectie van mogelijke alternatieven voor nieuwe of verbeterde 

toestellen, producten, processen, systemen of diensten. 

- ontwikkelingsfase: ontwerp, bouw en tests van pre-productie- of pre-gebruiksprototypes en -modellen; ontwerp van nieuwe 

toestellen, producten, processen, systemen en diensten; ontwerp, bouw en bediening van een specifieke testomgeving; 

ontwerp, bouw en tests van een gekozen alternatief. 

 

Immateriële vaste activa worden getest op bijzondere waardeverminderingen. 
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- AXA Bank Belgium beoordeelt, op elke balansdatum, of er een indicatie van waardevermindering is. Indien een dergelijke 

indicatie bestaat, zal de bank de realiseerbare waarde van het actief schatten. De realiseerbare waarde van het actief is de 

hoogste van de reële waarde minus verkoopkosten of de gebruikswaarde van het actief. 

- Indien de realiseerbare waarde van het actief lager is dan de boekwaarde, wordt de boekwaarde van het actief tot de 

realiseerbare waarde verlaagd door een waardevermindering. 

- Als er een indicatie is dat een actief kan worden verminderd, wordt de realiseerbare waarde van het individuele actief geschat. 

Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde van het individuele actief te schatten, dient een entiteit de realiseerbare waarde 

van de kasstroomgenererende eenheid (“cash generating unit”) te bepalen waartoe het actief behoort. 

 

- Ongeacht of er een indicatie is van waardevermindering, moet de immateriële activa met een onbepaalde gebruiksduur jaarlijks 

voor waardevermindering worden getest. De test gebeurt door vergelijking van de boekwaarde met haar realiseerbare waarde. 

Deze regel geldt ook voor activa die, op de balansdatum, nog niet in gebruik worden. 

 

2.12  Overheidssteun 
 

De ECB als supra-nationale publieke instelling binnen de Europese unie wordt door AXA Bank Belgium als een instantie gelijk aan lokale, 

nationale of internationale overheden, overheidsinstellingen beschouwd. 

 

De gunstigere voorwaarden die zijn opgenomen binnen haar langerlopende herfinancieringsoperaties worden dan ook als 

overheidssubsidie aangemerkt. De waarde van het voordeel wordt bepaald als het verschil tussen het ontvangen bedrag en de initiële 

waarde van de lening in overeenstemming met IFRS 9 – Financiële instrumenten. 

 

Ze worden op de balans uitgedrukt zodra met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat: 

• AXA Bank Belgium de aan de subsidie gekoppelde voorwaarden zal vervullen; 

• de subsidies ontvangen zullen worden 

 

Ze worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen over de perioden waarin de gerelateerde kosten die ze 

beogen te compenseren zijn opgenomen. 

 

2.13   Overige activa en verplichtingen 
 

De opname in de balans van niet-operationele debiteuren en crediteuren gebeurt op de datum van terbeschikkingstelling. 

 

De overige activa worden opgenomen voor de nominale waarde van de vordering verminderd met een eventuele bijzondere 

waardevermindering. 

 

De overige verplichtingen worden opgenomen voor de nominale schuldwaarde. 

 

 

2.14   Bijkomende informatie 
 

2.14.1  Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Gebeurtenissen na balansdatum die wijzen op omstandigheden die bestonden op de balansdatum (bijvoorbeeld bijkomende informatie 

over reeds gemaakte schattingen), zullen een aanpassing van de jaarrekening vereisen, indien materieel. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum die wijzen op omstandigheden die ontstonden na de balansdatum (bijvoorbeeld evolutie van de dollar 

of de reële waarde van effecten), zullen geen aanpassing vereisen in de balans, de winst- en verlies, de staat met de mutaties in het eigen 

vermogen of het kasstroomoverzicht. Indien echter materieel, wordt informatie geleverd over de aard en de geschatte financiële impact 

om te vermijden dat de jaarrekening misleidend zou kunnen zijn. 

 

2.14.2  Tussentijdse financiële rapportering 

 

Er is geen specifieke tussentijdse financiële rapportering; de onderneming publiceert enkel jaarlijks haar cijfers. 

 

2.14.3  Wijzigingen in de schattingen en in de waarderingsgrondslagen 

 

Indien het moeilijk is om te beslissen of het gaat om een schattingswijziging dan wel een wijziging in de waarderingsgrondslag, wordt op 

basis van de IFRS-regelgeving, geopteerd voor een schattingswijziging. 
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Een schattingswijziging wordt prospectief toegepast. Voor zover een schattingswijziging leidt tot wijzigingen in activa en verplichtingen, of 

betrekking heeft op een component van het eigen vermogen, wordt deze wijziging verwerkt in de periode waarin de wijziging heeft 

plaatsgevonden, door de boekwaarde van het betreffende actief, de desbetreffende verplichting of de desbetreffende component van 

het eigen vermogen te wijzigen. 

 

In het geval van een wijziging in de waarderingsgrondslag dient deze retrospectief te worden toegepast. 

 

Wanneer het praktisch niet haalbaar is om de periode gebonden gevolgen te bepalen van een wijziging in een grondslag voor financiële 

verslaggeving op vergelijkende informatie van een of meer voorgaande verslagperioden, wordt de nieuwe grondslag voor financiële 

verslaggeving toegepast op de boekwaarde van activa en verplichtingen vanaf het begin van de vroegste periode (de vroegste periode 

kan de verslagperiode zijn) waarvoor retrospectieve toepassing mogelijk is. Hierbij wordt voor die periode het beginsaldo van elke 

desbetreffende component van het eigen vermogen dienovereenkomstig aangepast. 

 

 

Wanneer het praktisch niet haalbaar is om het cumulatieve effect, aan het begin van de verslagperiode, van de toepassing van een 

nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving op alle voorgaande verslagperioden te bepalen, wordt de vergelijkende informatie 

aangepast om de nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving prospectief toe te passen vanaf het vroegste tijdstip waarop dit praktisch 

haalbaar is. 

 

In deze gevallen wordt een bijkomende documentatie hieromtrent geleverd in de toelichting. 
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 Toepassing van IFRS bij AXA Bank Belgium 
 

De Geconsolideerde Jaarrekening van AXA Bank Belgium werd opgesteld in overeenstemming met de “International Financial Reporting 

Standards” (IFRS-standaarden) - met inbegrip van de “International Accounting Standards” (IAS-standaarden) en Interpretaties - per 31 

december 2020 zoals aanvaard binnen de Europese Unie.  

Grondslagen voor financiële verslaggeving die verder niet specifiek vermeld worden, stemmen overeen met de IFRS-standaarden zoals 

aanvaard binnen de Europese Unie. 

 

 

3.1 Wijziging in de grondslagen voor financiële 

verslaggeving 
 

De grondslagen voor financiële verslaggeving zoals toegepast door AXA Bank Belgium in de Geconsolideerde Jaarrekening 2020 zijn 

ongewijzigd tegenover vorig jaar met uitzondering van: 

 

- toevoeging onder item 2.1 dat bij de beoordeling van de controle of zeggenschap naast het participatiebelang ook wordt 

rekening gehouden met de doelstelling van de onderneming, haar relevante activiteiten en de mogelijkheid om deze relevante 

activiteiten en de hieraan verbonden opbrengsten te beïnvloeden. 

- aanpassingen aan item ‘2.2.2.5. Bijzondere waardeverminderingen’ ingevolge de implementatie bij AXA Bank Belgium van de 

nieuwe definitie van wanbetaling ten einde deze te aligneren met de definitie zoals gehanteerd door de Europese bankautoriteit 

EBA 

- toevoeging van item ‘2.12 Overheidssteun’ ter verduidelijking van de behandeling van de langere financieringsoperaties 

(TLTRO) bij AXA Bank Belgium 

 

 

3.2 Toepassingsdatums 
 

Hieronder vindt U een overzicht van de impact van de wijzigingen met betrekking tot de IFRS-standaarden. Daar waar melding wordt 

gemaakt van de Groep dient dit gelezen te worden als de consolidatiekring van AXA Bank Belgium met als moedermaatschappij AXA Bank 

Belgium. 

 

Standaarden, wijzigingen in standaarden, interpretaties en wijzigingen in interpretaties gepubliceerd, aanvaard binnen de Europese Unie 

en voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020: 

 

- Wijzigingen aan verwijzingen in standaarden naar het raamwerk voor de opstelling en presentatie van jaarrekeningen. Hierbij 

werden standaarden, begeleidende documentatie of andere documenten die verwijzingen bevatten naar het raamwerk voor 

de opstelling en presentatie van jaarrekeningen aangepast aan de in 2018 uitgegeven versie van dit raamwerk Dit heeft 

geen rechtstreekse impact op AXA Bank Belgium 

 

- Definitie van materialiteit: hierbij werd voornamelijk wijzigingen aangebracht aan IAS1 en IAS8 en hieruit volgende 

aanpassingen aan overige standaarden om het begrip omtrent de definitie van materialiteit te verbeteren. Deze 

verduidelijkingen zullen ongetwijfeld helpen bij toekomstige materialiteitsbeoordelingen maar momenteel zien we géén 

onmiddellijke impact bij AXA Bank Belgium 

 

- Definitie van bedrijf: verduidelijkt de definitie van bedrijf met als doel ondernemingen bij te staan bij de beoordeling of een 

transactie als een bedrijfscombinatie of als een aanschaf van activa in de boekhouding dient opgenomen. 

 

- Wijziging aan de standaarden IFRS 9, IAS39 en IFRS7 – Hervorming referentierentevoeten (fase 1) heeft als doelstelling de 

onzekerheden die zijn ontstaan ingevolge de wereldwijde implementatie van deze nieuwe referentierentevoeten, die 

momenteel nog steeds in uitvoering is, op te vangen. Deze hervorming geschiedt, naargelang de bevoegde jurisdicties, in 

verschillende snelheden en kan bijgevolg leiden tot onzekerheden wat betreft het gebruik van deze toekomstige 

referentierentevoeten en hun impact op de financiële rapportering. De IASB heeft hierbij onderscheid gemaakt tussen: 

o Eventuele problemen met betrekking tot de periode voorafgaande aan de vervanging van deze 

referentierentevoeten (fase 1) 

o Eventuele problemen met betrekking tot de vervanging zelf van deze referentierentevoeten (fase 2) 

 

Terwijl de IASB onlangs 2 wijzigingen (zie verder) uitvaardigde, heeft fase 1 enkel betrekking op de vereisten die te maken 

hebben met tot de administratieve verwerking van afdekkingstransacties inzake de analyse van toekomstige verwachtingen: 
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a. De vereiste met betrekking tot het ‘zeer waarschijnlijk zijn’ bij kasstroomafdekking 

b. De verwachting omtrent de effectiviteit van de indekking, zowel prospectief als retrospectief voor wat betreft 

IAS39 

c. Afzonderlijke identificeerbare risico-onderdelen  

 

Fase 1 voorziet in verplicht te gebruiken specifieke tijdelijke vrijstellingen voor de hiervoor vermelde voorwaarden indien men 

botst op onzekerheden ten gevolge van de hervorming van die referentierentevoeten waarbij men vooral tijdelijk van de 

veronderstelling mag uitgaan dat de wijziging in referentierentevoeten géén impact heeft op deze vereisten. 

 

Onder voorbehoud van deze specifieke wijzigingen blijven de overige vereisten met betrekking tot de administratieve 

verwerking van afdekkingstransacties ongewijzigd. 

 

AXA Bank Belgium valt voor haar afdekkingstransacties terug op derivaten die verwijzen naar EURIBOR en EONIA-

referentierentevoeten. 

Gezien op 02 juli 2019 de FSM haar goedkeuring heeft bevestigd dat de aangepaste zogenaamde EURIBOR hybrid 

methodologie voldoet aan de nieuwe richtlijnen die in voege zijn getreden sedert 01 januari 2020 aangaande de nieuwe 

referentierentevoeten blijft deze referentierente behouden en veroorzaakt dit dus ook géén onzekerheden. 

 

De EONIA-referentierente daarentegen is sedert 02 oktober 2019 een afgeleide van de nieuwe €ster referentierente verhoogd 

met een vaste marge, namelijk 8,5 basispunten. Het gebruik van deze vaste marge heft momenteel echter ook de 

onzekerheden op met betrekking tot de analyse van de toekomstige verwachtingen.  

In dit stadium, per 31 december 2020, heeft AXA Bank Belgium geen nieuwe contracten afgesloten met een verwijzing naar 

het €ster-tarief, noch contracten gemigreerd naar een nieuw referentietarief. 

Bijgevolg maakt AXA Bank Belgium per 31 december 2020 géén gebruik van de tijdelijke vrijstellingen voorzien in fase 1.  

 

- Wijziging van IFRS 16 – Covid 19-gerelateerde huurtegemoetkomingen, gepubliceerd in mei 2020 en van toepassing op 

jaarverslagperiode vanaf of na 1 juni 2020, of onmiddellijk toegestaan indien nodig. Geen impact voor AXA Bank Belgium 

aangezien er geen huurtegemoetkomingen werden toegestaan of ontvangen. 

 

Standaarden, wijzigingen in standaarden, interpretaties en wijzigingen in interpretaties, gepubliceerd, aanvaard binnen de Europese Unie 

en van toepassing vanaf een later boekjaar: 

 

- De Raad verlengde de vervaldatum voor de tijdelijke uitzondering van IFRS 9 met twee jaar voor jaarverslagperioden die starten 

op of na 1 januari 2023. De verlenging handhaaft de afstemming tussen de vervaldatum van de tijdelijke uitzondering en de 

ingangsdatum van IFRS 17 ’Verzekeringscontracten’ die IFRS 4 ‘Verzekeringscontracten’ vervangt (zie verder). Eveneens geen 

impact voor AXA Bank Belgium aangezien er geen verzekeringsactiviteiten zijn. 

 

Overige wijzigingen: 

 

Standaarden, wijzigingen in standaarden, interpretaties en wijzigingen in interpretaties zoals gepubliceerd door de IASB moeten eerst 

aanvaard worden binnen de Europese Unie vooraleer ze van toepassing kunnen zijn op de Geconsolideerde Jaarrekening van AXA Bank 

Belgium. Zo dienen volgende onderwerpen nog aanvaard te worden. 

 

- Wijziging van de IFRS 9, IAS39, IFRS 4, IFRS 16 en IFRS7 standaarden (1 januari 2023, vroege toepassing toegestaan) – 

Hervorming referentierentevoet (fase 2) pakt problemen aan m.b.t. de vervanging zelf van deze referentierentevoeten. 

Wijzigingen hebben betrekking op: 

 

o Wijzigingen in de berekeningsbasis van contractuele cashflows of financiële activa, financiële verplichtingen en 

huurverplichtingen; 

o administratieve verwerking van afdekkingstransacties; en  

o bijlagen 

 
en zijn enkel van toepassing op wijzigingen van financiële instrumenten en afdekkingsrelaties indien deze een rechtstreeks 

gevolg zijn van de hervorming van de benchmarkrentevoet. 

 

De praktische expediënt inzake de verwerking van de wijziging van cashflows Financiële activa tegen geamortiseerde 

kostprijs is niet relevant voor AXA Bank Belgium aangezien de enige elementen in deze categorie waarop deze hervorming 

van de benchmarkrentevoet invloed heeft een paar variabele leningen zijn in het professionele segment die uiteraard reeds 

een schommelend gedrag vertonen. 
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Zoals voorzien deed er zich in 2020 geen vervanging voor van de activiteiten van de afgeleide producten en paste AXA Bank 

Belgium bijgevolg geen vervroegde toepassing toe. Er is voorzien dat AXA Bank Belgium de wijzigingen in 2021 zal toepassen 

wanneer vervanging voorzien is (bv reëlewaardeafdekkingsdocumentatie zal bijgewerkt worden zonder stopzetting van de 

afdekking, gebruik van subgroepen bij het toepassen van de afdekkingsvereisten op een groep items...) 

 

- De nieuwe standaard IFRS 17 – Verzekeringscontracten, gepubliceerd op 18 mei 2017 en voor de IASB van toepassing 

vanaf 1 januari 2022. Deze standaard legt de principes vast van erkenning, waardering, presentatie en 

informatieverschaffing van verzekeringscontracten die binnen het toepassingsgebied van de standaard vallen. 

 

In juni 2020 verschoof de Raad de effectieve datum van IFRS 17 met twee jaar voor jaarverslagperioden die starten op of na 

1 januari 2023.  

 

Zoals reeds eerder vermeld, wordt geen impact verwacht voor AXA Bank Belgium aangezien de bank geen eigen 

verzekeringsactiviteiten uitoefent 

 

- De wijzigingen voor IAS37 Verlieslatende contracten - Kosten om een Contract uit te voeren (van kracht voor contracten 

waarvoor een entiteit nog niet al zijn verplichtingen heeft vervuld na 1 januari 2022) specificeren welke kosten een entiteit 

meeneemt bij het berekenen van de kost voor het uitvoeren van een contract met als doel te bepalen of een contract 

verlieslatend is. 

 
Bij het lanceren van elk nieuw bankproduct maakt AXA Bank Belgium een schatting van de rendabiliteit en prijsstelling en 

bijgevolg worden geen verlieslatende contracten verwacht 

 

- Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS standaarden 2018 – 2020 (1 januari 2022 - m.u.v. het wijzigen van het illustratief voorbeeld, 

wat onmiddellijk ingaat) 

  

• De wijziging van IFRS 1 “Eerste toepassing van Internationale Financial Reporting Standards” vereenvoudigt de 

toepassing van IFRS 1 door een dochteronderneming die deze voor het eerst toepast na de moedermaatschappij 

m.b.t. het waarderen van cumulatieve omrekeningsverschillen. 

• De wijziging van IFRS 9 verduidelijkt de commissies die een bedrijf meetelt bij het beoordelen of de voorwaarden 

van een nieuwe of gewijzigde financiële verplichting essentieel verschillen van de voorwaarden van de 

oorspronkelijke financiële verplichting. 

• De wijziging aan het Illustratief Voorbeeld 13 bij IFRS 16 Leaseovereenkomsten neemt mogelijke verwarring m.b.t. 

huurvoordelen weg. 

• De wijziging van IAS 41 'Landbouw' verwijderde de verplichting om cashflows uit te sluiten van taxeringen bij het 

bepalen van de reële waarde, waarbij bijgevolg de voorwaarden voor het bepalen van de reële waarde in IAS 41 op 

één lijn worden geplaatst met de andere IFRS Standaarden. 

 

Er wordt niet verwacht dat deze een aanzienlijke impact zullen hebben, rekening houdend met de huidige activiteiten en 

producten. 

 

- Van volgende wijzigingen wordt eveneens verwacht dat ze geen impact zullen hebben op basis van onze huidige activiteiten: 

 

De “International Accounting Standards Board” besloot voorlopig om IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, 

schattingswijzigingen en fouten (1 januari 2023, vroege toepassing toegestaan) te wijzigen om zo een definitie van 

‘boekhoudkundige schattingen’ toe te voegen en andere verduidelijkingen te geven om de entiteiten te helpen grondslagen 

van financiële verslaggeving te onderscheiden van boekhoudkundige schattingen.  

 

De Raad stelt eveneens voor paragrafen 117–122 van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (1 januari, vroege toepassing 

toegestaan) te wijzigen om entiteiten te verzoeken hun materiële grondslagen voor financiële verslaggeving bekend te 

maken eerder dan hun significante grondslagen voor financiële verslaggeving.  Om deze voorgestelde wijziging te 

ondersteunen, stelt de Raad ook voor “IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements (Materiality Practice 

Statement)” te wijzigen om de toepassing van het ‘4 stappenplan voor het bepalen van de materialiteit bij de grondslagen 

voor financiële verslaggeving uit te leggen en aan te tonen. 

 

Deze wijzigingen zullen ons zeker helpen bij onze toekomstige beoordelingen inzake de materialiteit en classificatie van 

onderwerpen i.v.m. bovenstaande, maar ze zullen geen onmiddellijke impact hebben. 

 

Aangezien AXA Bank Belgium een financiële instelling is waarvoor een vlottende/vaste presentatie niet echt relevant is, 

hebben ook de andere wijzigingen aan IAS 1 Presentatie van de jaarrekening om verplichtingen als vaste verplichtingen te 

classificeren niet echt een impact. 

 

De wijzigingen aan IAS 16 Materiële vaste activa (1 januari 2022) verhinderen een bedrijf om van de kosten van de materiële 

vaste activa de bedragen af te trekken die ontvangen worden door goederen te verkopen die geproduceerd worden terwijl het 

bedrijf de activa voorbereidt voor het bestemde gebruik. Een bedrijf zal echter dergelijke verkoopopbrengsten en bijhorende 
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kosten vermelden in winst of verlies. AXA Bank Belgium heeft momenteel geen uitrustingen waarvoor een opbrengst 

ontvangen zou worden terwijl de activa nog steeds worden voorbereid voor het bedoelde gebruik. 

 

Verwijzing naar het Conceptueel Raamwerk - wijzigingen aan IFRS 3 Bedrijfscombinaties (1 januari 2022, vroege toepassing 

is toegestaan indien tegelijkertijd of eerder een entiteit ook alle wijzigingen die door wijzigingen aan Referentie van het 

Conceptueel Raamwerk van de International Financial Reporting Standards, uitgevaardigd in maart 2018, toepast) vervangt 

een verwijzing naar een oude versie van het Conceptueel Raamwerk van de International Financial Reporting Standards van 

de Raad met verwijzing naar de meest recente versie. 
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 RISICOBEHEER 
 

 

4.1 Algemeen 
 

4.1.1 Risicobeheer in een COVID-19_context 

 

In 2020 heeft de COVID-19-pandemie een ernstige invloed gehad op de macro-economische omstandigheden en veroorzaakte heel wat 

beroering op de financiële markten. Omwille van de stress-situatie die in de loop van 2020 ontstond, was het belangrijk om tijdig en 

gepast te reageren. In tegenstelling tot de financiële crisis waren banken nu een deel van de oplossing. 

 

4.1.1.1 Intern bestuur 

 

In het licht van de snel evoluerende crisis ondernam het management van AXA Bank Belgium in 2020 verschillende acties om de bank in 

deze moeilijke tijden te sturen. Dit omvat: 

 

- Het in het leven roepen van het Crisis Management Team (CMT) van AXA Bank Belgium dat de operationele component van de 

crisis voor zijn rekening neemt. De gezondheid en de veiligheid van de medewerkers, agenten en klanten van AXA Bank Belgium 

was de allergrootste prioriteit. Verder was de operationele veerkracht van de bank de sleutel om de continuïteit van onze 

diensten te garanderen aan agenten en klanten enerzijds en aan de stakeholders zoals de regulator anderzijds. AXA Bank gaf 

blijk van een goede operationele veerkracht doorheen deze crisisperiode. 

 

- Er werd een gemeenschappelijke taakgroep opgericht die aan de Chief Credit Officer (CCO) en de Chief Risk Officer (CRO) 

rapporteert om alle acties te beheren i.v.m. creditrisico m.b.t. de COVID-19-crisis. De taakgroep houdt toezicht in zes domeinen 

(hieronder opgelijst) wat het voor AXA Bank Belgium mogelijk maakt om haar rol te spelen in deze ongeziene crisis en de juiste 

balans te behouden door ondersteuning te bieden aan rendabele klanten en risico’s op een efficiënte manier te beheren 

 
o Proactieve klantenmonitoring en preventief management: Identificeren en proactief contacteren van kwetsbare 

klanten om bijkomende informatie te verkrijgen voor een risicobeoordeling en het nemen van preventieve 

maatregelen; 

o Monitoring: voortdurend analyses uitvoeren van de portefeuille voor hypotheek-, professionele- en 

consumentleningen met bijzondere aandacht voor de moratoriumportefeuille en intern en extern op zoek gaan 

naar bijkomende risico-indicatoren; 

o Voorspellingen en financiële impact: updaten van de macro-economische scenario’s onder IFRS9 en aan de hand 

van een challengermodel de hieruit voortvloeiende impact bepalen, implementeren van een “management 

overlay” om de nauwkeurigheid van de voorspelde verliezen te compenseren; 

o Overheidsmaatregelen: implementeren van veranderingen inzake overheidsmaatregelen bv.: uitschrijven van 

leningen met staatsgarantie, opschorten van betaling onder moratorium; 

o Nemen van beslissingen en verwerking: tijdelijke herziening van IFRS9-faseringscriteria voor leningen met 

opschorting van betaling, herziene classificatie in schuldherschikking en UTP (‘Unlikely to pay’) met gebruik van 

bijkomende risico-indicatoren als aanvulling voor het beoordelingssysteem van de bank; 

o IT-aanpassingen: ervoor zorgen dat de juiste IT-aanpassingen in de front- en backoffice worden geïmplementeerd. 

 

- Sinds 13 maart werkt het merendeel van de werknemers van AXA Bank Belgium met onmiddellijke ingang van thuis uit. In het 

weekend van 15 maart werd met succes vanop afstand een IT-release uitgevoerd. De terugkeer naar kantoor is afhankelijk 

van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. 

 

- Bovenop het normale risicobeheer en het crisismanagementbeheer (CMT) organiseerde AXA Bank Belgium tijdens de eerste 

weken en maanden van de crisis ook wekelijks op maandag en donderdag een cockpitmeeting over de financiële risico’s om 

de evolutie van de crisis te bespreken. De cockpit bestond uit de CEO, CFO, CRO, Chief Credit Officer van AXA Bank Belgium, 

het hoofd van SPPM en het hoofd van ERM. 

 

- De cockpit was actief tot half juli, toen de crisis stabieler werd en besprak volgende thema’s: 

 
o De scenario’s die verder onderzocht dienden te worden en de impact die deze scenario's hadden op de kapitaal- 

en liquiditeitsindicatoren; 

o De maatregelen die door de toezichthoudende autoriteiten (ECB en JST) werden genomen m.b.t. kapitaal en 

liquiditeit en de integratie ervan in de ICAAP/ILAAP-oefening; 
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o Herbeoordeling van acties inzake kapitaal- en liquiditeitsmanagement en herstelopties via een COVID-19-

pandemiescenario. 

 

- Een regelmatige opvolging van alle aspecten van de COVID-19-pandemie werd voorzien via een COVID-19-dashboard. Het 

dashboard focust zowel op operationele veerkracht (fysieke beveiliging, continuïteitsmanagement en financiële criminaliteit) 

en financiële veerkracht (beoordelen van de liquiditeit van AXA Bank Belgium en de kapitaalpositie en opvolgen van 

leningmanagement en kredietverliezen). Het dashboard diende als rapportagetool voor de Raad van Bestuur, het Risicocomité, 

AXA Group Risk en het JST. In 2020 werden herhaalde vergaderingen met de supervisors georganiseerd om de evolutie van de 

COVID-19-crisis te bespreken 

 

- Tijdens deze crisis blijft AXA Bank Belgium aandacht hebben voor haar klanten door: 

 
o De continuïteit van het betaalsysteem te garanderen; 

o Ondersteuning te bieden aan de klanten en hen gerust te stellen; 

o De toegankelijkheid voor klanten te verbeteren via contactcentra en het netwerk (enkel op afspraak). 

 

Operationeel gezien schakelde AXA Bank Belgium met succes over naar een volledig telewerkregime tijdens COVID-19. Een strategie voor 

de terugkeer naar kantoor werd opgesteld, maar is afhankelijk van de evolutie van de COVID-19-crisis. Er wordt extra aandacht besteed 

aan het monitoren van het welzijn van de werknemers. 

 

Wat het financieel risico betreft, werd de crisis eerder afgezwakt naar een ‘kredietrisico event’. De kwaliteit van het portefeuille van AXA 

Bank Belgium blijft tot dusver hoog. De verwachte verliezen zijn hoger dan vorig jaar met uitzonderlijk lage kredietverliezen; maar echter 

eerder matig dankzij de eerder lage risicoportefeuille die goed gedekt is door onroerende activa (voornamelijk woningen).  De nadruk ligt 

momenteel op bepaalde risicovollere segmenten om risico’s verder te ramen en te beperken. Er kan nog geen materiële evolutie worden 

vastgesteld in maandelijkse achterstandscijfers. Wat de liquiditeit betreft, heeft AXA Bank Belgium niet te maken met een materiële 

uitstroom van deposito’s. AXA Bank Belgium is in staat om gepaste kapitaalratio’s te ramen in aanneembare macro-economische 

scenario’s. 

 

Wat de impact van COVID-19 betreft op de verschillende risicotypes waarmee AXA Bank Belgium te maken krijgt, verwijzen we naar de 

secties in dit hoofdstuk die aan deze risicotypes gewijd zijn. 

 

4.1.1.2 Externe maatregelen 

 

Om de sterke liquiditeit en solvabiliteitspositie van de bank te bewaren in tijden van crisis is een constante monitoring van de liquiditeit 

en de solvabiliteitssituatie en een raming van de impact van de crisis op de kredietverliezen essentieel. AXA Bank Belgium doet dit via 

een constante opvolging van de evolutie van de situatie en een beoordeling van alle overheids- en toezichtsmaatregelen en hun impact 

op de klanten en de financiële situatie van de bank. Om in te spelen op de pandemie en de ongunstige economische gevolgen ervan 

hebben verschillende autoriteiten maatregelen genomen. De twee belangrijkste maatregelen voor AXA Bank Belgium die door de 

Belgische overheid werden genomen, waren het toekennen van betalingsuitstel via een moratorium en het toekennen van leningen onder 

staatsgarantie aan professionele klanten (liquiditeitslijnen deels gedekt door een staatsgarantie). Zie sectie 4.4.1.1.1 voor de 

kwantitatieve impact van de COVID-19-crisis. 

 

Een eerste maatregel die door de Belgische overheid werd genomen, is een betalingsuitstel (moratorium) voor hypotheekleningen en 

professionele leningen:  

 

- Aanvankelijk konden betalingen (vanaf april 2020) tot zes maanden worden uitgesteld (tot ten laatste 31 oktober) voor 

hypotheekleningen en professionele leningen. Klanten die na 30 april opschorting aanvroegen, konden hiervan slechts tot 31 

oktober genieten (dus geen 6 volledige maanden): 

 

o  Voor hypotheekklanten hield dit een opschorting van betaling van kapitaal en interesten in (niet retroactief en geen 

dossierkosten) en dit was beschikbaar voor klanten die aan volgende voorwaarden voldeden: 

 

▪ Geen betaalachterstand op 1 februari 2020 (klant had nog geen financiële problemen vóór de crisis); 

▪ Klant diende te bewijzen dat hij/zij getroffen was door de COVID-19-crisis (bv.: (technische) werkloosheid, 

ziekte); 

▪ De hypotheek was voor hun eigen en enige woning en diende zijn/haar huidige verblijfplaats te zijn (geen 

steunmaatregelen voor woningen om te verhuren of tweede verblijven); 

▪ Klant diende te verklaren dat hij/zij geen financiële buffer heeft van meer dan 25.000 EUR 

(zichtrekeningen, spaarrekeningen, investeringen, exclusief pensioensparen). 
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o Binnen de groep klanten die in aanmerking kwamen voor het moratorium, werd een subgroep van ‘kwetsbare 

klanten’ geïdentificeerd. Deze klanten hadden een beschikbaar netto-inkomen lager dan 1.700 EUR. Voor deze 

klanten mocht de bank de interest voor de periode van 6 maanden niet aanrekenen. De periode van 6 maanden 

was niet invorderbaar. Dit betekent dat door de ‘niet-kwetsbare klanten’ de interest niet betaald werd tijdens het 

moratorium, maar verschuldigd is (om op een later moment door de klant te worden gecompenseerd). Het verschil 

tussen de ‘interest die vervallen is’ en de ‘interest die niet invorderbaar is’ is belangrijk aangezien ‘interest die niet 

invorderbaar is’’ een impact heeft op de winst en het verlies van 2020 door een wijziging van het verlies zoals 

vermeld in sectie 4.4.1.1.1.  

 

o Voor professionele leningen was er geen opschorting van de interestbetalingen mogelijk, enkel opschorting van 

kapitaaltermijnen (derhalve geen wijziging van het verlies). Dit was van toepassing voor klanten die getroffen 

werden door de crisis: 

 

▪ Liquiditeitsproblemen: kleinere omzet, tijdelijke werkloosheid van de werknemers, verplichte sluiting door 

de overheidsbepalingen; 

▪ De entiteit dient in België gevestigd te zijn; 

▪ Er mag geen betaalachterstand zijn op 1 februari 2020 en er mag geen betaalachterstand zijn gedurende 

12 maanden. 

 

- Dit eerste charter voor uitstel voor professionele- en hypotheekleningen werd verlengd tot eind 2020. Bijgevolg hadden alle 

leningen die in het eerste charter waren opgenomen het recht om verder uitstel van betaling te vragen tot 31 december 2020. 

Deze uitbreiding kon enkel worden aangevraagd in september 2020. 

 

- In december 2020 werd besloten om nogmaals algemeen betalingsuitstel voor hypotheek- en professionele leningen toe te 

staan. Dit met de voorwaarde dat de gecombineerde uitstellen die via beide charters werden toegestaan nooit meer dan 9 

maanden zijn. Het tweede charter voor uitstel voor professionele- en hypotheekleningen wordt van kracht vanaf 1 januari 2021, 

hoewel in december 2020 reeds verzoeken konden worden ingediend. Moratorium 2.0 kan tot eind maart worden aangevraagd 

en is beperkt tot uitstel van betaling van maximum 3 maanden. 

 

o Voor hypotheekleningen wordt nog steeds een onderscheid gemaakt tussen opschorting van interest met en 

zonder terugvordering, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de klant (< 1.700 EUR netto-inkomen na 

kredietkosten). 

o Voor professionele leningen is enkel opschorting van kapitaaltermijnen mogelijk (derhalve geen wijziging van het 

verlies). 

 

- In februari 2021 werd bekend gemaakt dat er een derde charter voor betalingsuitstel komt voor professionele klanten die door 

de COVID-19-crisis moeilijkheden hebben om hun krediet terug te betalen. Dit charter is enkel van toepassing voor 

professionele klanten die de maximumvervaldatum van negen maanden betalingsuitstel in de eerste twee charters bereikt 

hadden. Deze klanten kunnen verdere opschorting van kapitaal aanvragen tot eind juni 2021. 

 

Naast het moratorium voor hypotheek- en professionele leningen, heeft AXA Bank Belgium ook moratorium toegestaan voor 

consumentenkredieten. Dit had geen materiële impact op AXA Bank Belgium.  

 

Tijdens het moratorium en in lijn met de geldende richtlijnen, stopt het tellen van de achterstallige dagen en is het derhalve niet nodig 

kredieten te melden aan het kredietbureau. Bijkomend wordt, conform de geldende richtlijnen, op 31 december 2020 leningen onder 

moratorium niet automatisch als ‘in schuldherschikking’ beschouwd zoals uitgelegd in 4.4.1.1.1.2. Bovendien zijn tijdelijke 

liquiditeitsproblemen door COVID-19 geen reden om leningen in stap 2 te plaatsen onder IFRS9, raadpleeg ook sectie 4.4.1.1.1.2 

 

Op basis van deze analyse worden de klanten verdeeld wat betreft fasering en schuldherschikking. Voor hypotheekklanten die in 

aanmerking komen voor het moratorium zullen banken de mandaten tijdens de duur van het moratorium niet omzetten in een 

hypothecaire inschrijving. In uitzonderlijke gevallen kunnen banken een omzetting doen, maar in dat geval worden de kosten gedragen 

door de bank (en niet door de klant). 

 

Naast uitstel van betalingen wilde de Belgische overheid er ook zeker van zijn dat banken hun rol vervullen als verschaffer van liquiditeit 

aan professionals die getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.  Om deze reden riep de Belgische overheid een steunpakket in het leven 

van 50 miljard EUR aan overbruggingskredieten, verdeeld over twee garantiestelsels. Deze twee garantiestelsels mogen enkel worden 

gebruikt voor nieuwe leningen en kredietlijnen die door de bank werden toegestaan (niet geldig om leningen te herfinancieren).  

 

- Het eerste betalingsgarantiestelsel bestaat uit een pakket van 40 miljard EUR overbruggingskredieten (met een maximum van 

12 maanden) deels gegarandeerd door de overheid om de bedrijven en zelfstandigen met tijdelijke liquiditeitsproblemen door 

de COVID-19-crisis te steunen. Leningen onder staatsgarantie type I konden tot 31 december 2020 worden toegestaan aan 



BTW BE0404.476.835 47 

 
Internal 

kwetsbare niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen. Elke Belgische bank moet een deel nemen dat gelijk is aan het 

huidige deel uitstaande professionele leningen. 

Het garantiestelsel voor de pool van overbruggingskredieten per bank is als volgt: 

 

o Eerste 3% van het verlies gedragen door de bank; 

o Voor de schijf 3%-5%: 50% van het verlies gedragen door de bank en 50% door de overheid; 

o Meer dan 5% 20% van het verlies gedragen door de bank en 80% door de overheid. 

 

- Het tweede betaalstelsel bevat leningen met een maximale gezamenlijke hoofdsom van 10 miljard euro. Zoals bij het eerste 

betalingsgarantiestelsel dient elke Belgische bank een deel te nemen dat gelijk is aan hun huidige deel uitstaande 

professionele leningen. Het toestaan van leningen onder staatsgarantie type II is mogelijk tot 30 juni 2021 (met een 

maximumtermijn van 5 jaar). Alle nieuw toegestane leningen en kredietlijnen aan kleine of middelgrote niet-financiële bedrijven 

met een termijn tussen 1 of 5 jaar komen in aanmerking voor dit betalingsstelsel. 

 

Het garantiestelsel voor de pool van overbruggingskredieten per bank is als volgt: 

o Eerste 80% van het verlies gedragen door de overheid; 

o Resterende 20% gedragen door de bank. 

 

Naast de maatregelen die door de Belgische overheid worden genomen hebben ook de regulatoren van AXA Bank Belgium (ECB en NBB) 

maatregelen genomen om banken te steunen in deze moeilijke tijden. 

 

 

4.1.2 Risicobeheersingskader 

 

In de uitzonderlijke omstandigheden van 2020 heeft AXA Bank Belgium verder gebouwd aan een coherent en voorzichtig risicobeheer. 

De bank heeft in grote mate gezonde en doeltreffende strategieën, beleidsregels, processen en systemen gehanteerd om haar risico's te 

identificeren, te meten, te beheren en op te volgen. 

 

Het risicobeheer is opgebouwd rond 5 componenten: 

 

- De beheerstructuur rond risico’s 

- Het proces rond inschatting van risico’s bestaande uit risico-identificatie, risicometing, risicobeperking en risicorapportering 

- Nazicht en validatie 

- Stress testing kader 

- Risico data, aggregatie en IT systemen 

 

Beheerstructuur 

Een doeltreffende beheerstructuur rond risico’s vereist een juist begrip en inzicht in de risico’s en dit op alle niveaus van de organisatie 

ondersteund door een efficiënt monitoring-, rapportering- en communicatiestructuur. AXA Bank Belgium’s risicobeheerstructuur & 

organisatie wordt hieronder weergegeven:  

 

 

 

Board of Directors = Raad van Bestuur 

Management Board = Directiecomité 
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Proces rond risico inschatting & het kader rond risicobereidheid (risk appetite) 

AXA Bank Belgium heeft een jaarlijks wederkerend proces rond de inschatting van risico’s geïmplementeerd. Deze oefening wordt door 

het ‘Risk Management’ uitgevoerd en bestaat uit risico-identificatie, risicometing, risicobeperking & limieten evenals risicorapportering. 

Het doel van dit proces is om risico’s te identificeren, hun omvang in te schatten en een overzicht te bezorgen van alle risicobeperkende 

maatregelen evenals risicorapportering. De risicobeoordeling leidt tot een risicoclassificatie waarbij alle materiële risico’s waarmee AXA 

Bank Belgium te maken krijgt, worden geïdentificeerd. 

 

 

 

 

Het proces rond risico-inschatting is nauw verbonden met het ‘risk appetite’ kader van de bank. De continue identificatie & kwantificatie 

van de belangrijkste risico’s van de bank zijn de kern van AXA Bank Belgium’s beleidsregels rond risico. Deze risico’s worden gemeten, 

beperkt en voortdurend opgespoord gebruik makende van het interne ‘risk appetite’ kader (Risk Appetite Framework, RAF).  

 

De strategische risicoappetijt (risk appetite) wordt voor de belangrijkste domeinen bepaald (kapitaal, rendement, economische waarde 

en liquiditeit), waarbij er rekening wordt gehouden met de stressgevoeligheid van deze domeinen en dit in lijn met de richtlijnen van AXA-

groep. Deze strategische risicoappetijt wordt vertaald in functionele risicolimieten en vormen een richtlijn voor de dagelijkse activiteiten 

in de verschillende risk & produktteams. Dit ‘risk appetite’ model werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en wordt door dit 

bestuursorgaan evenals het directiecomité gebruikt als centraal instrument voor het beheren van de risico’s van de bank. 

 

Alle materiële risico’s worden vertaald in relevante indicatoren die worden samengevat in het ‘risico dashboard’ (risicorapportering). Deze 

bevat zowel regelgevende als interne indicatoren. Per indicator worden verschillende niveaus van waarschuwing of strengheid vastgelegd 

zodat het management tijdig wordt gewaarschuwd wanneer een indicator zijn maximale risicoappetijt benadert. Dit ‘risico dashboard’ 

maakt integraal deel uit van het globale risicomonitoringsproces en wordt ieder kwartaal gerapporteerd naar het directiecomité, de groep 

en de Raad van Bestuur. Deze risico’s worden op frequentere basis en méér in detail opgevolgd binnen de gespecialiseerde risk comités 

van AXA Bank  

 

De vooruitzichten opgenomen binnen het strategisch plan en de budgetoefening worden afgestemd ten opzichte van de RAF-limieten. Het 

strategisch plan ondergaat verschillende iteraties alvorens een evenwicht is bereikt tussen zowel rentabiliteit als risico’s. Het strategisch 

plan is zodanig uitgetekend dat alle risico’s binnen het risicoappetijt en regelgevend kader vallen, terwijl er ook wordt rekening gehouden 

met nieuwe en bestaande reglementeringen zodat wordt voldaan aan alle reglementaire vereisten. Daarenboven worden op het 

strategisch plan stress testen toegepast zodat de gedegenheid hiervan wordt afgetoetst. 

 

De kapitaal- en liquiditeitsrisico’s, maken naast het regelgevend kader, eveneens onderdeel uit van een economisch kader dat 

verschillende prognoses voortbrengt die telkenmale een verschillende tijdshorizon afdekken. Het economisch kapitaal wordt dan op alle 

activiteiten van de bank toegewezen op basis van de verschillende risicodoelstellingen. Het management van AXA Bank Belgium legt een 

limiet op met betrekking tot dit toegewezen economisch kapitaal om zich ervan te verzekeren dat de bank steeds voldoende financiële 

middelen ter beschikking heeft. De bank heeft ook een interne liquiditeitsaanpak ontwikkeld om haar liquiditeitspositie op te volgen. 

AXA Bank Belgium’s risicoappetijtkader moet de geschikte beheerstructuur, rapporteringsvereisten, limieten, controles en 

besluitvormingsprocessen bepalen om de managementbeslissingen aan te sturen. 
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AXA Bank Belgium’s risicoappetijt is gedocumenteerd en gerapporteerd in verschillende rapporten voor zowel intern als extern gebruik 

(toezichthouder, AXA-groep riskmanagement, externe en interne audit). Elke overschrijding van waarschuwingslimieten moet worden 

geëscaleerd naar de leden van het directiecomité of Raad van Bestuur die, indien nodig, herstelmaatregelen kunnen treffen. 

 

Nazicht en validatie 

Nazicht en validatie zijn een essentieel onderdeel van het risicobeheersingskader. Op jaarlijkse basis voert AXA Bank Belgium een 

algemene beoordelingsoefening uit om dusdanig te garanderen dat het management even de tijd neemt om de huidige status van het 

risk departement van AXA Bank Belgium te beoordelen en de doelstellingen te bepalen van het volgend jaar. Op deze wijze geeft dit 

comfort aan het management met betrekking tot de sterkte en zwakkere punten van de verschillende geïdentificeerde risicodimensies. 

Naast de algemene beoordeling die voornamelijk op de financiële risico’s is gericht, leidt het jaarlijkse interne controleproces tot een 

intern controleverslag. Vervolgens is modelvalidatie een belangrijk element voor het meten van risico’s en het uitvoeren van stresstesten. 

Een sterke beheerstructuur op het vlak van modelvalidatie ondersteunt de analyses en berekeningen uitgevoerd door de verschillende 

risk departementen 

 

Stress testing kader 

Stress testing is een analyse die wordt uitgevoerd om te bepalen of de bank beschikt over voldoende kapitaal en/of liquiditeit om het 

hoofd te bieden aan de gevolgen van negatieve ontwikkelingen zoals ongunstige economische scenario’s. Deze testen dienen om in een 

vroeg stadium zwakke punten bij de bank te detecteren zodanig dat de bank zelf preventieve maatregelen kan nemen. Het speelt een 

belangrijke rol in: 

 

- Het verstrekken van toekomstgerichte beoordelingen van risico’s; 

- Opvangen van beperkingen van modellen en/of historische data; 

- Input verstrekken in kapitaal en liquiditeit planning procedures; 

- Informatie verstrekken met betrekking tot het opzetten van de risicotolerantie/appetijt van de bank; 

- Het faciliteren van de ontwikkeling van noodplannen. 

 

De resultaten van de verschillende stress testing oefeningen worden ook door de toezichthouder gebruikt in hun SREP-beoordeling. 

Het stress testing kader heeft als doelstelling de werkwijze en het proces te verschaffen voor de uitvoering van de stress testing bij AXA 

Bank Belgium en dit als onderdeel van het riskmanagementproces, rekening houdende met de toepasselijke regelgeving. De reikwijdte 

van het programma strekt zich uit tot alle entiteiten die beheerd of gecontroleerd worden door AXA Bank Belgium. Bij het uitvoeren van 

stresstests wordt rekening gehouden met alle materiële risicodomeinen van alle entiteiten die vallen binnen het kader van dit programma 

 

Risico data, aggregatie en IT systemen 

Het beheer, de controle en de opvolging van risicodata, de bijhorende aggregatie en IT-systemen werden verder verbeterd in 2020 met 

een verdere voortzetting hiervan ingepland in 2021. Het kader waarin AXA Bank Belgium haar data beheert focust op vier hoofddomeinen 

(data gedreven commerciële acties, betrouwbaar operationeel data inzicht, regelgevende en financiële rapportering en data 

vertrouwelijkheid en beveiliging). De principes van zowel de BCBS 239 richtlijn als de NBB circulaire 2017_27 werden geïntegreerd in de 

algemene data principes van de bank. Dit garandeert dat binnen haar global data beheer de bank ‘best practices’ toepast die de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze data verzekeren. 

 

In de volgende onderdelen zullen we ons meer richten op de belangrijke risicocategorieën waaraan AXA Bank Belgium was blootgesteld 

in 2020, namelijk kredietrisico, marktrisico, liquiditeit risico en operationeel risico. Alle deze risico’s hebben een eventuele impact op de 

doelstellingen van de bank inzake solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. 

 

De overige risico’s van de bank worden beschreven in het hoofdstuk 4.7. Voor meer detail betreffende de overige risico’s verwijzen we 

naar het ‘Risk Disclosure Report’ van AXA Bank Belgium. Dit rapport bevat alle relevante tabellen en templates met betrekking tot AXA 

Bank Belgium in overeenstemming met de ‘EBA-richtlijnen betreffende Pijler 3 Disclosures (EBA/GL/2016/11)’ en is voor het publiek 

beschikbaar op onze website. 

 

In lijn met haar eigen richtlijnen rond publieke informatie tracht AXA Bank Belgium zo open mogelijk te zijn in haar communicatie naar de 

financiële markten wat betreft haar risicoblootstelling. De informatie rond risicobeheersing dat in dit onderdeel van de geconsolideerde 

jaarrekening 2020 van AXA Bank Belgium wordt verstrekt is slechts een samenvatting van de uitgebreide communicatie opgenomen in 

het ‘Risk Disclosure Report’. 
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4.2 Kapitaalbeheer 
 

4.2.1 Beheer 

 

Op basis van de EU-verordening en richtlijn inzake kapitaalsvereisten (CRR/CRD IV) en de Baselakkoorden moet AXA Bank Belgium een 

minimumniveau aan eigen vermogen aanhouden om de krediet-, markt- en operationele risico’s af te dekken. Deze verplichting staat 

bekend als de “Pijler 1 minimale prudentiële kapitaalsvereisten”. Banken moeten ook degelijke, effectieve en volledige strategieën en 

processen hebben om op een continue basis de bedragen, soorten en verdeling van intern kapitaal te beoordelen en aan te houden die 

ze noodzakelijk vindt om de aard en het volume van de risico’s af te dekken waaraan ze blootstaan of zouden kunnen blootstaan. Deze 

verplichting staat bekend als “Pijler 2 economische kapitaalsvereisten” en wordt beoordeeld in het kader van de prudentiële controle. De 

“Internal Capital Adequacy Assessment Process” (ICAAP) (die eveneens de economische kapitaalsvereisten berekent) maakt deel uit van 

deze Pijler 2-vereisten. 

 

Zowel voor het prudentiële als economische kapitaal wordt het “beschikbare kapitaal” van banken vergeleken met de 

“kapitaalsvereisten”. De verschillen tussen de twee pijlers zijn te wijten aan de berekeningsmethoden1 en de scope2 van de risico’s die 

ze dekken. 

 

Het kapitaalrisico is het risico dat de bank over onvoldoende kapitaal beschikt of kan beschikken om de risico’s te dekken waaraan de 

bank is blootgesteld. In de praktijk wordt dat vertaald in een toetsing van de solvabiliteit aan de minimale prudentiële kapitaalsvereisten 

(Pijler 1) en de economische kapitaalsvereisten (Pijler 2). 

 

De solvabiliteit wordt zorgvuldig gemonitord door het “Asset & Liability Committee” (ALCO). Dit comité wordt in haar missie ondersteund 

door een werkgroep: het “Capital Management Committee” (CMC). Het CMC houdt toezicht op de nieuwe regelgevingen (“regulatory 

watch”), volgt de actuele en verwachte solvabiliteitsratio’s op, anticipeert en beheert de economische en wettelijke kapitaalvereisten.  

 

De berekeningen voor prudentieel kapitaal worden driemaandelijks gerapporteerd aan de toezichthouder (COREP). 

 

De bank rapporteert over het vereiste economisch kapitaal aan de toezichthouder in een jaarlijks ICAAP-dossier bovenop het vereiste 

economisch kapitaal dat per kwartaal wordt berekend en wordt gebruikt in een aantal interne rapporten en wordt opgenomen in de 

risicobereidheid. 

Het ICAAP (“Internal Capital Adequacy Assessment Process”) is het interne beoordelingsproces van de instelling zelf, dat haar toelaat de 

toereikendheid van haar kapitaal te beoordelen in het licht van haar risicoprofiel en haar organisatie. 

 

In het licht van COVID-19 deed AXA Bank Belgium door de veranderingen in de macro-economische voorspellingen regelmatiger een 

update van haar kapitaalvoorspellingen. In juni 2020 en augustus 2020 deed AXA Bank Belgium een update van de ICAAP-cijfers om de 

veranderingen in de macro-economische scenario’s, interestvoeten en verwachte omzetvolumes weer te geven. Bovenop het gebruikelijke 

jaarlijkse strategieplanningsproces kreeg het kapitaalplan in december 2020 een laatste update.  

AXA Bank België is in staat om een hoog niveau van kapitaalratio aan te houden dankzij risicobeperkende maatregelen zoals een 

aanzienlijke risico-overdracht via een synthetische securitisatie en een voorzichtig kredietacceptatiebeleid. Bovendien keert AXA Bank 

België, in lijn met de richtlijnen van de ECB, geen dividend uit aan aandeelhouders over de periode 2020. 

 

4.2.2 Regelgeving 

 

In de nasleep van de financiële crisis heeft de EU strengere regels ingevoerd rond kapitaalvereisten voor banken die gebaseerd zijn op 

de Basel III-akkoorden.  De vereisten voor banken staan uiteengezet in de “Capital Requirements Regulation” (CRR) en de “Capital  

 

Requirements Directive” (CRD IV). De CRR/CRD IV werd sinds 1 januari 2014 geleidelijk aan ingevoerd en is volledig van kracht sinds 

2019. As from June 2021 CRR2/CRD V enters into force. 

 

De minimale kapitaalratio’s (Pijler 1-vereisten) die volgens CRR/CRD IV moeten worden gehaald, zijn 4,5% voor het kernkapitaal (CET1), 

6,0% voor de tier 1-kapitaalratio en 8,0% voor de totale kapitaalratio. 

 

AXA Bank Belgium dient naast de minimale eigenvermogensvereisten van de CRR ook te voldoen aan de diverse buffers die kunnen 

opgelegd worden conform CRD IV. 

 

 

 

 

1 Onder Pijler 1 worden de methodes gedefinieerd door de toezichthouder terwijl ze voor Pijler 2 bepaald worden door AXA Bank Belgium. 

2 Pijler 1 omvat slechts 3 risico’s terwijl Pijler 2 alle materiële risico’s omvat. 
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De CRD IV voorziet in een kapitaalconserveringsbuffer. In tijden van hoogconjunctuur kan deze maximaal 2,5% bedragen. Het 

uitgangspunt is om extra kapitaal te reserveren in tijden van financiële voorspoed. In tijden van financiële stress heeft de instelling de 

mogelijkheid om dit kapitaal te gebruiken. Voorwaarde daarbij is dat de instelling dan geen dividend aan de aandeelhouders mag uitkeren. 

Deze buffer is in 2019 gefaseerd ingevoerd en is in 2020 stabiel gebleven op een niveau van 2,5%. 

 

AXA Bank Belgium kan ook verplicht worden om een contracyclische kapitaalbuffer aan te leggen wat neerkomt op een aanvullende Tier 

1-kernkapitaalvereiste. Deze buffer heeft als doel om de bank te beschermen tegen risico’s die voortvloeien uit de financiële cyclus en 

kan oplopen tot 2,5%, eventueel hoger. Deze vereiste is in werking getreden in 2016. Door COVID-19 is de activatie van de 

contracyclistische kapitaalbuffer uitgesteld wat door de toezichthouders wordt toegelaten binnen het kader van de door hen genomen 

maatregelen als respons op de huidige Covid19 crisis, zoals vermeld in hoofdstuk 4.1.1.2. 

 

De Belgische toezichthouder heeft AXA Bank Belgium aangewezen als O-SII of “andere systeemrelevante instelling” waardoor deze 

onderworpen is aan een aanvullende Tier 1-kernkapitaalvereiste (O-SII-buffer) van 0,75%. 

 

 

Naar aanleiding van zijn “Supervisory Review and Evaluation Process”-beoordeling (SREP) kan de bevoegde toezichthouder (voor AXA 

Bank Belgium is dat de Europese Centrale Bank) hogere minimumratio's opleggen (= Pijler 2-vereisten), wanneer bijvoorbeeld niet alle 

risico's naar behoren zijn weergegeven in de prudentiële Pijler 1-berekeningen.  

 

4.2.3  Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen voor de solvabiliteitsvereisten is licht verschillend van het eigen vermogen in de boekhouding. 

 

Het boekhoudkundige kernkapitaal wordt gecorrigeerd met: 

 

- Prudentiële filters, die bepaalde posten uitsluiten van het eigen vermogen, zoals wijzigingen in de waarde van het eigen 

kredietrisico en aanvullende waardeaanpassingen in het kader van prudente waarderingen; en 

- Andere aftrekposten, zoals immateriële vaste activa, CET1 vermindering voor securisatie, de uitgestelde belastingvorderingen 

die op toekomstige winstgevendheid berusten, tekorten in termen van voorziening van “Internal Rating Based”-benadering 

(IRB). Wanneer IRB wordt toegepast voor de berekening van het kredietrisico, moeten banken hun aangelegde voorzieningen 

vergelijken met de verwachte verliezen. Elk tekort wordt afgetrokken van het Tier 1-kapitaal terwijl een overschot kan 

toegevoegd worden aan het Tier 2-kapitaal (beperkt tot een maximum).  

 
In de onderstaande tabel is de reconciliatie van het boekhoudkundig eigen vermogen op basis van IFRS naar het nuttig eigen vermogen 

terug te vinden.  

 

 

 

Het CET1 bedraagt 1.102 miljoen EUR in 2020 tegenover 1.037 miljoen EUR in 2019.  

 

Het is AXA Bank Belgium toegestaan om de geconsolideerde nettowinst voor het boekjaar 2020 (65,6 miljoen EUR) mee in rekening te 

brengen van het Tier 1-kernkapitaal. Dit resultaat versterkt het eigen vermogen van AXA Bank Belgium. 

 

SAMENSTELLING NUTTIG EIGEN VERMOGEN (in '000 EUR) 31-12-20 31-12-19

Gestort kapitaal 636.318 636.318

Reserves ( inclusief de ingehouden winsten ) 460.319 413.960

Baten uit het lopend jaar 65.627 49.624

Andere  reserves 0 677

Gecumuleerde niet-gerealiseerde  resultaten (30.475) (24.580)

BOEKHOUDKUNDIG COMMON EQUITY TIER 1 KAPITAAL 1.131.789 1.075.999

Prudentiële filters 3.626 7.419
Waarde aanpassing  in het kader van eigen kredietrisico 3.953 7.807

Waarde aanpassing in het kader van prudente waardering (327) (388)

Aftrekposten van Common Equity  Tier 1 Kapitaal  (33.247) (46.825)
Reglementaire aanpassingen gecumuleerde niet gerealiseerde resultaten   0 0

Immateriële vaste activa (9.863) (16.700)

Uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten  0 (7.125)

Andere aftrekposten (10.826) (4.228)

Effectisering (3.306) 0

Tekort bij IRB voorzieningen (9.252) (18.772)

NUTTIG EIGEN VERMOGEN COMMON EQUITY TIER 1 (CET1) 1.102.168 1.036.593
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Belangrijkste veranderingen voor AXA Bank Belgium in 2020 inzake solvabiliteitsvereisten voor eigen fondsen: 

 

-  Vanaf Q4 2020 kunnen ‘voorzichtig gewaardeerde software’ of software (immateriële) activa worden uitgesloten van 

kapitaalverminderingen en kunnen risicogewogen worden aan 100%. De herziene prudentiële behandeling was het resultaat 

van een toenemend belang van software-investeringen in een banksector die steeds meer digitaal gericht is en waarbij 

aangenomen wordt dat er een concurrentieel nadeel is in vergelijking met bepaalde niet-gereguleerde technologische spelers 

zoals FinTech-bedrijven die dergelijke activa niet van CET1-kapitaal hoeven af te trekken. Hierdoor werd een prudentiële 

afschrijvingsaanpak in het leven geroepen waarbij het positieve verschil tussen prudentiële en boekhoudkundige 

geaccumuleerde waardevermindering volledig kan worden afgetrokken van CET1 terwijl het resterende aandeel van de 

boekwaarde risicogewogen dient te worden. De prudentiële afschrijvingsperiode werd vastgesteld op maximum 3 jaar. Terwijl 

de aftrek eind 2019 opliep tot -16,7 miljoen EUR was de aftrek eind 2020 gelijk aan -9,9 miljoen euro. Dit verschil is 

voornamelijk te wijten aan de 8,6 miljoen EUR immateriële activa die sinds Q4 2020 risicogewogen worden aan 100% en 

bijgevolg niet worden afgetrokken van het CET1-kapitaal. 

 

- Vanaf Q4 2020 start AXA Bank Belgium met het toepassen van prudentiële provisies voor niet-renderende blootstellingen. De 

prudentiële provisieregeling werd geïntroduceerd als onderdeel van een actieplan van de ECB om het hoge aantal niet-

renderende blootstellingen aan te pakken en te vermijden dat dit aantal in de toekomst nog zou stijgen3. Deze verwachtingen 

van het toezicht houden rekening met het niveau van de bestaande kredietprovisies en de grote categorie niet-renderende 

blootstellingen (al dan niet gedekt). Indien de geldende boekhoudkundige behandeling niet overeenkomt met de prudentiële 

provisieverwachtingen, dienen banken hun CET1-kapitaal aan te passen overeenkomstig dit verwachte dekkingstekort (ook 

prudentiële voorzorgsmaatregel genoemd). Voor Q4 2020 bedragen deze prudentiële provisies 5,7 miljoen euro. Dit bedrag 

werd toegevoegd aan de categorie ‘Andere aftrekposten’ in bovenstaande tabel. Wat resulteert in een evolutie van andere 

aftrekposten van -4,2 miljoen EUR eind 2019 naar -10,6 miljoen EUR eind 2020. 

 

- In Q4 2020 werd de CASPR-transactie opgezet als een maatregel om het risicogewogen actief te verminderen zoals uitgelegd 

in sectie 4.2.5. Deze bestaat uit een kunstmatige securitisatie van de balans met een aanzienlijke risico-overdracht (Significant 

Risk Transfer-SRT) waarbij AXA Bank Belgium de mezzanine-tranches aan een derde partij verkoopt waarbij de prioritaire en 

eerste verliestranche samen met een verticaal deel van 5% van de volledige portefeuille worden behouden. De 

kapitaalvermindering is het gevolg van het risicobehoud dat verbonden is aan de eerste verliestranche. Volgens de regeling 

heeft het rapporteringsinstituut de optie om de risicoweging te doen van de eerste verliestranche of onmiddellijk het EAD-

bedrag af te trekken van het CET1-kaptiaal wanneer de risicoweging 1250% bedraagt (d.w.z. de ‘aftrekpostoptie’ 

overeenkomstig Artikel 253 van de CRR). 

 In feite leveren beide opties hetzelfde resultaat op, in het geval van AXA Bank Belgium werd echter gekozen voor de 

aftrekpostoptie. Deze wordt berekend als de som van alle blootstellingen die gewogen zouden worden aan 1250% (de eerste 

verliestranche en de extra marge) waarvan de specifieke provisies, zoals geraamd voor de onderliggende blootstellingen, 

afgetrokken mogen worden. In dat geval is de aftrek hiervoor gelijk aan 3,3 miljoen euro. De berekende aftrekwaarde voor Q4 

2020 was 3,3 miljoen EUR en werd dan rechtstreeks afgetrokken van het CET1-kaptiaal (zie bovenstaande tabel). Het 

risicogewogen actief van de behouden prioritaire tranche wordt verder besproken in sectie 4.2.4.  

 

Het totaal nuttig eigen vermogen bestaat uit: 

 

- CET1   

- additioneel Tier 1-kapitaal bestaande uit in aanmerking komende converteerbare obligaties; 

- Tier 2-kapitaal, bestaande uit de nuttige waarde van de achtergestelde leningen, eeuwigdurende achtergestelde leningen en 

inclusief Basel III-overgangsmaatregelen 

  

 

 

4Verordening (EU) 2019/630 van het Europees Parlement en de RAAD van 17 April 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 

wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen. 
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Het totaal nuttig eigen vermogen evolueert van 1.131 miljoen EUR in 2019 naar 1.193 miljoen EUR in 2020. 

 

4.2.4 Prudentiële kapitaalsvereisten 

 

De prudentiële kapitaalsvereisten zijn gebaseerd op het concept van risicogewogen activa. De minimale prudentiële kapitaalsvereisten 

onder Pijler 1 worden specifiek gedefinieerd in de regelgeving. De risicogewogen activa worden berekend op basis van specifieke 

Baselregels voor gewogen risico’s waarvoor AXA Bank Belgium goedkeuring heeft gekregen. In de meeste gevallen wordt de “Standardised 

Approach” toegepast binnen de bank. De “Internal Ratings Based”-benadering (IRB) wordt enkel toegepast voor de Belgische 

retailactiviteit. De vereiste betreffende het operationeel risico volgt de BIA (“Basic Indicator Approach”). 

 

Het volume aan risicogewogen activa onder Basel III bedraagt 5.995 miljoen EUR op 31 december 2020 komende van 6.323 miljoen 

EUR op het einde van 2019.  

Deze vermindering van het risicogewogen actief is voornamelijk te wijten aan de afsplitsing van de intermediatie activiteiten (daling van 

275 miljoen EUR risicogewogen actief) en de kunstmatige SRT-securitisatie zoals uitgelegd in sectie 4.2.5. Binnen de kunstmatige SRT-

securitisatie worden de mezzanine-tranches verkocht (resulterend in een aanzienlijke risico-overdracht) terwijl de eerste verliestranche 

en de prioritaire tranche behouden blijven. Zoals uitgelegd in sectie 4.2.3 wordt de eerste verliestranche volledig afgetrokken van het 

CET1-kapitaal. Als gevolg diende enkel voor de behouden prioritaire tranche een risicoweging te gebeuren. Dit leidde tot een 

verminderding van het risicogewogen actief van 283 miljoen EUR in Q4 2020.     

 

 

 

 

De Belgische toezichthouder heeft voor alle banken die de IRB-modellen gebruiken een add-on4 toegepast van 5% op de Belgische 

hypotheekleningen. Deze bijkomende kapitaalsvereiste, berekend als een add-on van 5% op de IRB-risicogewogen activa inzake 

hypotheekleningen op woningen in België zit vervat in de risicogewogen activa (kredietrisico). 

 

Vanaf juni 2018 heeft de Belgische toezichthouder de Belgische banken verplicht om bovenop de 5% add-on een extra macroprudentiële 

buffer aan te houden van 33% van de risicogewogen bedragen van de hypotheekleningen met een Belgische woning als onderpand onder 

de IRB-benadering. 

 

4.2.5 Securisatie – Aanzienlijke risico-overdracht 

 

In Q4 2020 stelde AXA Bank Belgium een kunstmatige securitisatie op voor haar hypotheekportefeuille om de risico-rendementsbalans 

van AXA Bank Belgium te optimaliseren en de groei van de leningportefeuille te ondersteunen met behoud van de voorziene 

solvabiliteitsniveaus (zoals bepaald in het risicobereidheidsplan van de bank).  

 

De transactie bestaat in een kunstmatige securitisatie van de balans van een pool van hypotheekleningen. Een aanzienlijk aandeel van 

het kredietrisico van onderliggende leningen werd in tranches verdeeld en overgedragen aan externe partijen via een ‘aanzienlijke risico-

 

 

4 Deze wet, gepubliceerd op 8/12/2013 en in voege vanaf 31/12/2013 heeft voor AXA Bank Belgium een bijkomend eigen vermogen 

vereiste tot gevolg met betrekking tot de portefeuille hypothecaire kredieten 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN VOOR SOLVABILITEITSVEREISTEN (in '000 EUR) 31-12-20 31-12-19

CET1 1.102.168 1.036.593

Aanvullend Tier1 kapitaal 90.000 90.000

TIER 1 1.192.168 1.126.593

TIER 2 943 4.609

Achtergestelde schulden 176 1.116

Achtergestelde perpetuals 767 3.493
Perpetuals 2.558 11.645

Perpetuals  phase out (1.791) (8.151)

TOTAAL NUTTIG EIGEN VERMOGEN 1.193.111 1.131.202

RISICOPOSTEN (in '000 EUR) 31-12-20 31-12-19

Risicogewogen posten voor het kredietrisico 5.259.831 5.434.722

Risicoposten voor het marktrisico 17.516 79.377

Risicoposten voor het operationele risico 699.118 658.421

Risicoposten voor aanpassing van de kredietwaardering 18.758 151.355

TOTAAL VAN DE RISICOPOSTEN 5.995.224 6.323.875

RISICOPOSTEN (in '000 EUR) 31-12-20 31-12-19

Risicogewogen posten voor het kredietrisico 5.259.831 5.434.722

Risicoposten voor het marktrisico 17.516 79.377

Risicoposten voor het operationele risico 699.118 658.421

Risicoposten voor aanpassing van de kredietwaardering 18.758 151.355

TOTAAL VAN DE RISICOPOSTEN 5.995.224 6.323.875
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overdracht’. Het is via deze overdracht van economisch kredietrisico dat AXA Bank Belgium in staat was om het risicogewogen actief van 

haar hypotheekleningenportefeuille een beetje te verlichten.  

 

Wat de opbouw betreft, werd de eerste verliestranche zodanig gestructureerd om de verwachte kredietverliezen op de onderliggende 

portefeuille te beperken. Daarna werden de mezzanine-tranches bepaald om alle onverwachte kredietverliezen op te vangen en zo de 

prioritaire tranche te beschermen. AXA Bank Belgium behield de prioritaire en eerste verliestranche en droeg de risico’s die verbonden 

zijn aan de mezzanine-tranches over aan externe partijen. AXA Bank Belgium behield ook een verticale interest van 5% in de volledige 

structuur (doorheen alle tranches). Verder werden bijkomende structurele kenmerken inbegrepen in de transactie om het kredietrisico 

van de onderliggende hypotheken te matigen, inclusief de kunstmatige extra marge, het trancheafschrijvingsmechanisme (inclusief 

rendabiliteitstriggers) en het definiëren van ‘krediet event’. 

 

De kunstmatige aard van securitisatie houdt verband met het feit dat het risico niet werd overgedragen via de volledige verkoop van de 

onderliggende activa, maar eerder door de gefundeerde kredietbeschermingscontracten die worden gebruikt om de kredietverliezen op 

te vangen die bij de mezzanine-tranches horen.  In dit opzicht bleven de leningen op de balans van de bank staan, maar het risico van de 

mezzanine-tranches van de gesecuritiseerde leningportefeuille werd overgedragen via de gefinancierde kredietbescherming. 

 

De transactie bestond uit verschillende componenten die hieronder opgesomd worden: 

 

 

  

1. Een SPV in Luxemburg (de CASPR-entiteit) werd gecreëerd om dienst te doen als tussenpersoon tussen de externe 

investeerders (de verkopers van de effecten) en AXA Bank Belgium (de koper van de effecten). 

 

2. De onderliggende pool van hypotheekleningen werd geselecteerd (totale blootstellingswaarde van 752 miljoen euro). Het 

kredietrisico van de onderliggende pool werd onderverdeeld in verschillende tranches, waarbij AXA Bank Belgium de eerste 

verliestranches en de prioritaire tranches behield (net als een verticale interest van 5% in de volledige structuur). De mezzanine-

tranches werden overgedragen naar de investeerders. Zonder de wettelijke eigendom te veranderen, bleven de onderliggende 

activa vermeld op de balans van AXA Bank Belgium.  

 

3. CLN’s (credit linked notes) werden uitgegeven door de investeerders en de contanten die ontvangen werden, werden gebruikt 

om het zakelijk onderpand te financieren, dat in CASPR bleef. Het zakelijk onderpand is een vorm van gefundeerde 

kredietbescherming en wordt gebruikt om kredietverliezen op de pool van de onderliggende hypotheken te financieren en om 

de CLN’s af te lossen (gebeurtenisgestuurd). Alle CLN’s begonnen met afschrijving bij de start van de transactie. 

 

4. De opbrengsten van de CLN’s (d.w.z. het gefinancierde bedrag) werden op een rekening gezet bij een externe bank (BNYM). 

 

5. Om het kredietrisico dat toegeschreven werd aan de mezzanine-tranches over te dragen, betaalt AXA Bank Belgium premies 

aan de CASPR-entiteit die vervolgens overgedragen worden aan de investeerders onder de vorm van variabele 

(Euriborgebaseerde) interestbetalingen op de CLN’s. Hiervoor wordt een CDS (credit default swap) gebruikt als aangesteld 

risico-overdrachtinstrument. Dit wordt weerspiegeld in de CLN’s. 

 

6. Bij gebrek aan eender welke van de onderliggende hypotheken, worden de gelopen verliezen initieel door AXA Bank Belgium 

geïnternaliseerd tot de eerste verliestranche vereffend is. Later worden de verliezen doorgegeven aan de mezzanine-tranches 

beheerd door de investeerders, waarbij de CASPR-entiteit de verliezen absorbeert en de nominale waarde van de CLN’s verder 

vermindert. 
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De kapitaalstructuur en de grootte van de tranches van de securitisatie worden hieronder samengevat, met de geldwaarden op basis van 

de transactie bij uitgifte. 

 

 

 

 

Zoals hierboven vermeld was het doel van de transactie om een vermindering van het risicogewogen actief op te wekken. Overeenkomstig 

het securitisatieraamwerk van Basel zijn enkel de behouden prioritaire en eerste verliestranches onderworpen aan een kapitaalbelasting 

voor AXA Bank Belgium aangezien de mezzanine-tranches momenteel gedekt worden door een gefinancierde kredietbescherming. De 

prioritaire tranche van het risicogewogen actief werd gemeten volgens de SEC-IRBA aangezien alle onderliggende blootstellingen IRB-

blootstellingen zijn. Rekening houdend met de eerste verliestranche van het risicogewogen actief had AXA Bank Belgium de keuze tussen 

twee opties, ofwel de risicoweging ofwel rechtstreeks het bedrag van de EAD-tranche aftrekken van het CET1-kapitaal (de ‘aftrekoptie’ 

overeenkomstig Artikel 253 van de CRR). Hoewel beide opties hetzelfde resultaat beogen, aangezien de kapitaalvereisten in beide 

gevallen vastgesteld zijn op 100 % van het bedrag van de EAD-tranche, kreeg de aftrekoptie de voorkeur.  

 

Uiteindelijk leidde de securitisatie van de onderliggende hypotheekportefeuille tot het vrijstellingsbedrag van 283 miljoen EUR voor het 

risicogewogen actief, wat het gevolg is van de risico-overdracht die gebeurde tijdens de transactie. Het vrijstellingsbedrag voor het 

risicogewogen actief wordt berekend als het verschil tussen het risciogewogen actief dat bij de retailkredieten hoort voor de securitisatie 

min het risicogewogen actief dat bij de prioritaire tranche hoort en het risicogewogen actief dat voortvloeit uit de CLN-opbrengsten. Wat 

de behouden eerste verliestranche betreft, deze is niet inbegrepen in de berekeningen van de vrijstelling van het risicogewogen actief 

aangezien deze rechtstreeks afgetrokken wordt van het CET1-kapitaal. Het gecombineerde effect van de vrijstelling van het risicogewogen 

actief en de kapitaalvermindering leidde eind december 2020 tot een toename van de kapitaalratio’s van AXA Bank Belgium met 84 bps. 

 

4.2.6 Kapitaalratio’s 

 

De prudentiële solvabiliteitsratio’s vergelijken het eigen vermogen van AXA Bank Belgium met haar risicogewogen activa. 

 

AXA Bank Belgium toont comfortabele solvabiliteitsratio’s dankzij de voorzichtige investerings- en kredietonderschrijvingsstrategie, de 

verdere de-risking van de bank (afsplitsen van de bemiddelingsbedrijven) en de succesvolle securitisatie van de aanzienlijke risico-

overdracht. 

 

 

De Common Equity T1, T1 en totale kapitaalratio houden rekening met de overgangsbepalingen van Basel III. 

 

Alle solvabiliteitsratio’s zijn over het jaar heen gestegen. Dit is grotendeels te verklaren door de aanzienlijke daling in de risicogewogen 

activa, voornamelijk door het afbouwen van de intermediatie activiteit en door effectisering in december 2020, zoals uitgelegd in 

hoofdstuk 4.2.5. 

 

Tranche
Grootte 

in %

Grootte in 

€ miljoen

Senior 91,4     653            

Mezzanine A 3,3       24              

Mezzanine B 2,5       18              

Mezzanine C 2,2       16              

Mezzanine D 0,3       2                

First loss 0,3       2                

Totaal 100,0   715            

Kapitaalratio's 31-12-20 31-12-19

Overgangsdefinitie

Tier 1-kernkapitaalratio 18,38% 16,39%

Tier 1-kapitaalratio 19,89% 17,81%

Totale kapitaalratio 19,90% 17,89%

Ingefaseerde definitie

Tier 1-kernkapitaalratio 18,38% 16,39%

Tier 1-kapitaalratio 19,89% 17,81%

Totale kapitaalratio 19,90% 17,83%
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Op 31 december 2020 bedraagt de Tier 1-ratio van AXA Bank Belgium 19,89% (17,81% in 2019) en de totale eigenvermogensratio 

19,90% (17,89% in 2019). 

De solvabiliteitsratio’s van AXA Bank Belgium zijn gelijk aan de “fully loaded”ratio’s, d.w.z. berekend alsof Basel III reeds volledig van 

kracht zou zijn. 

 

Als gevolg van COVID-19 heeft AXA Bank België in 2020 haar macro-economische scenario's opnieuw geëvalueerd, met een negatiever 

vooruitzicht op het bruto binnenlands product, het werkloosheidspercentage en de huizenprijzen. Deze bijgestelde macro-economische 

scenario's voorzien voornamelijk dat de kwaliteit van de kredietportefeuille in de toekomst zal afnemen, wat een impact zal hebben op 

de verwachte kredietverliezen en op de niveaus van de risicogewogen activa. De combinatie van een hoger voorzieningenniveau en hogere 

risicogewogen activa heeft een negatieve impact op de kapitaalratio op 31/12/2020 en op de verwachte ratio's. Zoals uitgelegd in de 

vorige secties, is AXA Bank Belgium echter in staat om haar kapitaalratio's te beheren op niveaus die comfortabel in overeenstemming 

zijn met de risicobereidheid van de bank. 

 

4.2.7 Economisch kapitaal 

 

Naast het gereglementeerd (normatief) perspectief voor kapitaalrisicobeheer heeft AXA Bank Belgium ook een intern economisch 

raamwerk ontworpen om de geschiktheid van haar kapitaal te meten. AXA Bank Belgium meet de vereisten voor haar economisch kapitaal 

door de in onderstaande tabel beschreven methoden toe te passen. 

 

 

 

Berekeningen voor economisch kapitaal worden elk kwartaal uitgevoerd per risicosubdomein. In combinatie met de correlaties (Var-CoVar 

aanpak) dient deze als input voor berekeningen van het economisch kapitaal op bankniveau. 

Het kapitaaloverschot van AXA Bank Belgium wordt gemeten door van het interne kapitaal van de bank (na stress) de totale vereisten 

voor economisch kapitaal (ECAP) af te trekken. AXA Bank Belgium meet de vereisten voor haar economisch kapitaal door een 

betrouwbaarheidsniveau van 99,9% te veronderstellen. 

 

4.2.8 Hefboomratio 

 

De hefboomratio is een aanvullende maatregel binnen het Baselkader. Het is de verhouding tussen Tier 1 en de totale blootstelling 

(rubrieken op de balans en buitenbalans). 

 

Het doel is om overmatige hefboomwerking te beperken en de activa van instellingen meer in lijn te brengen met hun kapitaal. De 

“leverage exposure” van AXA Bank Belgium bleef vrij stabiel. Vermits het Tier 1-kapitaal afnam is de hefboomratio van de bank op basis 

van de huidige CRR-regelgeving (“Delegated Act”) licht gedaald in 2020 (3,86% per eind december 2020 tegenover 3,98% in 2019). Ook 

“fully loaded” was dat het geval (3,86% per eind december 2020 tegenover 3,98% in 2019). 

 

Rekening houdend met de lage risico’s van de activa van AXA Bank Belgium levert dit een comfortabele buffer op.  

 

 

 

 

Het verschil tussen de ‘transitional definition’ en de ‘fully-loaded definition’ zit in de aanwending van de eeuwigdurende achtergestelde 

leningen maar dit heeft géén impact op de leverage ratio. 

 

 

Risicocategorie Economisch Regelgevend
Retail Kredietrisico - Woonkredieten, Consumentenkredieten  & 

Professionele kredieten
Asymptotic Single Risk Factor IRB

Retail Kredietrisico - Andere kredieten SA SA

Niet-retail kredietriscio - Overheid,  Financieel, Instellingen, 

Ondernemingen
Adjusted CreditRisk+ model SA

Niet-retail kredietrisico - Tegenpartij Adjusted CreditRisk+ model SA

Trading Book - Niet-structurele rente-, valuta- en creditspreadrisico Monte Carlo V@R SA

Banking Book - Structurele rente- en basisrisico Monte Carlo V@R SA

Operationeel Risico Operationeel Risico Monte Carlo V@R BIA

Bedrijfsrisico Bedrijfsrisico Scenario approach -

Kredietrisico

Marktrisico

Hefboomratio 31-12-20 31-12-19

Overgangsdefinitie 3,86% 3,98%

Ingefaseerde definitie 3,86% 3,98%
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4.3 Liquiditeitsrisico  
 

Het “Basel Committee on Banking Supervision” (BCBS) definieert het liquiditeitsrisico als het risico van niet in staat te zijn om snel en 

gemakkelijk de positie in liquide middelen te verhogen om schokken als gevolg van financiële en economische stress op te vangen. 

 

De risicotaxonomie van AXA Bank Belgium omvat de volgende twee aspecten van liquiditeitsrisico die binnen de scope van het 

liquiditeitsrisicobeheer vallen: 

 

- Het liquiditeitsrisico op korte termijn dat gedefinieerd wordt als het risico dat AXA Bank Belgium niet kan voldoen aan haar 

financiële verplichtingen op vervaldatum (binnen de maand) tegen een redelijke kostprijs en op tijd. Het komt voort uit liquide 

middelen en waarborgen op korte termijn (“intraday”, “overnight”, 1 dag tot 1 maand) 

- Het structurele liquiditeitsrisico dat gedefinieerd wordt als het risico dat AXA Bank Belgium niet kan voldoen aan haar financiële 

verplichtingen op vervaldag over een middellange of lange termijnhorizon (meer dan 1 maand) tegen een redelijke kostprijs en 

op tijd. 

 

4.3.1 Liquiditeitsrisicobeheer 

 

4.3.1.1 Risicogrondslagen, limietenraamwerk en rapportering 

 

AXA Bank Belgium heeft stabiele bronnen voor financiering op korte en lange termijn. Het heeft een stevige retail deposito basis en een 

programma voor “covered bonds” om goed geprijsde, stabiele wholesalefinanciering aan te trekken. De pandemische situatie in 2020 

creëerde geen stressgebeurtenissen op het vlak van het liquiditeitsbeheer voor AXA Bank Belgium. 

 

Om het geconsolideerde liquiditeitsrisico te waarderen en te beheren, volgt het ALCO van AXA Bank Belgium twee soorten indicatoren op: 

 

1. Interne indicatoren: “Internal Liquidity Stress Indicator (ILS) en “Short Term Liquidity Framework indicator (STeLF) ” 

2. Prudentiële indicatoren: LCR, NSFR, ALMM en bezwaring van activa 

 

Al deze indicatoren hebben een gemeenschappelijke aanpak: ervoor zorgen dat de liquiditeitsbuffer van AXA Bank Belgium voldoende is 

om te beantwoorden aan een reeks van stressevenementen. Meer specifiek is de eigen interne liquiditeitsindicator van AXA Bank Belgium 

zodanig ontworpen dat AXA Bank Belgium steeds een adequate liquiditeitsreserve aanhoudt om te weerstaan aan gecombineerde 

idiosyncratische en marktstressevenementen over een tijdshorizon van 1 jaar. 

 

“Internal Liquidity Stresses” (ILS) 

 

AXA Bank Belgium heeft twee specifieke scenario’s uitgewerkt om de toereikendheid van haar liquiditeitsbuffer te toetsen. Deze 

stressscenario’s werden ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Risk Management van AXA Groep. De interne scenario’s zijn 

restrictiever dan de LCR-scenario’s, wat resulteert in een hoger bedrag aan netto-outflows. 

 

De ILS-scenario’s omvatten meerdere tijdshorizons (“overnight”, 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar) en de indicatoren 

zijn uitgedrukt in liquiditeitsoverschotten in EUR na toepassing van het scenario. De liquide activa onder de ILS-scenario’s omvatten enkel 

activa die aanvaard zijn door de ECB (“ECB eligible”). Het liquiditeitsoverschot is het verschil tussen de liquide activa min de gestreste in- 

en outflows onder beide scenario’s. 

 

Scenario 1 gaat uit van een parallelle daling van de rentevoeten terwijl scenario 2 uitgaat van een stijging van de rentevoeten. Beide 

scenario’s omvatten ook een stijging van de “credit spreads” van de bank en een downgrade van haar rating. 

 

De “Excess Liquidity”-indicator wordt gedefinieerd als de minst gunstige liquiditeitspositie, over alle tijdshorizons en stressscenario’s 

heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

in  '000 EUR 31-12-20 Limit Buffer

Internal Liquidity Stress Indicator 1.527.170       500.000       1.027.170    
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Liquiditeitskader op korte termijn - Short Term Liquidity Framework (STeLF) 

 

Om het regelgevend liquiditeitskader evenals de Internal Liquidity Stress berekeningen te vervolledigen heeft AXA Bank Belgium een 

liquiditeitsindicator ontwikkelt die dagelijks wordt berekend en waarbij de liquiditeitspositie voor de volgende 5 werkdagen wordt 

beoordeeld. Deze indicator noemt men het liquiditeitskader op korte termijn of Short-Term Liquidity Framework (STeLF) 

Het meet de liquiditeitsmarge gedefinieerd als de som van de niet bezwaarde ECB bruikbare (eligible) effecten en de EUR cash uitstaande 

bedragen en berekend volgens 2 scenario’s. In het ‘normale’ scenario wordt de STeLF liquiditeitsbuffer berekend rekening houdende met 

alle in- en uitgaande kasstromen voor de volgende 5 werkdagen. In het ‘stress’ scenario wordt alleen rekening gehouden met de uitgaande 

stromen en daarenboven met een extra ‘stress uitstroom’ die bijgevoegd wordt.  

 

Prudentiële indicatoren 

 

AXA Bank Belgium volgt de liquiditeitsindicatoren van Basel III op. 

 

- De LCR (“Liquidity Coverage Ratio”) is sedert oktober 2015 bindend en de NSFR (“Net Stable Funding Ratio”) wordt bindend 

met de invoering van de CRR II in juni 2021.  

- ALMM (Additional Liquidity Monitoring Metrics) wordt geraporteerd sinds april 2016. De ratio’s voor activa bezwaard met 

zakelijke zekerheden (brede en smalle) worden berekend in overeenstemming met de Belgische regelgeving. 

 

 

4.3.1.2 Grondslagen voor afdekking en risicovermindering 

 

Het liquiditeitsnoodplan van AXA Bank Belgium werd aangepast en de bank heeft een specifieke werkgroep opgericht om gedurende 

systemische of idiosyncratische liquiditeitscrisissen onmiddellijk tussen te komen en de gepaste acties te ondernemen. Dit heeft geleid 

tot een sterkere bewustwording van het liquiditeitsrisico op alle managementniveaus evenals tot een meer rigoureuze follow-up. 

Regelmatige toekomstprojecties van de belangrijkste liquiditeitsratio’s ondersteunen het actieve beheer van het liquiditeitsrisico binnen 

AXA Bank Belgium. 

 

4.3.1.3 COVID-19 impact op liquiditeit 

 

Zoals reeds uitgelegd in 4.1.1.2, besloot de Belgische overheid om moratoria toe te staan voor woon-, consumenten-en professionele 

kredieten van klanten die getroffen werden door de COVID-19-crisis. Deze maatregelen resulteren in lagere instroom van leningen in 

2020 en beïnvloeden bijgevolg matig de liquiditeit. AXA Bank Belgium schatte een afname van de kredietbetalingen van ongeveer 50 

miljoen EUR per maand. Met de impact van deze negatieve liquiditeit werd rekening gehouden bij het bepalen van de verwachte liquiditeit. 

Aangezien AXA Bank Belgium comfortabele LCR- en NSFR-buffers heeft, wordt deze impact zonder problemen opgenomen. Merk op dat 

AXA Bank Belgium zelfs bij onstabiele marktomstandigheden door de COVID-19-crisis in staat was om één van haar belangrijkste 

financieringsbronnen te gebruiken: “covered bonds” aan gunstige financieringskost. 

In de context van de aanhoudende COVID-19-crisis heeft AXA Bank Belgium zoals uitgelegd in de inleiding een gerichte rapportering 

opgesteld die periodiek wordt gedeeld met alle relevante stakeholders. Dit COVID-19-dasboard monitort verschillende indicatoren die 

beïnvloed zouden kunnen worden door de crisis.  

Verschillende indicatoren die relevant zijn voor het liquiditeitsrisicomanagement worden gecontroleerd in dit dashboard: 

 

- Vastgestelde uitstroom van retaildeposito’s; 

- Opname in contanten van grote bedragen;  

- Voorspelde LCR voor de 2 volgende maanden; 

- Verandering in betaalde/ontvangen contante waarborgen; 

- Liquiditeitsvoorspellingen op korte termijn; 

- Impact van stress op de waarde van de investeringsportefeuille. 

 

4.3.2 Beheer van de liquiditeitsbuffer 

 

AXA Bank Belgium beschikt over een zeer robuuste liquiditeitspositie zoals aangetoond door haar sterke liquiditeitsbuffer die duidelijk de 

prudentiële en interne limieten overschrijdt. 

 

De beide Basel III-indicatoren bevinden zich ruim boven de minimale vereisten per einde 2020 (100%-grens) dankzij een comfortabele 

stock aan liquide activa en een solide financieringsstructuur. 
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AXA Bank Belgium heeft met succes zijn strategie aangepast om aan deze vereiste indicatoren te beantwoorden. Deze strategie omvat 

bijvoorbeeld het beleggingsbeleid van de bank dat beperkt is tot zeer liquide activa en het aantrekken van op lange termijn stabiele 

financiering. 

 

Financiering 

 

De belangrijkste bronnen van stabiele financiering van de bank zijn retail deposito’s (18,7 miljard EUR op 31 december 2020) en “covered 

bonds” (5,5 miljard EUR op 31 december 2020).  

AXA Bank Belgium heeft ook deelgenomen aan de herfinancieringsoperaties op lange termijn van de ECB in de vorm van PELTRO- en 

TLTRO- fondsgelden voor een bedrag van 2,5 miljard EUR op 31 december 2020. Deze fondsgelden worden ontvangen door inpandgeving 

van behouden “covered bonds” als onderpand bij de ECB. 

 

In onderstaande tabel wordt meer detail vermeld. 

 

Grafiek van looptijdanalyse 

 

 

 

 

In deze tabel is de reële waarde van derivaten niet opgenomen aangezien AXA Bank Belgium deze derivaten niet beschouwt als 

"financiering”. 

 

“Covered bonds” 

 

AXA Bank Europe SCF werd door AXA Bank Belgium opgericht om “covered bonds” uit te geven. Daarbij koopt AXA Bank Europe SCF 

rechtstreeks hypotheekleningen van AXA Bank Belgium. De rentebetalingen op de hypotheekleningen aangehouden door AXA Bank 

Europe SCF worden door middel van “yield maintenance swaps” tussen AXA Bank Belgium en AXA Bank Europe SCF getransfereerd. Dit 

laat toe om een “secured loan” te voorzien tussen AXA Bank Belgium en AXA Bank Europe SCF met hypotheekleningen als onderpand 

zodat sneller “covered bonds” uitgegeven kunnen worden in de markt. 

 

De sterke onderliggende kwaliteit van de retail hypotheekleningenportefeuille van AXA Bank Belgium in België is het perfecte onderpand 

voor een “covered bonds”-programma. Dit programma laat de bank toe om haar liquiditeitsrisico te beheren. Het bezorgt AXA Bank 

Belgium gediversifieerde financieringsbronnen en minimaliseert financieringsconcentraties per tijdsperiode. Het “covered bonds”-

programma verleent AXA Bank Belgium toegang tot de markt van de “covered bonds” zodat ze haar kostprijs van de institutionele 

financiering op lange termijn kan verminderen. Dat programma geeft de bank toegang tot financieringsmarkten die openblijven in tijden 

Ratio 31-12-20 31-12-19 Limit

LCR 197% 198% 100%

NSFR 133% 133% 100%

2020 (in '000 EUR) < 3 maanden < 12 maanden > 12 maanden Totaal

Financiering door de Centrale Bank -                   -                   2.551.000         2.551.000         

Leningen van financiële klanten 411.974            262.223            59.551              733.747            

Ongedekte funding (spaar- en zichtrekeningen 

van 'andere financiële ondernemingen' + 

CIFP)

91.761              30                    255                   92.046              

Repurchase Agreements -                   -                   -                   -                   

Gedekte leningen 320.212            262.193            59.296              641.702            

Retailfinanciering 17.621.902       134.346            940.901            18.697.149       

Niet-vervallende retailfinanciering (spaar- en 

zichtrekeningen)
17.539.206       -                   -                   17.539.206       

Vervallende retailfinanciering 

(termijndeposito's, EMTN's retail, kasbons)
82.696              134.346            940.901            1.157.942         

Financiering AXA Groep -                   43.062              341.066            384.128            

EMTN -                   43.062              341.066            384.128            

Andere tegenpartijen 287.839            -                   5.537.694         5.825.533         

Ongedekte funding van niet-financiële 

klanten
287.839            -                   130                   287.969            

Gedekte obligaties -                   -                   5.537.564         5.537.564         

Totaal 18.321.714       439.632            9.430.211         28.191.557       
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van marktstress. De bank lanceerde haar eerste “covered bonds”-programma in november 2010. Het “covered bonds”-programma 

bedraagt 8,25 miljard EUR in 2020 waarvan 5,5 miljard EUR overblijft op geconsolideerd niveau: 5,5 miljard EUR zijn geplaatst in de 

markt, en 2,75 miljard EUR van deze “covered bonds” zijn aangehouden door AXA Bank Belgium (gebruikt in ECB-financieringstransacties) 

en werden geëlimineerd in de geconsolideerde balans. 

 

 

4.4 Kredietrisico   
 

4.4.1 Kredietrisicobeheer 

 

AXA Bank Belgium definieert kredietrisico als de negatieve consequenties verbonden met het in gebreke blijven5 of de verslechtering van 

de kredietkwaliteit6 van tegenpartijen bij kredietactiviteiten. 

Het doel van kredietrisicobeheer is erover te waken dat een (reeks) kredietgebeurtenis(sen) geen significante bedreiging vormt (vormen) 

op de solvabiliteit of rentabiliteit van de bank. Om dit doel te bereiken worden blootstellingen aan kredietrisico’s binnen nauwe grenzen 

gehouden. Het effectieve beheer van kredietrisico’s is een kritische component van een allesomvattende aanpak van het risicobeheer en 

is essentieel voor het lange termijn succes van elke mogelijke bankorganisatie. 

Bij AXA Bank Belgium worden de kredietrisico’s ingedeeld als retail of niet-retail en ook als dusdanig beheerd. Niet-retailrisico’s omvatten 

vooral kredietrisico’s met betrekking tot derivaten en schuldbewijzen. 

4.4.1.1 Retailkredietrisico 

 

De belangrijkste activiteit van AXA Bank Belgium is het verstrekken van leningen aan huishoudens, professionals en kleine 

ondernemingen, en dat uitsluitend in België. 

4.4.1.1.1 COVID-19 impact 

 

De COVID-19-crisis impliceert een verhoogd retailkredietrisico aangezien de klanten van AXA Bank Belgium getroffen zouden kunnen 

worden door de verslechterde macro-economische omstandigheden en dus een grotere kans hebben hun kredietverplichtingen niet na 

te komen. De Belgische overheden namen steunmaatregelen voor bedrijven, zelfstandigen en werknemers die tijdelijk werkloos zijn en 

zette een raamwerk op voor betalingsuitstel voor leningen, d.w.z. het moratorium. Zoals uitgelegd in 4.1.1.2 kreeg AXA Bank Belgium 

dankzij deze steunmaatregelen niet te maken met een aanzienlijke toename van het aantal leningen met betaalproblemen. Toenemende 

verliezen worden de volgende jaren waarschijnlijker. Dit wordt gereflecteerd in een toename van de verwachte kredietverliezen voor 

leningen in stap 1 en stap 2. Na een gedetailleerde analyse werd een groep klanten geclassificeerd als ‘Unlikely to pay’ - derhalve niet 

renderend en stap 3 - al hadden ze op dat ogenblik nog geen betaalproblemen. AXA Bank Belgium neemt bijkomende maatregelen om 

dit verhoogd kredietrisico gepast aan te pakken. Deze bijkomende maatregelen worden in detail behandeld in de volgende paragrafen. 

 

4.4.1.1.1.1 Moratoria en staatsgaranties bij AXA Bank Belgium in 2020 

 

Vanaf april 2020 staan Belgische banken betalingsuitstel toe aan particuliere en professionele klanten die getroffen worden door de 

COVID-19-crisis. In onderstaande tabel wordt het betalingsuitstel dat in 2020 door AXA Bank Belgium werd toegestaan gesplitst per 

producttype.  

 

 

 

Bij het betalingsuitstel voor hypotheekleningen en consumentenkredieten was een betalingsuitstel voor interest inbegrepen. Door dit 

betalingsuitstel voor interest erkende AXA Bank Belgium een “modification loss” voor een totaalbedrag van 3,4 miljoen EUR voor 2020. 

 

Naast het betalingsuitstel door COVID-19 stond de bank ook een groot aantal gewone kapitaalopschortingen (van zes maanden) toe in 

2020.  

Deze leningen worden beschouwd als opeisbare leningen aangezien ze niet onder de moratoria van de overheid vallen. 

 

 

 

 

5 De tegenpartij is niet in staat om aan zijn contractuele financiële verplichtingen te voldoen. 

6 Potentieel verlies door een wijziging in de reële waarde van uitstaande kredietbedragen door wijzigingen in de ratings van tegenpartijen. 

31/12/2020 

(in '000 EUR)

Aantal 

schuldenaars

Toegestane 

blootstelling

waarvan EBA 

conform

waarvan 

vervlopen

Woonkredieten 14.567             1.687.855      1.105.282          1.559.010       

Professionele kredieten 3.968               391.878          290.009             351.488          

Consumenten kredieten 174                  2.961              2.961                 2.815               

Totaal 18.709             2.082.694      1.398.253          1.913.312       
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Hieronder vindt u een overzicht verdeeld per producttype: 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.1.2 Nieuwe classificatieregels voor stap 2 en manuele ‘Unlikely to pay’ classificatie voor leningen met betaalopschorting 

 

In normale omstandigheden worden leningen met betaalopschorting enkel toegestaan aan klanten met financiële problemen. Bijgevolg 

worden deze automatisch geïdentificeerd als ‘in schuldherschikking’ en IFRS 9 stap 2 geplaatst. Overeenkomstig de EBA-richtlijnen en 

een analyse die aangaf dat veel ontleners in het moratorium veel activa in beheer hebben, werd besloten de door covid-19 opgeschorte 

leningen niet automatisch als 'in schuldherschikking’ aan te duiden. Bijkomende risicofactoren gebaseerd op interne data en data van 

externe dataproviders worden echter toegepast om leningen als 'in schuldherschikking’ en als stap 2 te classificeren en bijgevolg een 

onderscheid te maken tussen enerzijds kwetsbare klanten met enkel liquiditeitsproblemen op korte termijn door de crisis en klanten met 

meer structurele financiële problemen anderzijds. Zowel voor particuliere als voor professionele klanten werd het beoordelingsproces als 

volgt verbeterd: 

 

- Voor klanten met een actieve zichtrekening kan AXA Bank Belgium zich enkel baseren op een zichtrekeningsscore waarbij 

informatie over transacties wordt omgezet in een scorebord. Op basis van historisch gedrag was het mogelijk om aan te tonen 

dat deze zichtrekeningsscore de discriminatoire macht van het beoordelingssysteem van AXA Bank Belgium verbetert en 

vroeger een verslechtering van de financiële toestand van een klant identificeert vóór eventuele betaalproblemen. 

 

- Voor professionele klanten werd een externe impactscore verworven om het traditionele interne beoordelingssysteem van AXA 

Bank Belgium aan te vullen om zo het hoofd te bieden aan de uitzonderlijke macro-economische omstandigheden die het 

gevolg zijn van de COVID-19-pandemie. Deze impactscore maakt het mogelijk te beoordelen in welke mate de professionele 

klanten bestand zijn tegen de gevolgen van de gezondheidscrisis en de hieruit voortvloeiende economische beperkingen. 

 
Deze bijkomende indicatoren maken een betere monitoring en risicobeheer van deze leningen mogelijk. 

Bovendien classificeerde AXA Bank Belgium de leningen die een verlenging van het moratorium hadden aangevraagd als een aanzienlijke 

verhoging van het kredietrisico. Alle verlengde moratoria-leningen werden aldus geclassificeerd als IFRS 9 stap 2. Alle nieuwe stap 2 

classificatieregels leidden tot een bijkomende 0,7% van de leningen die in IFRS 9 stap 2 werden geplaatst, wat leidde tot 1,7 miljoen EUR 

bijkomende voorzieningen. 

 

Tijdens het moratorium werd het aantal achterstallige dagen niet geteld en was het bijgevolg niet nodig om kredieten aan het 

kredietbureau door te geven en dit voorkomt ook de mechanische toename van kredietrisico’s op basis van het aantal achterstallige 

dagen. Er werd echter een diepgaandere en deskundige beoordeling gedaan om in de portefeuille die klanten te identificeren die 

waarschijnlijk niet zouden betalen (UTP). Om deze oefening te maken, werd interne data verzameld met een specifieke impact en 

tewerkstellingsinformatie die verkregen werd in samenwerking met de bankagent en de klant. Bij het preventief management werd reeds 

31/12/2020

(in '000 EUR)

Aantal 

schuldenaars

Toegestane 

blootstelling

Woonkredieten 977                  127.100         

Professionele kredieten 96                    21.854           

Totaal 1.073               148.954         

31/12/2020 (in '000 EUR)

Aantal toegende 

kredieten Bruto boekwaarde

Nieuw verstrekte leningen en voorschotten die onderworpen zijn aan 

overheidsgarantieregelingen 398 14.536                            

Zelfstandigen 100 1.296                              

  waarvan: Staatsgarantie I 90 1.192                              

  waarvan: Staatsgarantie II 10 103                                  

Kleine en middelgrote ondernemingen 298 13.241                            

  waarvan: Staatsgarantie I 232 8.575                              

  waarvan: Staatsgarantie II 66 4.665                              

Naast het betalingsuitstel stond AXA Bank Belgium ook kredietfaciliteiten toe aan hun professionele klanten die deels gedekt zijn door 

een staatsgarantie. Zoals uitgelegd in 4.1.1.2 werden er 2 verschillende betalingsgarantiestelsels opgesteld na de uitbraak van de 

COVID-19-crisis. Eind december 2020 stond AXA Bank Belgium 398 leningen toe onder staatsgarantie voor een blootstelling van 14,5 

miljoen EUR waarvan 322 (9,8 miljoen euro) type I en 76 (4,8 miljoen euro) type II. Het eerste stelsel legt nieuw uitgegeven leningen 

onder staatsgarantie een maximum vervaltijd op van 12 maanden. Leningen onder staatsgarantie type II omvat leningen met een 

vervaltijd tussen één en vijf jaar om liquiditeit te bieden aan professionals die door de COVID-19-crisis in financiële moeilijkheden verkeren.
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5 % van hypothecaire leningen en 7 % van de professionele kredieten met betalingsuitstel door COVID-19 als gevolg van deze deskundige 

beoordeling geclassificeerd als ‘Unlikely to pay’. Dit leidde tot een toename van de voorzieningen met 5,3 miljoen euro. 

 

 

4.4.1.1.1.3 Herziening management overlay 

 

Binnen het IFRS9-raamwerk heeft AXA Bank Belgium interne macro-economische modellen die inschatten hoe een kredietportefeuille 

zich zal gedragen in bepaalde macro-economische omstandigheden. 

De ongekende schok van de COVID-19-crisis op het macro-economische klimaat in combinatie met belangrijke overheidsinterventies 

maakt het buitengewoon uitdagend om te voorspellen hoe de kredietportefeuille zich in de toekomst zal gedragen. Men was van mening 

dat de uitkomst van de bestaande interne portfoliomodellen niet volledig het effect van de COVID-19-crisis op de toekomstige 

kredietportefeuille weerspiegelde. Door middel van een alternatieve prognosemethodologie werden de interne IFRS 9-modellen 

uitgedaagd en op basis van deze gevoeligheidsanalyse werd eind 2020 een “management overlay” op IFRS 9-waardeverminderingen 

toegepast om een adequaat niveau van verwachte kredietverliezen te verzekeren in lijn met de huidige macro- economische 

vooruitzichten. 

De alternatieve prognosemethode richt zich voornamelijk op het in vraag stellen van drie elementen van de ECL-berekening: de kans op 

wanbetaling (PD), het verlies in geval van wanbetaling (LGD) en de gepaste kwantificering van het kredietrisico van kredieten in het 

moratorium waarvoor geen informatie over maandelijkse betalingen beschikbaar is. 

 

- De waarschijnlijkheid van mogelijke wanbetalingen in de toekomst bij een krediet wordt bepaald a.d.h.v. een scoremodel 

waarbij dit model een through-the-cycle (TTC) waarschijnlijkheid van wanbetaling kan opstellen. IFRS 9 vereist dat deze TTC-

waarschijnlijkheid wordt omgezet in een point-in-time (PIT) schatting en dit gebeurt doorgaans a.d.h.v. een intern macro-

economisch portefeuillemodel. Gezien de ongeziene schok op de Belgische economie bleek het interne portefeuillemodel een 

te kleine impact te hebben op de TTC PD schatting. Daarom werd het interne portefeuillemodel tijdens vorige 

stresstestoefeningen in twijfel getrokken door een alternatief portefeuillemodel van de ECB. De uiteindelijke PIT PD 

voorspellingen werden opgebouwd als een gewogen gemiddelde van PIT PD voorspellingen die het resultaat waren van het 

interne portefeuillemodel en de PIT PD voorspellingen die resulteerden uit het alternatieve portefeuillemodel. Het gewicht werd 

zo bepaald dat de verwachte achteruitgang van de portefeuille (in termen van stappen) in lijn is met het gedrag van de 

portefeuille dat verwacht werd in vorige stresstestoefeningen. In onderstaande tabel wordt een vergelijking gegeven van hoe 

de PIT-vermenigvuldiger die wordt toegepast op de verwachte kredietverliezen over een 12 maanden tijdshorizon en een 

levenslange tijdshorizon verschilt tussen het interne model en de uiteindelijke schattingen. 

 

 

 

 

 

- Voor het verlies in geval van wanbetaling (LGD) is de voorspelde evolutie van de huizenprijsindex de belangrijkste parameter. 

De LGD-schattingen worden naar boven bijgesteld aangezien er wordt verondersteld dat de huidige interne methodologie niet 

volledig het effect op LGD-schattingen van toekomstige minder gunstige evoluties van huizenprijzen kon vatten in vergelijking 

met wat de laatste jaren wordt vastgesteld (inclusief 2020). De uitgewerkte methodologie biedt een manier om LGD-waarden 

te voorspellen op basis van LTV-waarden die hoger zullen zijn indien de huizenprijzen dalen met specifieke aandacht voor de 

LGD-schattingen voor leningen met een hoge LTV. 

 

- Zoals hierboven vermeld, werden nieuwe classificatieregels voor stap 2 geïmplementeerd voor leningen met betalingsuitstel 

op basis van bijkomende interne en externe informatie. De bijkomende stap-2-leningen die hieruit voortvloeien vormen een 

verhoogd kredietrisico en voor deze leningen wordt rekening gehouden met de verwachte kredietverliezen over een levenslange 

tijdshorizon. Hoewel deze nieuwe kwalitatieve stap-2-classificatieregels werden toegepast, werd de bijkomende interne en 

externe informatie nog niet opgenomen in het risicokwantificeringsproces. Als gevolg nam het gemiddelde “LECL%” (verwachte 

kredietverliezen over een levenslange tijdshorizon) af op het ogenblik dat de kwalitatieve stap-2-classificatie werd 

geïmplementeerd. Om te garanderen dat de bijkomende interne en externe informatie ook weerspiegeld werd in de 

risicokwantificering werd besloten om een “management overlay” toe te passen zodat het “LECL%” op deze nieuwe stap-2-

leningen in lijn werd gebracht. Hierbij wordt impliciet verondersteld dat deze nieuwe stap-2-leningen die in tijden van COVID-

19 werden geïntroduceerd niet wezenlijk verschillen van “traditionele” stap-2-leningen 

 

Bovenop deze algemene “management overlay” die de systematische risico's binnen de kredietportefeuille afdekt, werd een diepgaande 

analyse uitgevoerd voor economische sectoren die uitzonderlijk hard werden getroffen door de COVID-19-crisis en de daaropvolgende 

PD12m - PIT multiplier 

(intern model)

PD12m - PIT 

multiplier (finaal)

Lifetime PD – PIT 

multiplier (intern model)

Lifetime PD – PIT 

multiplier (finaal)

Woonkredieten 1 1,18 1,09 1,22

Professionele 

kredieten
1,04 1,18 1,07 1,16
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lockdowns opgelegd door de overheid. Op basis van een analyse van lockdown-maatregelen en openbare enquêtes werden kwetsbare 

economische sectoren gedefinieerd, zie onderstaande tabel. Er is een methodologie ontwikkeld om het wanbetalingspercentage voor 

deze sectoren te schatten, gegeven de lockdown-maatregelen op basis van een combinatie van externe gegevens en de interne 

risicomodellen. Het is mogelijk dat voor deze economische sectoren 20% van de kredietportefeuille in de komende jaren in gebreke blijft 

en daarom werd een bijkomende sectorale waardevermindering van EUR 2,3 miljoen aangelegd. Als maatstaf voor de gevoeligheid met 

betrekking tot de gekozen kwetsbare sectoren, zou het toepassen van dezelfde methodologie op de volledige kredietportefeuille over alle 

economische sectoren resulteren in 7,3 miljoen EUR extra toekomstige kredietverliezen. 

 

 

 

 

Bovenvermelde maatregelen hebben in het algemeen onze verwachte kredietverliezen eind 2020 verhoogd met 11,3 miljoen EUR (meer 

details in 4.4.1.1.1.4). 

Deze “management overlay” op de bijzondere waardeverminderingen wordt alleen berekend voor de hypotheekleningportefeuille en voor 

de professionele kredietportefeuille. Voor de portefeuille consumentenkredieten werd geen “management overlay” op bijzondere 

waardeverminderingen toegepast, aangezien werd aangenomen dat dit niet vereist was voor deze niet-strategische kredietportefeuille 

vanwege een ongewijzigd hoog kwaliteitsniveau van de portefeuille consumentenkredieten: bijv. voor een beperkt aantal 

consumentenkredieten werd een uitstel van betaling aangevraagd, er werd geen toename van het aantal achterstallige dagen 

geconstateerd. Bovendien worden in gebreke gebleven consumentenkredieten voor een vaste prijs aan een externe partij verkocht, wat 

de volatiliteit van kredietverliezen onder ongunstige macro-economische omstandigheden verder vermindert. 

 

4.4.1.1.1.4 Evolutie van de kredietportefeuille in 2020 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de kredietportefeuille van AXA Bank Belgium in 2020 voor de verschillende 

IFRS9 stappen. Niettegenstaande het feit dat het betaalgedrag van de kredietportefeuille van AXA Bank Belgium een hoge kwaliteit 

behield, ondernam AXA Bank Belgium proactief acties om tijdig een aanzienlijke stijging in het kredietrisico en de status ‘unlikely to pay’ 

te identificeren. Het aandeel van stap 2-leningen steeg in 2020 van 6,7% begin 2020  naar 8,7 % eind 2020 waarbij de verhoging 

verklaard wordt door het feit dat er in de tweede helft van 2020 meer informatie beschikbaar was over de impact van de COVID-19-crisis 

op de bedrijfsmodellen van onze professionele klanten en over de nood aan het langer gebruiken van de moratoriumomstandigheden. 

 

 

 

 

In 2020 steeg het NPL-percentage (Non-performing loan) tot 1,4 % na een gedetailleerde beoordeling van de kredietportefeuille door AXA 

Bank Belgium met aandacht voor die klanten die in september 2020 een verlenging hadden aangevraagd van de 

moratoriumomstandigheden. 

 

De evolutie van het niveau van de waardeverminderingen en het ECL-percentage worden getoond in onderstaande tabellen. 

Niettegenstaande de macro-economische scenario’s reeds aangepast waren in Q1 2020, bleef het ECL-percentage per fase relatief 

stabiel in de eerste helft van 2020. De opwaartse herziening van het ECL-percentage door de veranderde macro-economische scenario’s 

werd deels gecompenseerd door een neerwaartse herziening van het ECL-percentage door het jaarlijkse herzieningsproces van IFRS9-

modellen. Deze neerwaartse herziening van het ECL-percentage wordt verklaard door een aanhoudende voorzichtigheid bij de risico-

intake de laatste jaren waarbij het effect hiervan nu wordt omgezet in een aanzienlijk effect op het gedrag van de portefeuille en het 

hieruit voortvloeiende ECL-percentage. 

 

 

COVID-19 kwetsbare sectoren

Schoonheid

Evenementen

Horeca

Openbare locaties

Winkel - niet essentiële middelen

Sport: activiteiten en locaties

Toerisme

Groothandel - niet essentiële middelen

Uitstaand bedrag 

(€ mio)
31-12-19 31-12-20

Stap 1 23.395 23.583

Stap 2 1.711 2.268

Stap 3 285 358
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte kredietverliezen (inclusief “management overlay”). 

 

 

 

 

 

 

Eind 2020 was het ECL-percentage gestegen voor stap 1 en stap 2. Er werd een schatting uitgevoerd en aangezien er werd besloten dat 

de interne IFRS9-methodologie van AXA Bank Belgium niet ten volle de impact van COVID-19 op het ECL-niveau bevat, werd een 

“management overlay” toegepast op basis van een alternatieve berekening om het effect van COVID-19 te integreren. Voor stap 3 

kredieten nam het ECL-percentage af, dit werd verklaard door het aanzienlijk aantal kredieten die “unlikely-to-pay’ werden in Q4 2020.  

Als resultaat werden de kredieten met wantbetaling gemiddeld jonger terwijl het ECL-percentage typerend lager is voor jongere kredieten 

met wanbetaling gezien het meer waarschijnlijk is dat deze zich nog zullen herstellen. 

Bovendien werden een aantal COVID-19 gerelateerde “management overlays” aangelegd in 2020.  

 

Daarnaast werd  de “unlikely-to-pay” beoordeling, zoals uitgelegd in 4.4.1.1.1.2, onderworpen aan een herziening door een deskundige 

wat het mogelijk maakte om  moratoriumleningen te identificeren als “unlikely-to-pay” zodat de kredietverliezen konden worden 

toegekend door de interne modellen voor kredieten met wanbetaling. 

 

Overzicht van de wijzigingen in de kredietverliezen door COVID-19 m.b.t de wijzigingen in de veronderstellingen: 

 

 

 

 

Voor overige details (vb. opsplitsing per product) verwijzen we naar het hoofdstuk 15 Bijzondere waardeverminderingen. 

 

4.4.1.1.2 Risicogrondslagen, limietenraamwerk en rapportering 

 

Het doel van kredietrisicobeheer is het verzekeren dat een (aantal) kredietevenement(en) de solvabiliteit noch rentabiliteit van de bank 

aantast. 

 

Om dit objectief waar te maken, moeten kredietportefeuilles binnen bepaalde vooropgestelde limieten blijven. Deze limieten worden 

bepaald door een op voorhand uitgewerkt risicoappetijtraamwerk of ‘risk appetite framework’ (RAF) waarbij er functionele limieten worden 

gedefinieerd. Deze functionele limieten worden vertaald naar operationele limieten en het zijn deze limieten die gebruikt worden op 

dagelijkse basis om te garanderen dat de kredietactiviteit opereert binnen de risicobereidheid gedefinieerd door de Raad van Bestuur. 

Waardeverminderingen (€ mln) 31-12-19 30-06-20 31-12-20

Stap 1 - Leningen 4,3 4,7 5,5

Stap 2 - Leningen 13,9 15,5 21,8

Stap 3 - Leningen 55,5 49,5 57,2

Stap 3 - voorschotten 4,2 4,4 4,2

Totaal - Leningen en voorschotten 77,9 74,1 88,7

Stap 1 - Verplichtingen uit hoofde van leningen en 

garanties
1,1 1,1 1,1

Stap 2 - Verplichtingen uit hoofde van leningen en 

garanties
0,6 0,3 0,3

Stap 3 -Verplichtingen uit hoofde van leningen en 

garanties
0,1 0,0 0,3

Totaal - Verplichtingen uit hoofde van 

leningen en garanties
1,7 1,4 1,6

Totaal = tabel imp.7/imp.8 in hoofdstuk 15 79,6 75,6 90,4

Waardeverminderingen (€ mln) 31-12-19 30-06-20 31-12-20

Stap 1 - Leningen 4,3 4,7 5,5

Stap 2 - Leningen 13,9 15,5 21,8

Stap 3 - Leningen 55,5 49,5 57,2

Stap 3 - voorschotten 4,2 4,4 4,2

Totaal - Leningen en voorschotten 77,9 74,1 88,7

Stap 1 - Verplichtingen uit hoofde van leningen en 

garanties
1,1 1,1 1,1

Stap 2 - Verplichtingen uit hoofde van leningen en 

garanties
0,6 0,3 0,3

Stap 3 -Verplichtingen uit hoofde van leningen en 

garanties
0,1 0,0 0,3

Totaal - Verplichtingen uit hoofde van 

leningen en garanties
1,7 1,4 1,6

Totaal = tabel imp.7/imp.8 in hoofdstuk 15 79,6 75,6 90,4

Dekkingsgraad 31-12-19 31-12-20

Stap 1 0,02% 0,03%

Stap 2 0,85% 0,98%

Stap 3 20,99% 16,30%

Totaal leningen & voorschotten : € 24.092,92 mio € 24.508,44 mio 

Totaal kredietverliezen : € 77,95 mio € 88,78 mio

(pré COVID-19)  waarvan als gevolg van COVID-19-gerelateerde assumpties

€ 1,6 mio PD-aanpassing op basis van challenger-model (stressscenario van de ECB)

€ 5,2 mio LGD-correctie op basis van herziene huizenprijsindex

€ 2,2 mio bijzondere waardevermindering op extra stap 2-leningen (rekening-courant / graydon-score)

€ 2,3 mio specifieke sector aanpassing (cfr.  4.4.1.1.1.3)

€ 11,3 mio

€ 5,3 mio UTP aanpassing - deskundige beoordeling

01-01-20 31-12-20
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Omwille van deze en andere uitgebreide rapporteringen door Risk Management over risicofactoren in de Belgische 

retailkredietportefeuille, krijgt men een goed inzicht in de risico-evoluties. Onder meer door de nabije opvolging van de eventuele impact 

op haar risico’s, zoals toegelicht onder item 4.1.1.1, heeft AXA Bank Belgium haar RAF momenteel niet aangepast omwille van de Covid19 

crisis.. 

 

De risico’s op de hypotheekleningen, persoonlijke leningen en professionele kredieten van AXA Bank Belgium worden beheerd in vier 

fases (verwerving, beheer, remediatie en herstel) gebaseerd op retailkredietgrondslagen.  

 

Retailkredieten worden aanvaard op basis van een set van aanvaardingsnormen en grondslagen.  Aanvaardingsscoremodellen worden 

intern ontwikkeld en regelmatig herbekeken om de geldigheid van deze interne risicomodellen te beoordelen.  Een RAROC-kader is 

beschikbaar en kan worden gebruikt als essentieel element in de risico-rendementsanalyse van de retailactiviteiten. 

 

In 2020 implementeerde AXA Bank Belgium de nieuwe definitie van wanbetaling in regel met de EBA’s definitie van wantbetaling.  Als 

gevolg van deze nieuwe definitie werden de intern kredietrisicomodellen gehercalibreerd voor IFRS 9 doeleinden. 

De nieuwe definitie resulteerde in een daling van de kredietverliezen van 3,3 miljoen EUR. Dit is een beperkte impact op 90,4 miljoen 

EUR kredietverliezen voor een kredietportefeuille van 24,5 miljard EUR. Dit is overeenstemming met de verwachtingen, aangezien de 

wijziging van de definitie van wanbetaling het algemene risiconiveau van de portefeuille niet verandert. 

 

Een essentiële rol in het kredietrisicobeheer is weggelegd voor de afdeling die voor de inning instaat en die de non-performing kredieten 

opvolgt. Deze afdeling past maatregelen toe om het risico van de bank te beperken afhankelijk van de aard en de grootte van het incident. 

Bovendien bepaalt de afdeling het bedrag van de maandelijkse voorzieningen dat moet worden aangelegd voor toekomstige 

afschrijvingen. De procedures en controles voor de afschrijving op niet-renderende leningen zijn opgenomen in een afschrijvingsbeleid in 

overeenstemming met de EBA-richtlijnen. 

 

In regel met de prudentiële verwachtingen past AXA Bank Belgium stresstests toe voor retailkredietrisico’s. De belangrijkste doelstelling 

is het bepalen van de gevoeligheid van kredietverliezen voor de bestaande kredietportefeuille en de solvabiliteit van de bank in 

stresssituaties. 

 

De evolutie van het kredietrisico wordt actief opgevolgd als onderdeel van de rapportering voor het Retail Risk Committee die het risico 

op regelmatige basis nagaat. Al deze principes leiden tot een in hoge mate effectief risicobeheerssysteem met controleprocessen die 

ongewenste manipulaties voorkomen. Dit systeem is sterk geïntegreerd in de verrichtingen van de “Retail Credits”-afdeling en is 

onderhevig aan continue monitoring. 

 

4.4.1.1.3 Risicobeperkingstechnieken 

 

AXA Bank Belgium bepaalt in haar kredietgrondslagen de noodzaak tot het ontvangen van waarborgen om het kredietrisico te 

verminderen. 

 

Hoewel de onderpandpositie een tweedegraads risicomaatstaf isblijft het essentieel om de klant te begeleiden bij zijn financiën en om 

de financiële- en risicopositie van de bank te garanderen. Operationeel en vanuit het standpunt van de klant gezien, is de waarde van het 

onderpand essentieel om voldoende inzicht te krijgen in de globale (risico-)positie van de klant bij het nemen van beslissingen, zowel bij 

het toekennen van een lening als tijdens de looptijd van een lening. Vanuit financieel en risico-oogpunt dient de bank bovendien te 

garanderen dat de waarden van de geregistreerde eigendommen voldoende nauwkeurig zijn zodat de kapitaal- en waardevermindering 

niveaus niet wezenlijk worden beïnvloed. Daarenboven streeft AXA Bank Belgium er binnen haar toegepaste principes en praktijken in lijn 

te zijn met de marktpraktijken en volledig te voldoen aan de verwachtingen van de wet of toezichthouder. 

 

Grondslagen en processen voor waardering en beheer van waarborgen 

 

Bij het inschrijven van een hypotheek of mandaat wordt het onderliggende vastgoed geschat. 

 

Twee types van schattingen worden toegelaten. Enerzijds gebeurt de waardebepaling van het vastgoed aan de hand van onafhankelijke 

externe schattingen. Daarnaast kan de waardering ook gebeuren aan de hand van officiële verkoopovereenkomsten. Die laatste methode 

is enkel toegelaten bij financieringsprojecten waarbij het risico op niet-correcte waardering beperkt wordt. Van zodra de waarborg 

vaststaat wordt er 2 keer per jaar een herwaardering van het onderliggende vastgoed uitgevoerd gebaseerd op statistieken aangaande 

de evolutie van de Belgische vastgoedmarkt (zogenaamd indexatieproces). 

 

Deze waarderingsmethodiek wordt toegepast op zowel residentieel als commercieel vastgoed. Voor commercieel vastgoed gebeurt de 

waardering echter op een voorzichtigere wijze gezien de hogere volatiliteit. 

 

 

 



BTW BE0404.476.835 66 

 
Internal 

Belangrijkste soorten ontvangen waarborgen 

 

Er zijn verschillende soorten ontvangen waarborgen, gebaseerd op het soort product. 

 

Waarborgen voor hypotheekleningen 

 

Het krediet moet worden gewaarborgd door een hypotheek (inschrijving of een mix van inschrijving en mandaat) op een onroerend pand 

(volle eigendom) in België. De panden dienen normaal verkoopbaar te zijn. De te vestigen hypothecaire waarborgen zijn herbruikbaar in 

het kader van eventuele latere hypotheekleningen. Alle waarborgen aanvullend aan hypothecaire waarborgen dienen voor de officiële 

vastlegging van het krediet te worden gevestigd (dit geldt dus eveneens voor bijkomende roerende waarborgen). 

Waarborgen voor professionele kredieten 

De waarborgen zijn 

 

• reëel (ze hebben betrekking op een goed, roerend of onroerend, met een intrinsieke waarde) 

• persoonlijk (ze bestaan uit een recht van vordering op een persoon) 

• moreel (ze kennen een bank geen enkel uitvoeringsmiddel toe en berusten op de eerlijkheid van wie ze heeft uitgegeven).  

 

Een lijst met waarborgen die geregeld worden gebruikt voor de beroepskredieten bij AXA Bank Belgium is terug te vinden in hoofdstuk 34 

Voorwaardelijke activa en verplichtingen. 

Waarborgen voor consumentenkredieten 

Voor een consumentenkrediet wordt slechts 1 type van waarborgen gehanteerd: 

 

• de overdracht van schuldvordering of akte van afstand van loon en andere inkomsten. 

 

Waarderingsbeleid voor onrendabele leningen 

Klanten met achterstallige leningen vormen een beperkt deel van de portefeuille van AXA Bank Belgium maar het toepassen van een 

indexering is misschien niet de juiste aanpak voor deze leningen aangezien bij het beoordelen van mogelijke verliezen in dit stadium meer 

rekening wordt gehouden met de waarden van het vastgoed. Bijgevolg voert AXA Bank Belgium een externe evaluatie uit op het ogenblik 

dat deze leningen dubieus worden voor die eigendommen waarvoor er géén recente (in casu < 3 jaar) individuele waardering voor 

beschikbaar is. Jaarlijks zal er een nazicht plaatsvinden om zich ervan te vergewissen dat de laatste externe waardering recenter is dan 

3 jaar. In het geval van oudere waarderingen zal er een (nieuwe) waardering plaatsvinden. 

 

4.4.1.1.4 Securitisation – Significant Risk transfer 

  

Zoals uitgelegd in sectie 4.2.5 heeft AXA Bank Belgium met succes een kunstmatige securitisatie opgezet op haar hypotheekportefeuille 

in 4e kwartaal van 2020. Dit werd gedaan om de groei van de kredietportefeuille te ondersteunen met behoud van de voorziene 

solvabiliteitsniveaus (zoals bepaald in het kader rond risicobereidheid van de bank). Deze securitisatie van de onderliggende 

hypotheekportefeuille heeft geleid tot een vermindering van het risicogewogen activa van 283 miljoen EUR in het 4e kwartaal van 2020, 

wat bijdroeg tot comfortabele solvabiliteitsratio’s op het einde van 2020 zoals vermeld in 4.2.6. 

 

4.4.1.2 Niet-retailkredietrisico 

 

Naast het retailkredietrisico staat AXA Bank Belgium ook bloot aan kredietrisico’s op tegenpartijen en uitgevers van hoge kwaliteit door 

haar treasury en “asset & liability management”-activiteiten.  

Merk op dat de intermediatie activiteiten in de loop van 2020 volledig zijn afgebouwd, wat een belangrijke vermindering van het risico 

inhoudt in termen van niet-retailkredietrisico. 

 

AXA Bank Belgium is bezig met verschillende soorten derivaten om het marktrisico van haar balans te dekken (vb. het interestvoetrisico 

op hypotheekleningen indekken) en stelt zich bloot aan tegenpartijkredietrisico’s bij deze derivaten. 

Het tweede domein waar kredietrisico betrokken is, is de investeringsportefeuille onder het beheer van het ALM-departement. Tot slot 

wordt AXA Bank Belgium blootgesteld aan kredietrisico’s door de repo-activiteit, uitgevoerd voor het departement thesaurie. 
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4.4.1.2.1 Risicogrondslagen, limietenraamwerk en rapportering 

 

Strategieën en processen 

 

Het is de strategie van AXA Bank Belgium om de verhouding tussen risico en rendement in haar niet-retailactiviteiten te optimaliseren en 

om ervoor te zorgen dat het past in de risicobereidheid van AXA Groep. Hierna wordt verklaard hoe dit tot uiting komt in de twee assen 

van het niet-retailkredietrisico: beleggingsportefeuille en derivaten- en repoactiviteiten. 

 

De beleggingsportefeuille van AXA Bank Belgium fungeert als buffer voor liquide activa en als een manier om stabiele inkomsten te 

genereren. Om ervoor te zorgen dat dit past binnen de risicobereidheid van AXA Bank Belgium, monitort Risk Management de 

beleggingsportefeuille op de hiernavolgende punten. 

 

- Of de effecten beantwoorden aan de vereisten van de LCR (“Liquidity Coverage Ratio”), waarbij AXA Bank Belgium zichzelf 

beperkt tot haast uitsluitend activa van de hoogste liquiditeitsklasse onder Basel III. 

- Of de effecten beantwoorden aan de vereisten van de solvabiliteitsratio, waarbij AXA Bank Belgium zichzelf beperkt tot haast 

uitsluitend activa met een risicoklasse van 0% als bepaald door Basel III. 

- Toepassing van de limieten bepaald door de Groep en de eigen concentratielimieten van AXA Bank Belgium. 

 

Voor de derivaten en repo’s heeft AXA Bank Belgium tot strategie om het kredietrisico te beperken door zo veel mogelijk waarborgen te 

voorzien om de LGD (“loss given default”) te verminderen. De LGD is de potentiële negatieve marktevolutie van posities bij wanbetaling 

van de tegenpartij. Daarnaast worden enkel tegenpartijen met goede rating gebruikt om de kans op wanbetaling te verminderen. Het 

stijgende gebruik van een centrale tegenpartij past ook in deze strategie. Tegenpartijen moeten ook door AXA Groep goedgekeurd worden. 

 

Niet-retailkredietrisicoraamwerk 

 

In 2020 werden het Wholesalekredietrisicoraamwerk en het Wholesalekredietrisicocharter volledig herzien en goedgekeurd. 

 

De basis is het “Risk Appetite Statement” (RAS) vastgelegd door de Raad van Bestuur. Verdere concentratielimieten en minimale 

kwaliteitsvereisten worden vastgelegd door het Directiecomité. Een verdere opvolging en beheer wordt uitgevoerd door het Wholesale 

Risk Committee. 

 

Dit raamwerk wordt in detail beschreven in het “Risk Disclosure”-rapport. 

 

Rapporterings- en waarderingssystemen 

 

AXA Bank Belgium houdt twee complementaire rapporterings- en waarderingssystemen naast elkaar aan: prudentieel en intern. 

 

Prudentiële rapportering en waardering 

 

AXA Bank Belgium meet de minimale prudentiële vereisten voor het niet-retailkredietrisico in de “Standardised Approach” (SA) op 

kwartaalbasis. AXA Bank Belgium is eveneens onderhevig aan het raamwerk “large exposures limit framework” zoals beschreven in deel 

IV van de CRD/CRR-regelgeving. Op kwartaalbasis wordt een rapport met de grote open posities opgestuurd naar de toezichthouder van 

AXA Bank Belgium.  

 

Interne rapportering en waardering 

 

Naast de prudentiële vereisten meet AXA Bank Belgium haar tegenpartijkredietrisico’s met een methode ontwikkeld door AXA Groep. Met 

name voor derivaten en repo’s geeft deze methode een andere kijk op de blootstellingen vermits het gebaseerd is op het meten van de 

gevoeligheid van alle posities per tegenpartij op marktschokken in plaats van het eenvoudige gebruik van “add-ons” zoals momenteel 

prudentieel bepaald. De blootstelling met deze methode wordt twee keer per dag gemeten voor alle instrumentencategorieën en wordt 

gerapporteerd aan het Wholesale Risk Committee op maandelijkse basis en aan de Raad van Bestuur op kwartaalbasis. Het vormt ook 

de basis voor het raamwerk voor tegenpartij kredietrisico limieten op derivaten- en repo’s. 

 

Behalve lokaal worden de krediet- en concentratierisico’s eveneens opgevolgd door AXA Groep. AXA Bank Belgium rapporteert 

maandelijkse al haar posities aan het Central Risk Management-departement van AXA Groep om ervoor te zorgen dat ze in 

overeenstemming zijn met deze tweede reeks limieten. 
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4.4.1.2.2 Grondslagen voor afdekking en risicovermindering 

 

AXA Bank Belgium past een tweestapsmethodiek toe om het kredietrisico per tegenpartij maximaal te reduceren: ten eerste door de 

toepassing van het wettelijk kader rond saldering van tegengestelde posities, anderzijds door waarborgen te vragen voor de overblijvende 

nettoposities. 

 

Saldering 

 

In de contractuele documentatie met alle tegenpartijen heeft AXA Bank Belgium voorzien dat het toegestaan is om posities met een 

positieve marktwaarde te verminderen met deze met een negatieve marktwaarde zodat enkel het nettobedrag wordt uitgewisseld. Dit 

gaat verder dan de boekhoudkundige saldering voorzien in IAS 32 – Financiële instrumenten: waardering, waarbij meer voorwaarden 

dienen vervuld te worden. De saldering die AXA Bank Belgium toepast is echter erkend op prudentieel vlak en we beschouwen het 

voldoende als risicovermindering op alle tegenpartijen. 

 

Grondslagen en processen voor waardering en beheer van waarborgen 

 

Om het tegenpartijkredietrisico verder te verminderen op de derivaten- en repoverrichtingen heeft AXA Bank Belgium in het uitwisselen 

van waarborgen voorzien in de contracten met haar tegenpartijen. Het is een grondslag van AXA Bank Belgium (in lijn met die van AXA 

Groep) om waarborgovereenkomsten te voorzien als volgt: 

 

- Geldmiddelen (EUR, GBP, USD, JPY, CHF) of “high investment grade” overheidspapier/’covered bonds’(met toepassing van 

“haircuts”). Dit zorgt ervoor dat AXA Bank Belgium de waarborgen snel kan realiseren met minimaal verlies bij wanbetaling van 

de tegenpartij. 

- Dagelijkse berekening van de positie en uitwisseling van waarborgen. 

- Geen drempel en een minimaal transferbedrag van maximum 1 miljoen EUR. 

- Hergebruik van waarborgen is toegestaan, om het beheer van de liquiditeit van AXA Bank Belgium te vereenvoudigen. 

 

De backoffice van AXA Bank Belgium beheert de waardering van de waarborgen en het proces van “margin calls” door gebruik van de 

geïntegreerde “front-to-back” IT-applicatie. Het lanceert “margin calls”, checkt “margin calls” gevraagd door de tegenpartijen en betrekt 

het middle office en Risk Management bij meer complexe waarderingen. Het front, middle en back office vergaderen met Risk 

Management met een maandelijkse frequentie om eventuele problemen rond waarborgen te bespreken en actieplannen vast te leggen. 

De Wholesale Risk Committee wordt maandelijks geïnformeerd over de belangrijkste punten. 

 

Belangrijkste soorten waarborgen 

 

AXA Bank Belgium ontvangt vooral cash als waarborg voor derivatencontracten om problemen van concentratie te voorkomen. Voor repo-

/revers-repotransacties wordt het obligatieluik van de transacties beperkt tot overheidsobligaties van hoge kwaliteit in EUR. Deze strikte 

grondslag inzake waarborgen die kunnen gebruikt worden kan leiden tot enig concentratierisico maar AXA Bank Belgium is de mening 

toegedaan dat dit aanvaardbaar is gezien de kwaliteit van de uitgevers. Ook te noteren dat al deze waarborgen als “eligible financial 

collateral” bestempeld worden door het Basel Committee. 

 

4.4.1.3 Grondslagen kredietreserves 

 

Met de vervanging van het model van “gelopen kredietverliezen” (“incurred loss”) van IAS 39 door IFRS 9 sinds 1 januari 2018 wordt het 

bedrag van verwachte kredietverliezen berekend op de niet-retailportefeuille voorgelegd aan het WRC. Dit comité is verantwoordelijk voor 

het model van de verwachte kredietverliezen op de niet-retailportefeuille inclusief de “management overlay”. Het comité overlegt over 

ontwerpdocumenten en modelvalidatiedocumenten en neemt beslissingen inzake modellen (inclusief de indeling in stages).  

Voor de retail-kredietportefeuille is het Retail Risk Committee (RRC) verantwoordelijk voor de methodologie en praktijk voor de 

voorzieningen en bijzondere waardeverminderingen. 

 

 

4.4.2 Blootstelling aan kredietrisico 

 

4.4.2.1 Retailkredietrisico 

 

De berekening van het kredietrisico voor het grootste deel van de Belgische kredieten gebeurt aan de hand van de “Internal Ratings 

Based”-modellen (IRB). Het resterende deel wordt berekend met de “Standardised Approach”. 

Deze IRB-modellen worden ook opnieuw gebruikt in de provisioneringsmethodologie, zij het met een andere schaalverdeling en met een 

IFRS9-uitbreiding. 
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Portefeuille 

 

De Belgische kredietportefeuille bestaat vooral uit hypotheekleningen, consumentenkredieten en professionele kredieten, waarbij de 

hypotheekleningen het belangrijkste deel uitmaken. 

 

Gezien de goede afdekkingsgraad met waarborgen en de lage waarschijnlijkheid van wanbetaling van deze portefeuille is het risicoprofiel 

van de totale kredietportefeuille laag. 

 

De portefeuille hypothecaire leningen kende eens te meer een sterke groei in 2020 (+5,6%) dankzij de hoge nieuwe productie van 

hypothecaire leningen van goede kwaliteit. Na de jaren 2015 en 2016 met een hoog volume aan herfinancieringen werd 2017 

tot 2019 gekenmerkt door een meer gematigd niveau aan herfinancieringen. Ook in 2020 werd deze gematigde trend voortgezet. 

 

Voor de portefeuille consumentenkredieten merken we een lichte stijging in 2020 (+5,2%). De productie compenseerde de natuurlijke 

erosie van de portefeuille ruimschoots ondanks dat het geen strategisch product is. 

 

Sedert 2016 is de portefeuille professionele kredieten van AXA Bank Belgium in stijgende lijn. In 2017,2018 en 2019 groeide de 

portefeuille significant, voor 2020 was de evolutie 12%. Dat ligt in de lijn van de strategische doelstelling van AXA Bank Belgium om 

sterker aanwezig te zijn op de markt van de professionele kredietverlening. 

 

Kwaliteit van de portefeuille 

 

In 2013 werd er beslist om een meer selectief toekenningsproces te installeren waarvan de gevolgen vandaag nog steeds merkbaar zijn 

 

Begin 2020 vertoonde de kredietportefeuille van AXA Bank Belgium een uitstekende kredietkwaliteit. Dit stelde de bank in staat om de 

COVID-19-crisis op de juiste manier aan te pakken. In de loop van 2020 stegen de wanbetalingsgraden aanzienlijk door de UTP-

classificatie van een groep geselecteerde leningen met COVID-19-gerelateerde problemen. 

 

De evolutie van 2020 van de wanbetalingsgraad over 12 maanden wordt hieronder beschreven: 

- De wanbetalingsgraad 7over 12 maanden voor hypothecaire leningen steeg van 0,63% onder de oude definitie van wanbetaling 

in december 2019 naar 0,75% onder de nieuwe definitie van wanbetaling. Volgens de nieuwe definitie van wanbetaling was 

de vastgestelde wanbetalingsgraad over 12 maanden in december 2020 gelijk aan 1,02%.  Deze stijging in de 

wanbetalingsgraad over 12 maanden voor hypothecaire leningen is volledig toe te wijzen aan de COVID-19 UTP flagging. 

 

- De wanbetalingsgraad over 12 maanden voor kredieten aan professionals en kleine ondernemingen steeg van 1,59% 

geobserveerd in december 2019 onder de oude definitie van wanbetaling naar 1,78% onder de nieuwe definitie.  In december 

2020 bedroeg de wanbetalingsgraad over 12 maanden 2,42% onder de nieuwe definitie van wanbetaling. De 12 maanden 

wanbetalingsgraad is vooral geimpacteerd door de COVID-19 UTP flagging. 

 

- Voor de consumentenkredieten is er een stijging van de wanbetalingsgraad over 12 maanden door de toepassing van de 

verschillende definities van wanbetaling in december 2019 (van 1,21% onder de oude definitie naar 2,15% onder de nieuwe 

definitie). In december 2020 bedroeg de wanbetalingsgraad over 12 maanden voor consumentenkredieten 2,07% onder de 

nieuwe definitie van wanbetaling . Dit stemt overeen met een stabiele wanbetalingsgraad gedurende deze COVID-19 crisis en 

toont aan dat AXA Bank Belgium een voorzichtig kredietrisicobeheer heeft voor dit producttype. 

 

De kredietverliezen bedroegen in 2020 in totaal 16,7 miljoen EUR, tegenover 6,3 miljoen EUR in 2019.  

De verwachte kredietverliezen blijven relatief laag aangezien de kredietportefeuille een hoge kwaliteit bleef vertonen. 

De toename van het kredietverlies wordt verklaard door een sterke toename van de verwachte kredietverliezen als gevolg van de impact 

van COVID-19 en een aanzienlijke verslechtering van de macro-economische vooruitzichten, zoals vermeld in sectie 4.4.1.1.1. 

 

 

 

 

 

7 In vergelijking met 2018 is de definitie van wanbetaling herbekeken. Het huidig concept bevat tolerantiemaatregelen en wanbetalingen 

die tijdens de maand plaatsvinden. De cijfers van 2018 werden herberekend op deze basis. 
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Hieronder worden de 3 IFRS 9 stappen verder toegelicht. Zie ook hoofdstuk 2.2.2.5 Bijzondere waardeverminderingen voor de definities 

van “stap 1”, “stap 2” en “stap 3”. 

Stap 1 

Voor IFRS9 worden renderende leningen onderverdeeld in renderende en minder renderende leningen. In het segment van de renderende 

leningen wordt een onderscheid gemaakt tussen leningen zonder een significante toename van het kredietrisico sedert toekenning van 

het krediet enerzijds en leningen mét een significante toename van het kredietrisico sedert toekenning van het krediet anderzijds. 

Leningen die in het renderende segment zitten zonder een significante toename op het vlak van kredietrisico worden gecategoriseerd als 

Stap 1. Voor stap 1 worden de waardeverminderingen bepaald op basis van de verwachte kredietverliezen over een tijdshorizon van 12 

maanden. 

Indien aan geen van de kwalitatieve of kwantitatieve voorwaarden, zoals beschreven hieronder in stap 2 en stap 3, voldaan wordt, dan 

wordt de lening geclassificeerd als “stap 1”. 

 

Stap 2 

AXA Bank Belgium gaat ervan uit dat de volgende kwantitatieve en kwalitatieve voorwaarden bijdragen tot een significante stijging (SICR) 

van het kredietrisico zodat de leningen geclassificeerd worden als “stap 2”: 

 

- Kwalitatieve voorwaarden: 

- Betalingsachterstand groter dan of gelijk aan 30 dagen 

- Negatief opgelijst in het kredietbureau (CKP8-database) 

- Tolerantiemaatregelen op het krediet 

- Huidige PD-rating in bucket 9 

- een 2de verzoek tot betalingsuitstel binnen het kader van de door de regering en de banken uitgewerkte 

maatregelen om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen 

- interne scoring gebaseerd op: 

▪ combinatie van een verzoek tot betalingsuitstel met observatie van een wijzigend gedrag op de 

zichtrekening 

▪ voor de professionele kredieten daarboven een toevoeging van een externe inschaling die aangeeft in 

welke mate een professionele klant al dan niet crisisbestendig is. 

 

-  

 

- Kwantitatieve voorwaarden: 

- Huidige PIT9-PD is groter dan 3 keer de PD bij toekenning van het krediet en het absolute verschil is meer dan 67 

basispunten 

- Verschil in huidige PIT-PD met de PD bij toekenning van het krediet is groter of gelijk aan 2% 

 

Indien aan een enkele van de kwalitatieve of kwantitatieve voorwaarden is voldaan wordt de lening als “stap 2” geclassificeerd. 

 

Zoals uitgelegd in 4.1.1.2 konden klanten tijdens de COVID-19-crisis betalingsuitstel aanvragen. In normale omstandigheden wordt 

betalingsuitstel enkel toegestaan aan klanten met financiële problemen en bijgevolg zouden deze leningen als ‘in schuldherschikking’ 

worden geclassificeerd en in IFRS-stap 2 worden geplaatst. Volgens de richtlijnen van de EBA werd besloten om leningen met 

betaalopschorting niet automatisch aan te duiden als ‘in schuldherschikking’. Er worden evenwel bijkomende risico-indicatoren op basis 

van interne data en data van externe providers toegepast om bijkomende leningen als ‘in schuldherschikking’ te classificeren en als stap 

2 indien deze indicatoren op meer structurele financiële problemen wijzen 

 

Stap 3 

 

De definitie van wanbetaling (“default”) van AXA Bank Belgium op de retail-kredietportefeuille is volledig in overeenstemming met de 

Europese Verordening (EU) Nr 575/2013 en andere verordeningen van de Europese Bankautoriteit. AXA Bank Belgium heeft ervoor 

gekozen een erg strikte definitie van wanbetaling in te voeren, wat zich vertaald heeft in een stijging van het aantal kredieten met de 

melding “unlikely to pay” en de bijhorende provisiebedragen, zonder dat de kwaliteit van de onderliggende portefeuille verandert.  

 

 

8 Centrale voor Kredieten aan Particulieren: database van de Nationale Bank van België waarin alle kredieten opgesomd worden die een 

natuurlijk persoon heeft bij alle financiële instellingen en vennootschappen die krediet verlenen. 

9 Point-in-time  
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Concreet wil dit zeggen dat een klant/krediet in wanbetaling is als men aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoet: 

- De klant/het krediet is “unlikely to pay”  

- De klant/het krediet heeft > 90 dagen betalingsachterstand maar is niet in “pre-litigation” 

- De klant/het krediet is in “pre-litigation” (PCX = “précontentieux”) 

- De klant/het krediet is in “litigation” (CX = “contentieux”) 

 

Wanneer een klant/krediet gerangschikt wordt onder een van de eerste twee categorieën in bovenstaande lijst, maar niet dubieus is, 

wordt er ook gesproken van “mogelijk verlies”. 

 

Een belangrijke opmerking is dat de definitie van wantbetaling is gewijzigd in 2020, deze wijziging had een impact op de cijfers omdat 

sommige kredieten die zich in stap 3 bevonden, zich nu in stap 2 bevinden en vice versa. 

De belangrijkste wijzigingen aan de bepaling van wanbetaling zijn de volgende: 

 

- Het tellen van het aantal dagen achterstand, het tellen zal enkel starten indien een absolute of relatieve materialiteitsdrempel 

wordt overschreden (respectievelijk 100 EUR en 1% van het saldo).  

Het flaggen van kredieten met wanbetaling op basis van 90 dagen betalingsachterstand zal niet meer op hetzelfde moment 

gebeuren als voorheen. 

- De toepassing van een 3 maanden proefperiode voor alle kredieten met wanbetaling, wat betekent dat de kredieten nog 3 

maanden als wantbetaling beschouwd worden na herstel (waar het 6 maanden betrof in het verleden).  

 

Zie sectie 4.4.1.1.2 voor de impact van de nieuwe definitie van wanbetaling. Globaal is de impact van de nieuwe definitie van wanbetaling 

beperkt en had geen materiële impact op de niet-renderende kredietratio. 

 

Wanneer een klant/krediet als “wanbetaling” wordt gekenmerkt, wordt het beschouwd als “impaired” en wordt er een (collectieve of 

individuele) waardevermindering aangelegd. Op dat ogenblik moet er steeds een evaluatie gebeuren of deze wanbetaling een impact 

heeft op de geschatte toekomstige kasstromen van het financieel actief, en bijgevolg of er een bijkomende waardevermindering moet 

worden aangelegd. 

 

Bovendien is de status “wanbetaling” volledig in lijn met de status “non-performing” en “impaired” en ook met stage 3. 

 

In de onderstaande tabel worden de kredietverliezen van AXA Bank Belgium opgesplitst volgens interne rating. Het grootste gedeelte van 

de kredietverliezen van stap 2 heeft een interne rating van 7 en 9 op het einde van 2020.  

Dit stemt overeen met de waardeverminderingen van leningen met een significante stijging van het kredietrisico. 

 

Onderverdeling per interne rating 

 

 

 

 

De kredietactiviteit van AXA Bank België wordt hoofdzakelijk gewaarborgd door residentieel onroerend goed en dit wordt weerspiegeld in 

de onderstaande tabel.  

Het merendeel van de niet-renderende leningen zijn ingedekt tussen de 50% en 100% van de uitstaande vordering. 

 

Waarborgen op financiële activa die een waardevermindering hebben ondergaan 

 

 

 

 

4.4.2.2 Niet-retailkredietrisico 

 

Kwaliteit van de portefueille ('000 EUR)
Stap 1: verwachte kredietverliezen 

over een tijdshorizon van 12 maanden

Stap 2: verwachte kredietverliezen 

over de hele looptijd

Stap 3: financiële activa die een 

waardevermindering hebben 

ondergaan (verwachte 

kredietverliezen over de hele 

looptijd)

Interne rating 1 tot 4 2.141,31 1.499,19 0,00

Interne rating 5 tot 6 2.026,53 5.047,11 0,00

Interne rating 7 tot 9 2.222,15 15.591,73 0,00

Interne rating 10 0,00 0,00 57.459,47

Waarborgen 000 EUR / %

Financiële activa die een waardevermindering hebben

ondergaan
359.979

Tot 50% ingedekt door waarborgen 15%

Van 50 to 100% ingedekt door waarborgen 85%



BTW BE0404.476.835 72 

 
Internal 

Om prudentiële redenen past AXA Bank Belgium de “Standardised Approach” toe voor alle niet-retailkredieten. Daarnaast past AXA Bank 

Belgium intern een specifieke methode toe om de blootstellingen te meten, ontwikkeld door AXA Groep. Behoudens indien anders vermeld 

werden de blootstellingen aan de hand van die laatste methode berekend. 

  

4.4.2.2.1 Beleggingsportefeuille 

 

In 2020 daalde de marktwaarde van de beleggingsportefeuille verder, van 1,8 miljard EUR eind 2019 naar 0,8 miljard EUR in december 

2020, vooral als gevolg van het op eindvervaldag komen van obligaties. 

 

Het overgrote deel van de beleggingen van AXA Bank Belgium bestaat uit kwalitatieve overheidsobligaties (54%) en supranationale 

obligaties (42%). 

 

 

De volgende grafiek illustreert de samenstelling van de beleggingsportefeuille van AXA Bank Belgium. 

  

 

 

Bovendien worden de kredietratings en de wijzigingen in de marktprijs van posities van AXA Bank Belgium zorgvuldig opgevolgd om te 

onderzoeken hoe kwetsbaar de kredietportefeuille is voor een aantal ongunstige ontwikkelingen. Geen enkele positie heeft een rating die 

lager ligt dan “investment grade”. 

 

Geografisch gezien is het kredietrisico van de beleggingsportefeuille beperkt tot landen die lid zijn van de Europese Unie. 

 

 

 

 

 

4.4.2.2.2 Tegenpartijkredietrisico  

 

AXA Bank Belgium maakt gebruik van verschillende soorten derivaten om zo de risico’s van haar balans in te dekken. Om het 

tegenpartijkredietrisico’s van deze derivaten te meten, houden we rekening met de mogelijke toekomstige evolutie van de waarde van 

de derivaten bij wanbetaling van de tegenpartij. Om dit te bereiken wordt de waarde van de derivaten gewaardeerd na het toepassen van 

marktschokken. De verliezen die worden veroorzaakt door deze marktschokken dienen onder de toegestane limiet voor de tegenpartij te 

blijven.  
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Naast derivaten verhandelt AXA Bank Belgium af en toe terugkoopovereenkomsten. Om het tegenpartijkredietrisico op repo’s te meten 

wordt een gelijkaardige methode als voor derivaten gebruikt: marktschokken worden toegepast op alle effecten die geplaatst en 

ontvangen worden. Deze schokken reflecteren de mogelijke toekomstige schommelingen van de effecten bij wanbetaling van de 

tegenpartij. Verder wordt een bijkomende ‘haircut’ toegepast indien er een ‘wrong-way risk’ ontstaat.  

 

Blootstelling van AXA Bank Belgium aan derivaten en geldmarkttransacties, die beschreven worden in de vorige paragraaf, is beperkt via 

een erg strikt beleid inzake onderpandvoorwaarden. Blootstelling aan dergelijke transacties zijn onderworpen aan een dagelijkse 

kredietrisicomonitoring en worden verpand op dagelijkse basis met zowel markttegenpartijen en centrale clearingtegenpartijen. 

Uitgewisseld onderpand is beperkt tot contanten en hoge kwaliteitsvolle effecten om zo de gepaste beperking van kredietblootstellingen 

te garanderen. 

 

Tot 2020 trad AXA Bank Belgium op als gecentraliseerd platform om entiteiten van AXA Group toegang te geven tot financiële markten 

(intermediatieactiviteit). Deze activiteit werd echter volledig afgebouwd in 2020 als onderdeel van de strategie om de risico’s voor AXA 

Bank Belgium terug te dringen 

 

Gebruik van “External Credit Assessment Institutions” (ECAI’s) 

 

Inzake gebruik van ECAI’s volgt AXA Bank Belgium de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Europese Bankautoriteit. 

 

De tegenpartijen voor de marktenzaal wat betreft thesaurie en derivaten worden geselecteerd op basis van de externe ratings van twee 

ratingbureaus (Fitch en Standard & Poor's) die resulteren in een interne AXA-rating. Ze moeten een minimale AXA-rating hebben van A- 

om als actieve tegenpartij te fungeren. 

 

Er zijn zogenaamde “passieve” tegenpartijen die een rating van minimum BBB+ hebben. Met deze tegenpartijen zijn er nog open posities 

uit het verleden, maar nieuwe transacties zijn niet meer toegelaten behalve om de uitstaande positie actief te kunnen verminderen. Deze 

partijen worden van nabij opgevolgd. 

 

Voor alle derivaten is het verplicht om een “ISDA Master Agreement” en “Collateral Service Agreement” (CSA) af te sluiten. Deze CSA’s 

moeten beantwoorden aan de EMIR-regelgeving. Nieuwe verrichtingen zijn niet toegelaten met tegenpartijen die niet aan de EMIR-

regelgeving beantwoorden. Voor repoverrichtingen is het verplicht om een “Global Master Repurchase Agreement” te hebben. Elke 

bijkomende tegenpartij moet voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door het Wholesale Risk Committee. 

 

Blootstelling bij faling  

 

AXA Bank Belgium geeft hieronder inzicht in de zogenaamde blootstellingen bij faling van een tegenpartij die verbonden zijn aan het 

uitvoeren van de marktenzaalactiviteit, zowel voor derivaten als voor (reverse) repo’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de prudentiële 

definitie die rekening houdt met de aard van de instrumenten en simuleert wat de blootstelling aan een tegenpartij kan zijn indien deze 

in faling gaat. Deze blootstelling wordt gebruikt om de risicogewogen activa en de kapitaalvereisten te berekenen. 

 

(i) Repo & reverse repo 

De prudentiële blootstelling van de repo activiteit wordt op de volgende manier berekend: 

 

- Alle transacties worden per “netting set” gegroepeerd. De per “netting set” ontvangen waarborg wordt vervolgens van de 

blootstelling afgetrokken.  

 

- Regelgevend volatiliteitsaanpassingen worden toegepast op ‘non-cash’ effecten die als onderpand werden gegeven/ontvangen 

onder deze repo transacties. Deze aanpassingen (zgn. ‘haircuts’) weerspiegelen de mogelijke negatieve evolutie van de 

effecten die uitgewisseld worden. 

 

De blootstelling van de repo-activiteit was eind december gelijk aan nul. Bijgevolg waren er geen uitstaande repo’s op 31 december 2020. 

 

(ii) Derivaten 

De prudentiële methode om de blootstelling bij faling van een derivatentegenpartij vast te stellen verloopt in de volgende stappen: 

  

a) Alle transacties worden gegroepeerd in zogenaamde “netting sets”, waarbinnen het wettelijk mogelijk is om positieve en negatieve 

marktwaarden en ontvangen en verstrekte waarborgen bij elkaar op te tellen. De uitkomst van deze berekening is een 

nettovervangingskost, beperkt tot nul in het geval van een negatief bedrag. 
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b) Voor elke transactie wordt een risicofactor bepaald die de mogelijk negatieve evolutie van de waarde van een transactie weergeeft 

bij faling van een tegenpartij. 

c) Vervolgens worden (a) en (b) opgeteld. De uitkomst van deze berekening geeft per tegenpartij de blootstelling bij faling.  

 
Bovendien wordt een uitsplitsing gemaakt tussen de blootstellingen op bilaterale tegenpartijen en die op de centrale verrekenkamer 

(“Central clearing platform”, CCP) voor renteswaps via onze clearing partner HSBC en Credit Suisse. 

 

Hieronder worden de geaggregeerde resultaten per 31 december 2020 weergegeven per stap. 

 

a) De som van alle positieve marktwaarden bedraagt 442 miljoen EUR. Deze positieve marktwaarden worden geneutraliseerd door 

negatieve markwaarden (1,40 miljard EUR negatieve marktwaarden). AXA Bank Belgium benadrukt hier dat deze neutralisatie verder 

gaat dan de puur boekhoudkundige saldering van balansposten die besproken wordt in hoofdstuk 33 Saldering en die gebaseerd 

is op wettelijk afdwingbare rechten op saldering. In hoofdstuk 34 Voorwaardelijke activa en verplichtingen wordt verder ingegaan 

op de aard van het onderpand. In totaal heeft AXA Bank Belgium voor 1,22 miljard EUR waarborgen verstrekt en voor 39 miljoen 

EUR waarborgen ontvangen. Dit leidt tot een netto vervangingskost van 259 miljoen EUR. 

b) De som van de risicofactoren bedraagt 172 miljoen EUR. Ter verduidelijking: dit is de prudentieel voorgeschreven berekening van 

een negatieve evolutie van de derivatenportefeuille bij faling van alle tegenpartijen tegelijkertijd in gestresseerde 

marktomstandigheden. 

c) De totale blootstelling bij wanbetaling bedraagt 431 miljoen EUR in gestresseerde marktomstandigheden en bij faling van alle 

partijen tegelijkertijd. Onder stabiele marktomstandigheden bedraagt de blootstelling nog 259 miljoen EUR. Hierbij is het belangrijk 

aan te stippen dat in deze cijfers 256 miljoen EUR voortkomt uit de hoge onderpandvereisten van de centrale tegenpartij LCH 

Clearnet. 

 

AXA Bank Belgium stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar tegenpartijen, voor de derivaten zijn er geen achterstallige of in waarde 

verminderde blootstellingen. 

 

Concentratierisico 

AXA Bank Belgium moet voldoen aan de wettelijke vereisten ter beperking van grote risicoblootstellingen waarbij de blootstelling aan een 

groep van aan elkaar gebonden tegenpartijen niet boven de 25% van het eigen kapitaal mag liggen. Door de diversificatie van 

tegenpartijen is de blootstelling aan AXA Groep de enige blootstelling die boven de 10% komt.  

Door de afbouw van de intermediatieactiviteit werd echter de blootstelling voor de AXA Group verminderd tot 0,8% in Q4 2020.  

 

4.4.3 Macro-economische verwachtingen 

 

De Covid-19-pandemie resulteerde in een uitdagende omgeving om de macro-economische vooruitzichten te voorspellen. AXA Bank 

Belgium beschouwt de toekomstige evoluties van het Belgische bruto binnenlands product, het werkloosheidscijfer en de huizenprijzen 

als de belangrijkste macro-economische drijfveren om het toekomstige gedrag van de portfolio te bepalen inzake kredietrisico. 

Het gedrag van de kredietportefeuille wordt uitgedrukt door middel van de kans op wanbetaling (PD) en het verlies in geval van 

wanbetaling (LGD) waarbij interne methodologieën aanwezig zijn om in te schatten hoe de toekomstige PD-en LGD-levels zullen evalueren 

onder de verschillende macro-economische omstandigheden voor de verschillende materiële kredietportefeuilles (hypotheekportefeuille, 

professionele kredietportefeuille consumentenkredietportefeuille). 

 

In de loop van 2020 monitorde AXA Bank Belgium regelmatig de veranderende macro-economische verwachtingen die werden 

gepubliceerd door de NBB, ECB en andere externe bronnen. Eind 2020 heeft AXA Bank Belgium een niveau van verwachte 

kredietverliezen vastgesteld in lijn met de macro-economische vooruitzichten die in december door NBB werden voorgesteld. 

 

AXA Bank Belgium gebruikt nog steeds een basisscenario, een herstelscenario en een ongunstig scenario, waarbij 60% gewicht wordt 

toegekend aan het basisscenario en 20% gewicht aan het herstelscenario en 20 % gewicht aan het ongunstig scenario. Het omzetten van 

de macro-economische verwachtingen naar het toekomstig gedrag van de kredietportefeuille is enorm moeilijk gezien de ongeziene 

impact van COVID-19 op de Belgische economie en de belangrijke interventies om de impact van de crisis op de gezinnen en bedrijven 

te verzachten (bv: overheidssteun en het toekennen van een moratorium). Gezien deze omstandigheden veronderstelt AXA Bank Belgium 

dat de economische impact van de COVID-19-crisis op het gedrag van de kredietportfolio zichtbaar zal worden in 2021.  

 

Om dit tijdsverschil tussen de macro-economische schok en de vertraagde impact op de kwaliteit van de kredietportefeuille te 

weerspiegelen wordt een overlay toegepast in de inputparameters van de macro-economische overlay, deze overlay is toegepast op het 

basis-, herstel- en ongunstig scenario. 

 

Conform de verwachtingen van NBB verwacht AXA Bank Belgium in een basisscenario dat de Belgische economie tegen eind 2022 

hersteld zal zijn van de impact van COVID-19 (wat betekent dat het Belgische bruto binnenlands product zich eind 2022 terug op het 

niveau van voor COVID-19 bevindt) met een normalisering van het werkloosheidscijfer. In het ongunstige en het herstelscenario is het 
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Belgische bruto binnenlands product eind 2022 respectievelijk 11% lager en 1% hoger in vergelijking met het pre-COVID-19-niveau. Het 

effect van deze scenario's op het toekomstig gedrag van de kredietportefeuille wordt geschat a.d.h.v. interne modellen aangevuld met 

een “managementoverlay” (zie sectie 4.4.1.1.1.3) aangezien wordt aangenomen dat de voorspellende kracht van de interne 

methodologie om de huidige macro-economische omstandigheden om te zetten in toekomstig kredietgedrag beperkt is door het 

ongekende niveau van de macro-economische schok. 

 

Hoewel in 2020 de Belgische huizenprijzen bleven stijgen, voorziet AXA Bank Belgium dat de huizenprijzen in 2021 in de huidige 

omstandigheden een beperkte correctie zouden kunnen ervaren, gevolgd door een matige toename in 2022 en 2023. Bij het ongunstige 

scenario wordt verwacht dat de huizenprijzen 11% zullen dalen over de periode 2021-2023. De waargenomen toename van de 

huizenprijzen in de eerste 6 maanden van 2020 komt al tot uiting in het niveau van waardeverminderingen eind 2020. 

 

 

 

 

 

4.4.3.1 Gevoeligheid van de verwachte kredietverliezen voor macro-economische verwachtingen. 

 

De alternatieve methodologie om de verwachte kredietverliezen te schatten, zoals uitgelegd in paragraaf 4.4.1.1.1.3, werd berekend voor 

de basis-, herstel en ongunstige macro-economische scenario's. Als maat voor gevoeligheid met betrekking tot de macro-economische 

vooruitzichten. 

 

Onderstaande tabel toont het verschil in de verwachte kredietverliezen in vergelijking met het basisscenario, wat voornamelijk een hoge 

impact op het ongunstige scenario toont door de grote voorspelde daling in de vastgoedprijzen in dit scenario. 

 

 

 

Het basisscenario impliceert gemiddeld een voorspelde wanbetalingsgraad voor woningleningen van 36 % hoger dan de through-the-cycle 

(TTC) waarschijnlijkheid van wanbetaling voor hypothecaire leningen over de volgende 3 jaar. Voor professionele leningen wordt de 

wanbetalingsgraad geraamd op 19 % boven het TTC-niveau. Het basisscenario veronderstelt ook een daling in de vastgoedprijzen met 

1,3 % over de 3 volgende jaren. Een afwijking van 10 % in de effectieve wanbetalingsgraad voor hypothecaire leningen en professionele 

leningen zou een verschil van 1,2 miljoen EUR impliceren in de verwachte kredietverliezen terwijl een afwijking in de vastgoedprijzen van 

1 % een verschil zou impliceren van 0,9 miljoen in de verwachte kredietverliezen. Alle scenario’s houden rekening met de management 

overlays (zie ook punt 4.4.1.1.1.3) 

 

 

4.5 Marktrisico   
 

AXA Bank Belgium voert geen enkele handelsactiviteit uit voor eigen rekening. De financiële instrumenten die boekhoudkundig gezien 

onder de classificatie ‘handelsportefeuille’ vallen, namen aanzienlijk af in 2020 door de afbouw van de intermediatie activiteit met 

uitzondering van het behandelen van secundaire klantenorders voor Forex, Eurobond en ‘Structured Notes’-activiteiten. De 

beleggingsportefeuille bevat alle andere financiële instrumenten die geen deel uitmaken van de handelsportefeuille. Deze hebben 

voornamelijk betrekking op de retailbusiness van de bank. 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Basis 3,50% 3,10% 2,30% 7,40% 7,10% 6,70% -3,00% 0,30% 1,40% 60%

Ongunstig -4,10% 0,60% 4,30% 11,00% 9,50% 7,00% -6,00% -4,00% -1,00% 20%

Herstel 6,70% 1,60% 1,50% 6,60% 5,70% 5,60% -2,00% 0,00% 2,20% 20%

Scenario

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Basis 3,50% 3,10% 2,30% 7,40% 7,10% 6,70% -3,00% 0,30% 1,40% 60%

Ongunstig -4,10% 0,60% 4,30% 11,00% 9,50% 7,00% -6,00% -4,00% -1,00% 20%

Herstel 6,70% 1,60% 1,50% 6,60% 5,70% 5,60% -2,00% 0,00% 2,20% 20%

Scenario

Herstel Ongunstig

Stap 1 - 0,6 + 2,1

Stap 2 - 2,4 + 8,7

Stap 3 - 0,8 + 5,6

Totaal - 3,8 + 16,4

Gevoeligheid verwachte 

kredietverliezen vergeleken 

met basisscenario (€ miljoen)
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4.5.1 Renterisico “banking book” 

 

Het renterisico in het “banking book” wordt gedefinieerd als het risico op een daling van de economische waarde of de inkomsten van 

het “banking book” als gevolg van wijzigingen in de marktrentevoeten en spreads. 

 

Het renterisico van AXA Bank Belgium komt vooral uit de volgende producten/activiteiten: 

 

- Doordat ze voornamelijk een retailbank is, trekt AXA Bank Belgium retaildeposito’s aan (vooral spaar- en zichtrekeningen) en 

staat retailkredieten toe (vooral hypotheekleningen). De looptijd van de retaildeposito’s zijn doorgaans korter dan die van de 

retailkredieten. Het verschil tussen de vervaldagen van die producten geeft aanleiding tot een renterisico, en meer specifiek 

een rentecurverisico. 

- Het merendeel van de retaildeposito’s bij AXA Bank Belgium hebben geen vervaldag en hebben een rentevoet die (hoewel 

discretionair) indirect gebonden zijn aan marktrentevoeten door de sterke competitieve bankomgeving. Bovendien beschikken 

spaarrekeningen in België over een wettelijk minimum van 11 basispunten. Deze elementen worden opgenomen in specifieke 

modellen die vervat zitten in het globale rentecurvebeheer van AXA Bank Belgium maar die daardoor ook leiden tot een 

modelrisico. 

- Belgische hypotheekleningen, die het leeuwendeel uitmaken van de retailkredieten van AXA Bank Belgium, bevatten allemaal 

een wettelijke voorafbetalingsoptie (vrij goedkoop voor de klant). De laatste jaren heeft dit geleid tot belangrijke 

terugbetalingsgolven. Dit voorafbetalingsrisico is eveneens opgenomen in specifieke modellen die opgenomen zijn in het 

globale renterisicobeheer van AXA Bank Belgium. 

- Een andere specificiteit van de Belgische hypotheekleningenmarkt is de variabele hypotheekrente die wettelijk beperkt is en 

geïndexeerd met OLO-rentevoeten. Deze elementen creëren zowel een basisrisico als een optierisico. 

 

4.5.1.1 Renterisicobeheer 

 

4.5.1.1.1 Risicogrondslagen, limietenraamwerk en rapportering 

 

Risicoraamwerk 

 

Het renterisico in het “banking book” wordt uitgebreid behandeld in het risicobereidheidsraamwerk van AXA Bank Belgium: 

 

- De meest strategische risicobereidheidsbeslissingen inzake solvabiliteit, inkomsten en waarde bepaalden de buffer aan te 

houden bovenop de prudentiële vereisten in functie van onder meer de gevoeligheid van de nettorentemarge van AXA Bank 

Belgium. 

- Een specifieke functionele risicobereidheidsbeslissing zet limieten op de nettorenteopbrengstgevoeligheid van het het 

“banking book” van AXA Bank Belgium. 

- Bovenop de bovenstaande limiet, worden operationele limieten gezet op de gevoeligheid van de economische waarde  van het 

“banking book” van AXA Bank Belgium en op alle overige sub componenten van het renterisico (basis-,option- en  spreadrisks). 

 
Bovenop deze limieten zijn de “treasury”-activiteiten van het “banking book” van AXA Bank Belgium ook onderhevig aan gevoeligheden 

en VaR-limieten die dagelijks opgevolgd worden. 

 

Risicorapportering 

 

Het belangrijkste rapporten van AXA Bank Belgium aangaande het renterisico in het “banking book” zijn het maandelijkse ALCO-rapport 

en het 3-maandelijkse risk-rapport. Deze rapport bevatten de volgende risico-indicatoren: 

 

- Gevoeligheid van de economische waarde van het “banking book” voor verschillende rentescenario’s: parallelle verschuivingen 

van -200 basispunten tot +300 basispunten, met versterkende en afzwakkende scenario’s. 

- Gevoeligheid van de netto rentemarge van het “banking book” voor verschillende rentescenario’s: parallelle verschuivingen 

van – 200 basispunten tot +300 basispunten, met versterkende en afzwakkende scenario’s. 

- Afwijkingen tussen de datums van renteaanpassingen. 

- Prudentiële economische waarden en nettorentegevoeligheidsindicatoren. Sinds december 2019, wordt AXA Bank Belgium’s 

renteriscio opgevolgd door de regulator, gebruik makend van de “EBA Supervisory Outlier Tests (SOT). 

- “99,9% Monte-Carlo Value at Risk (VaR)”-analyse (in het 3 maandelijkse risk-rapport). 

- Specifieke indicatoren voor risico’s op rentecaps, modelrisico’s, OLO-basisrisico’s en Euribor-basisrisico’s. 

 

Deze set van indicatoren geeft het ALCO een omvattend overzicht voor alle sub elementen van de IRRBB. Ze worden berekend door een 

specifieke IRRBB-tool (QRM) beheerd in coördinatie tussen de afdelingen ALM en Risk Management. 
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4.5.1.1.2 Grondslagen voor afdekking en risicovermindering 

 

AXA Bank Belgium past de volgende afdekkingsnormen toe om het renterisico te verminderen in het “banking book”: 

 

- Om de rentegevoeligheden binnen prudentiële en interne limieten te houden beheert de bank actief een derivatenportefeuille 

binnen haar “banking book”-activiteiten. De maandelijkse productie van retailactiva en –verplichtingen (inclusief de geplande 

productie) wordt systematisch afgedekt om de blootstellingsniveaus van AXA Bank Belgium binnen de gewenste vork te 

houden. 

- Het risico op de rentecaps die vervat zitten in de hypotheekleningen met vlottende rentevoet wordt afgedekt door het actief 

aankopen van marktcaps en swaptions. 

- Het OLO-basisrisico vervat in de hypotheekleningen met vlottende rentevoet wordt afgedekt door het aanhouden van een OLO-

portefeuille: dalende OLO-spreads die lagere inkomsten opleveren worden dan gecompenseerd door gerealiseerde winsten op 

OLO’s. 

- De risico’s van vervroegde terugbetalingen worden beheerd door een specifiek model dat rekening houdt met natuurlijke en 

rentegedreven vervroegde terugbetalingen en een permanente aanpassing van de globale rentepositie van AXA Bank Belgium 

tot het gewenste niveau (“delta hedging”). 

Hoewel de modellering van vervroegde terugbetalingen aan een hoge mate van onzekerheid onderhevig is, is het 

risicomanagement van mening dat dit risico wordt beperkt door: 

o Alternatieve scenario's in het strategisch plan met verschillende aannames over vervroegde terugbetalingen. 

o De ontwikkeling van een nieuw vervroegd terugbetalingsmodel (op basis van logistieke regressie) in de loop van 

2021. 

 

4.5.1.1.3 Blootstelling aan het renterisico in het “banking book” 

 

Het “banking book” van AXA Bank Belgium inclusief de dochtermaatschappijen bevat vooral retailkredieten en –beleggingen op het actief, 

retailspaarrekeningen en –deposito’s en “niet-retail”-langetermijnfunding inclusief “covered bonds” en EMTN’s langs de 

verplichtingenkant. 

 

Het grootste gedeelte van retailkredieten zijn Belgische hypotheekleningen, waarvan 76% een vaste rentevoet en 24% een vlottende 

rentevoet hebben. De rente van de hypotheekleningen met vlottende rentevoet zijn gebonden aan de evolutie van de OLO-rentevoeten10.  

 

De Belgische wetgeving verplicht een maximum (cap) op de vlottende rentevoet van die leningen. Gezien de historisch lage OLO-

rentevoeten zijn de “embedded value” voor de klant van deze cap en het overeenstemmende risico voor de bank relatief laag. 

 

In de onderstaande tabel worden de waarden weergegeven van 2 interne indicatoren: de “Bank SI” (“Solvency Indicator”) en de “Bank 

NII” (“Net Interest Income”). 

 

De absolute “Bank SI” geeft de impact weer van een parallelle stijging van de marktrentevoeten met 1% op de economische waarde van 

het “banking book”. De relatieve “Bank SI” drukt deze impact uit als percentage van het prudentiële kapitaal. 

 

De “Bank NII” geeft de impact weer van een parallelle opwaartse en neerwaartse shift van de marktrentevoeten met 1O basispunten op 

het renteresultaat van het “banking book”. 

 

 

4.5.2 Marktrisico “trading book”   

 

Het marktrisico in het “trading book” van AXA Bank Belgium is het risico dat voortvloeit uit tegengestelde bewegingen in rentevoeten, 

marktprijzen of valutaprijsschommelingen van het “trading book”. 

 

 

10 OLO staat voor “Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie” 

Interest Rate Risk 

Indicatoren (kEUR)
31-12-20 31-12-19

Bank SI (absoluut) 31.768               -32.379             

Bank SI (relatief) 3,1% -3,2%

Bank NII (+ 10 bps) 2.162                 706                    

Bank NII (- 10 bps) -10.688             -6.585               
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4.5.2.1 Marktrisicobeheer 

 

4.5.2.1.1 Risicogrondslagen, limietenraamwerk en rapportering 

 

AXA Bank België hanteert een zeer conservatieve benadering van het marktrisico van haar handelsportefeuille. Als onderdeel van de 

stopzetting van de intermediatieactiviteit is het marktrisico op de intermediatiesactiviteit in 2020 afgenomen 

 

 Marktrisicoblootstellingen worden nauw opgevolgd.  Deze blootstellingen worden vergeleken met een overall economisch kapitaallimiet 

die alle marktrisico’s van AXA Bank Belgium omvatten. Deze risicoaanvaardingslimiet wordt vervolledigd met verschillende “Value at Risk”- 

en sensitiviteitslimieten. Knipperlichten en escalatieprocessen worden eveneens gebruikt door de afdeling Risk Management van AXA 

Bank Belgium om ervoor te zorgen dat de bank binnen de conservatieve risicoaanvaarding voor marktrisico’s blijft. 

 

Om te beantwoorden aan de minimale prudentiële Basel III-kapitaalvereisten, gebruikt AXA Bank Belgium de “Standardised Approach” 

zoals gedefinieerd in hoofdstuk IV van de CRD/CRR-richtlijn voor het waarderen, opvolgen, rapporteren en beheren van haar marktrisico’s. 

De volgende elementen worden gemeten: 

 

- Algemeen renterisico 

- Specifiek renterisico 

- Valutarisico 

 

De “Standardised Approach” voor het valutarisico geldt voor alle bankposities, zowel van de “trading” en “banking books” van AXA Bank 

Belgium. 

 

4.5.2.1.2 Grondslagen voor afdekking en risicovermindering 

 

Het “trading book” is onderworpen aan materialiteitsdrempels die in 2015 door de Nationale Bank van België (NBB) in het kader van de 

nieuwe Belgische bankenwetgeving zijn geïntroduceerd. De “Non Risk Based Ratio”, die louter gebaseerd is op het volume, ligt voor AXA 

Bank Belgium ruim onder de drempel gedefinieerd door de NBB. De “Risk Based Ratio”, die een weerspiegeling is van de onderliggende 

risico’s, is voor AXA Bank Belgium ook opmerkelijk lager dan de prudentiële drempel. Dit is te verklaren door de beperkende 

marktrisicostrategie van het “trading book” en de bijgevolg beperkte risicogewogen activa. 

 

Bovendien zorgt het risicolimietenraamwerk van AXA Bank Belgium ervoor dat de “Value at Risk” (VaR) met een betrouwbaarheidsniveau 

van 99% en een tijdshorizon van 1 dag 0,25% van het T1-kapitaal niet overschrijdt zoals ook voorgeschreven door de Belgische 

bankwetgeving. 

 

4.5.2.1.3 Blootstellingen aan het marktrisico voor het “trading book” 

 

Het marktrisico van AXA Bank Belgium bestaat vooral uit renterisico’s. Daarnaast is het aandelenrisico uit de uitgifte van “Euro Medium 

Term Notes” (EMTN) laag, vermits AXA Bank Belgium de positie afdekt in de financiële markten. Ten slotte is AXA Bank Belgium niet 

betrokken in enige tradingactiviteit met betrekking tot grondstoffen. 

 

Vanaf 2020 biedt AXA Bank Belgium extern uitgegeven EMTN’s aan niet-professionele klanten aan. Tijdens de commercialiseringsperiode 

draagt AXA Bank Belgium het volledige marktrisico aangezien Front office akkoord is met een termijnverkoop met de externe uitgever 6-

8 weken vóór de uitgifte van de ‘note’. AXA Bank Belgium berekent momenteel de VaR van EMTN voor derden op een conservatieve 

manier. Eind december 2020 was AXA Bank Belgium niet bezig met het commercialiseren van deze soorten EMTN’s. 

 

De activiteiten vermeld in de vorige paragraaf worden nauwgezet opgevolgd door de afdeling Risk Management van AXA Bank Belgium 

binnen het kader van zeer strikte limieten. De VaR voor alle activiteiten met betrekking tot het “trading book” is beperkt tot 5,8 miljoen 

EUR. De VaR met een betrouwbaarheidsniveau van 99,5% en een tijdshorizon van 10 dagen wordt op een dagelijkse basis berekend aan 

de hand van 5000 Monte Carlosimulaties. De VaR voor alle activiteiten van het “trading book” is op het jaareinde van 2020 gelijk aan 

0,56 miljoen EUR en valt dus ruim binnen de vooropgestelde limiet. Ten slotte wordt dit model bovendien jaarlijks onderworpen aan de 

nodige backtesten en validatie door een externe revisor, opdat de nauwkeurigheid en relevantie ervan wordt gegarandeerd. 

 

4.5.3 Valutarisico  

 

Het valutarisico is het risico dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument schommelen als gevolg van 

wijzigingen in de wisselkoersen. AXA Bank Belgium voert een beleid om de blootstelling aan valutarisico te minimaliseren. Enige materiële 

restposities worden systematisch afgedekt. 

Als gevolg hiervan had AXA Bank Belgium geen vereiste voor het valutarisico in 2020 omdat de netto valutapositie nooit meer dan 2% 

van het eigen vermogen bedroeg. 
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4.6 Operationeel risico  
 

AXA Bank Belgium definieert operationeel risico als het risico op verlies als gevolg van inadequate of ontbrekende interne processen, 

menselijke fouten of falende systemen. Een tekortkoming of ongeschiktheid kan zowel interne als externe oorzaken hebben. 

 

In he Baselraamwerk is het operationele risico onderverdeeld in 7 categorieën: 

 

i. Interne fraude: fraude in de financiële rapportering, ongepaste of frauduleuze financiële activiteiten evenals verduistering van 

activa en andere interne fraudes 

ii. Externe fraude: diefstal en fraude evenals informaticafraude 

iii. Tewerkstellingspraktijken en werkplaatsbeveiliging: relaties met werknemers, diversiteit en discriminatie, veiligheid van de 

omgeving, verlies van sleutelwerknemers en talentbeheer 

iv. Cliënten, producten en businesspraktijken: geschiktheid, openbaarmaking en fiduciaire verplichtingen, ongeschikte 

zaakvoering of marktpraktijken, inclusief adviesactiviteiten, inbreuken op regelgeving en wetgeving, niet-geoorloofde 

activiteiten, productiefouten, enz. 

v. Schade aan fysieke activa: natuurrampen, vandalisme, terrorisme, enz. 

vi. Verstoring van bedrijfsactiviteiten en systeemfaling: systeem disfunctioneringen en inbreuken op de informatiebeveiliging 

vii. Uitvoering, aflevering en procesbeheer: fouten bij het inbrengen van gegevens, boekhoudkundige fouten, fouten in wettelijke 

rapporteringen, onachtzaam verlies van activa van klanten, enz. 

 

Bij AXA Bank Belgium omvat de definitie van operationeel risico ook het compliance risico, dat gedefinieerd wordt als het risico op verlies 

als gevolg van het onvermogen van een instelling om gepaste grondslagen, procedures of controles vast te leggen, te voldoen aan haar 

wettelijke of prudentiële verplichtingen of aan elk ander bindend contract. 

 

Bij AXA Bank Belgium zit in de definitie van operationeel risico echter niet het reputatie- en strategisch risico vervat. Bij het bepalen van 

de impacts van het operationeel risico wordt echter rekening gehouden met potentiële reputatieschade van AXA11 als kwalitatieve 

indicator terwijl grote schaden opgevolgd worden door de Groep. 

 

4.6.1 Operationeel risicobeheer 

 

4.6.1.1 Risicogrondslagen, limietenraamwerk en rapportering 

 

Voor de prudentiële kapitaalsvereisten past AXA Bank Belgium de “Basic Indicator Approach” toe (namelijk 15% * het rekenkundig 

gemiddelde van de som van alle positieve operationele resultaten van de laatste 3 jaren) waarbij de gegevens slechts per einde jaar 

bijgewerkt worden. 

 

Voor de economische kapitaalsberekening past AXA Bank Belgium heen intern model toe dat ontwikkeld werd door AXA Groep (als 

onderdeel van zijn Solvency II benadering). Dit model is vergelijkbaar met de “Advanced Measurement Approach (AMA). De economische 

kapitaalsberekening bestaat uit een jaarlijkse cyclus die de relevante en materiële operationele risico's in het komende jaar waaraan AXA 

Bank Belgium kan blootgesteld worden identificeert en kwantificeert. 

 

Net zoals tijdens de voorbije jaren blijft de grote focus in 2020 op het detecteren en voorkomen van fraude- en cyberrisico’s (hacking, 

phishing en cyber- en virusaanvallen), prudentiële risico’s (met betrekking tot MIFID, AML, GDPR, ...) en menselijke risico’s (blootstellingen 

op sleutelmedewerkers, pandemieën, sociale onrust…).  

 

Het team van Operationeel Risico werkt continu aan het “risicobewustzijn” doorheen de hele organisatie (organiseren van trainingen voor 

de verschillende businesslijnen, deelname aan grote projecten en productlanceringen, door het uitrollen van een netwerk van 

risicocorrespondenten, enz.).  

 

In 2020 werden verdere inspanningen geleverd om het proces om verliesgegevens te verzamelen te optimaliseren. Aandachtspunt voor 

2020 was om van reactief Operationeel Risk Management, dat voornamelijk ondersteund wordt door incidentacties en de jaarlijkse ORM-

 

 

11 Op basis van het raamwerk van de Groep: geen impact, impact (nog niet bepaald), niet-significant (minieme geïsoleerde bezorgdheid 

van of impact op een stakeholder), gering (belangrijke gesegmenteerde bezorgdheid van of impact op een stakeholder), gemiddeld (ruimer 

en meer uitgesproken bezorgdheid binnen de industrie), belangrijk (negatieve publieke impact met belangrijke weerslag) en ernstig 

(dramatisch vertrouwensverlies van de stakeholders – uitgebreide negatieve publieke impact). 
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cyclus, te evolueren naar een meer proactief riskmanagement. In dat opzicht worden voorvallen en bevindingen van interne controles 

gebruikt als uitgangspunt voor een voortdurende operationele risicobeoordeling.  Het team werkte ook aan het ontwikkelen van een 

geüpdatet en meer omsluitend ORM-Charter dat aandacht heeft voor het belang en het hoofddoel van Operationeel Risk Management 

binnen AXA Bank Belgium. In dit charter wordt de risicobereidheid opgenomen waarbij het speelveld voor het operationele risico in het 

proces van AXA Bank Belgium wordt vastgelegd en gecontroleerd. 

In 2020 werd in het licht van de mogelijke verkoop van de Bank de groepstool voor Risicomanagement niet ontwikkeld. Begin 2021 werd 

een AXA Bank Belgium tool ontwikkeld voor Operationeel Risico Management & Interne Controle die alle activiteiten van de afdeling 

combineert en de rapportage en geïntegreerde overzichtscapaciteiten in de applicatie ten volle benut. 

 

4.6.1.2 Grondslagen voor afdekking en risicovermindering 

 

Risico verminderende acties worden vastgelegd voor de meest belangrijke operationele risico’s. Meerdere opties zijn mogelijk: 

 

- Het risico transfereren (voorbeelden: verzekeringscontracten voor brand, cyberincidenten en agentenfraude). 

- Actieplannen om de processen te versterken en de risico’s tot een lager/aanvaardbaar niveau te brengen. Deze actieplannen 

worden vastgelegd door de business en gechallenged, opgevolgd en (trimestrieel) gerapporteerd door het team Operationeel 

Risico.. 

 

AXA Bank Belgium volgt het operationeel risico eveneens op aan de hand van een operationeel en informatief risicodashboard, waarin 

basisrisico-indicatoren (“Key Risk Indicators”, KRI’s) berekend worden op kwartaalbasis. Beide dashboard worden op kwartaalbasis 

voorgesteld aan het Audit, Risk en Compliance Committee (ARC) en zijn in lijn met de limieten vastgesteld in het 

risicobereidheidsraamwerk voor operationele risico’s. 

 

Het team van Interne Controle is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de tweedelijnscontroles van de belangrijkste risico’s in de 

processen. In 2017 is AXA Groep begonnen met het uitrollen van een programma van interne controle. AXA Bank Belgium is gestart met 

de invoering van dit programma in maart 2018 en zet dit verder voort in 2019 en 2020. Het doel is de “key risks” voor ieder proces 

binnen de bank te identificeren en de benodigde controledoelstellingen en controles om deze risico’s te verminderen in te voeren. Alle 

basisprocessen zijn gedekt. Tegen 2021 zullen alle processen van AXA Bank Belgium herzien zijn en zullen alle de controles structureel 

gedocumenteerd en getest zijn. 

Vanaf 2021 zal deze activiteit ook gebruik maken van de uitgerolde AXA Bank Belgium- tool. 

 

 

4.7 Andere risico’s. 
 

4.7.1 Politiek en regelgevingsrisico 

 

AXA Bank België beperkt dit risico door een politieke opvolging in alle landen waar ze actief is door het lokale senior management 

Het non-retail kredietrisicoteam monitort van dichtbij alle landen waarin AXA Bank Belgium of één van haar dochterondernemingen een 

blootstelling heeft door een investeringsportefeuille, de derivatenactiviteiten, repoactiviteiten,... 

 

De Brexit kan een impact hebben op het vlak van de blootstellingen naar financiële tegenpartijen, blootstellingen naar klanten en 

dienstverleners toe. 

 

- Wat de blootstelling van de klant betreft, heeft AXA Bank Belgium momenteel geen materiële blootstelling aan zakelijke of niet-

professionele klanten in het Verenigd Koningrijk. Wat de onrechtstreekse impact (die vooral van belang is wanneer de 

overgangsperiode afloopt zonder echte afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk) betreft, kan er een negatieve 

impact zijn op bepaalde Belgische ondernemingen (en bijgevolg op de Belgische economie) wat tot een beperkte negatieve 

impact op de kredietportefeuille zou kunnen leiden. 

Deze indirecte impact wordt weerspiegeld in de macro-economische verwachtingen van AXA Bank Belgium waar de 

vooruitzichten in 2020 aanzienlijk naar beneden worden bijgesteld, voornamelijk als gevolg van de COVID-19-crisis. 

- Wat de dienstverleners betreft:  

- AXA Bank Belgium gebruikt bepaalde dienstverleners in het Verenigd Koninkrijk maar geen van hen wordt als 

essentieel beschouwd.  

- Er zijn geen verzekeringscontracten met het Verenigd Koninkrijk. 

 

De belangrijkste impact komt daarom van blootstelling naar financiële tegenpartijen (centrale tegenpartijen en banken). Voor 

blootstellingen aan centrale tegenpartijen (cleared derivaten) heeft AXA Bank Belgium een aanzienlijke blootstelling aan LCH Swapclear 

(CCP gevestigd in het Verenigd Koninkrijk) via haar twee clearingleden (HSBC en Credit Suisse): 
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Voor de rechtstreekse CCP-blootstelling staat de Europese Commissie tijdelijke gelijkwaardigheid toe aan de CCP’s van de Verenigd 

Koninkrijk tot 30/06/2022. LCH Swapclear kan clearingdiensten blijven aanbieden aan haar Europese klanten. Als alternatief zou AXA 

Bank Belgium Eurex (CCP gevestigd in de EU) kunnen gebruiken.  De toegang tot deze CCP werd voorbereid in 2018/2019 maar werd 

nog niet gefinaliseerd door de erkenning van LCH Swapclear. 

 

Voor de blootstelling aan de clearingleden (brokers): 

 

- HSBC: alle transacties worden in 2019 overgezet naar een HSBC-filiaal in de EU. 

- Credit Suisse: AXA Bank Belgium finaliseert momenteel de overdracht van de transacties naar CS Madrid, wat voor het einde 

van het jaar zal gebeuren. 

 

Voor de institutionele niet-CCP blootstelling beschikt AXA Bank Belgium over de volgende instrumenten: 

 

- Lijst met derivaten: alle derivaten in de lijst worden verhandeld met CS (Gevestigd in het Verenigd Koninkrijk). Deze transacties 

worden ook voor het einde van het jaar overgezet naar CS Madrid. 

- OTC-derivaten: AXA Bank Belgium is bezig met het herwerken van de vereiste transacties met de tegenpartijen uit het Verenigd 

Koninkrijk en wordt verondersteld dit tegen het einde van het jaar klaar te hebben. 

 

We kunnen besluiten dat alle nodige voorbereidingen gedaan werden met het oog op de Brexit en dat de Brexit slechts een beperkt risico 

vormt voor AXA Bank Belgium. 

 

Om een duidelijk beeld op de regelgevingsomgeving te verzekeren heeft AXA Bank Belgium een raamwerk voor de opvolging van de 

regelgeving opgesteld, dat voornamelijk bestaat uit een inventaris van de opvolging van de regelgeving en de respectievelijke 

correspondenten.  

 

 

4.7.2 ESG Risk 

 

Duurzame financiering en bijhorende ESG-risico’s zijn een topprioriteit van de regulatoren. Duurzame financiering verwijst naar het proces 

van het rekening houden met milieu- en sociale overwegingen bij het nemen van investeringsbeslissingen, die leiden tot meer 

investeringen op lange termijn en duurzame activiteiten. 

 

Terwijl ESG zich voornamelijk bezighoudt met zaken die te maken hebben met milieu-, sociale en overheidskwesties, heeft het 

belangrijkste aandachtspunt van de ESG-risico’s momenteel te maken met het beheer van klimaat gerelateerde en milieurisico’s. Dit 

wordt aangetoond door de regelgevende publicaties die voornamelijk voor deze aspecten aandacht hebben. 

 

Als belangrijke financiële bemiddelaar erkent AXA Bank Belgium haar sociale rol wat het beheer van ESG-risico’s betreft. Als deel van een 

wereldwijde verzekeringsgroep draagt AXA Bank Belgium bij tot ambitieuze doelstellingen en KPI’s. Bovendien erkent AXA Bank Belgium 

dat de specifieke bankcontext waarin het actief is, leidt tot strategische beslissingen. Globaal gezien is de strategie van AXA Bank Belgium 

inzake het ESG-risico om te voldoen aan alle wettelijke verwachtingen om AXA Group te ondersteunen bij de uitvoering van zijn ESG-

strategie en de bankcontext van AXA Bank Belgium te aanvaarden binnen een verzekeringsgroep. 

 

AXA Bank Belgium heeft voortdurend aandacht voor het toepassen van EBA-richtlijnen over het uitgeven van leningen en het uitvoeren 

van een zelfevaluatie en het opstellen van een actieplan om te voldoen aan de verwachtingen van de ECB inzake klimaat- en milieurisico's. 

 

4.7.3 Modelrisico 

 

AXA Bank Belgium bepaalt het modelrisico als het risico op verliezen die het gevolg zijn van beslissingen op basis van verkeerde of 

verkeerd gebruikte modeloutputs en rapporten. Het is een materieel risico, gewaarborgd door processen.  

 

Het modelrisico wordt beperkt dankzij processen en onrechtstreeks door kapitaal via toevoegingen in het IRB-retailkredietrisico en ook in 

het economisch kapitaalmodel voor IRRBB sinds 2018 (in 2019 resulteerde een herziening van het economisch kapitaalmodel voor het 

interestrisico in het ‘bankingbook’ (IRRBB) in een nieuwe toevoeging van 20 miljoen EUR aan het modelrisico.) Bijgevolg maakt het 

onrechtstreeks deel uit van de ECAP-berekening. Om het modelrisico te beperken stelde AXA Bank Belgium in 2019 een 

modelrisicobeheerkader op. Het modelrisicobeheerkader van AXA Bank Belgium wordt gedocumenteerd in een modelrisicobeheerbeleid 

en sluit nauw aan bij het algemene risicobeheerkader van de bank.. 

 

Het belangrijkste punt van verbetering van het modelrisicobeheerkader is de toevoeging van een modelrankingmethodologie. Er werd 

een proces ontwikkeld om te beoordelen of een kwantitatieve methodologie al dan niet een model is. De ranking bepaalt eveneens hoe 

vaak het model herzien wordt en het testniveau van het modelling- (monitoring) en validatieteam. De methodologie is gebaseerd op het 



BTW BE0404.476.835 82 

 
Internal 

beoordelen van de complexiteit en materialiteit van het model en wordt in detail verklaard in het modelrisicobeheerkader.  De IRB-

modellen van AXA Bank Belgium krijgen de hoogste score en vereisen bijgevolg dat onafhankelijke tests worden uitgevoerd door het 

validatieteam. 

 

4.7.4 Pensioenrisico 

 

Het pensioenrisico van AXA Bank Belgium is verbonden met verschillende pensioenplannen met vaste bijdragen en met een 

pensioenfonds:  

 

- Pensioenplannen met vaste bijdragen: Het risico wordt als immaterieel beschouwd aangezien elk markt- en verzekeringsrisico 

wordt overgedragen op de verzekeraar (AXA Belgium). Bovendien hebben de IAS 19-verplichtingen geen invloed op AXA Bank 

Belgium aangezien de taksen worden gebaseerd op de lokale boekhoudregels en niet op de IFRS.  

- Pensioenfonds: Het risico wordt als immaterieel beschouwd aangezien het economisch kapitaal < 5 miljoen EUR en de 

blootstelling wordt verondersteld verder af te nemen aangezien het fonds wordt afgebouwd. 

 

 

De jaarlijkse IAS 19 berekeningen matigen dit risico. Het risico wordt ook opgenomen in de berekening van het economisch kapitaal. 

Bovendien wordt het operationele risico dat bij de pensioenplannen en het pensioenfonds hoort, herbekeken tijdens de jaarlijkse 

beoordelingen van het operationele risico. 

 

4.7.5 Bedrijfsrisico 

 

Bedrijfsrisico is het risico dat ontstaat uit de bedrijfsstrategie van de bank op lange termijn. Het behandelt het feit dat de bank niet in 

staat is om de veronderstelde balans aan te houden, wat onzekerheid op het vlak van winsten of gevaar voor verliezen impliceert. 

Bedrijfsrisico kan ook ontstaan wanneer de bank de verkeerde strategie kiest. Bedrijfsrisico wordt geïdentificeerd, gemeten en beperkt 

door kapitaal en processen (ECAP + stresstestscenario’s). Het ECAP-scenario start vanuit het centrale strategisch planscenario en 

simuleert stress op de hypotheekproductievolumes en de marges over een periode van 3 jaar (ongunstig scenario). Het 

bedrijfsrisicoscenario wordt bijgewerkt door het simuleren van lagere marges (lagere winst en verlies) én hogere productieniveaus (hoger 

risicogewogen actief). 

 

4.7.6 Afwikkelingsrisico 

 

Het afwikkelingsrisico is het risico dat ontstaat wanneer betalingen niet gelijktijdig worden uitgewisseld. Het eenvoudigste geval is 

wanneer een bank een betaling doet aan een tegenpartij maar niet gelijktijdig wordt gecompenseerd.  Het risico bestaat dat de tegenpartij 

in gebreke blijft vóór het uitvoeren van de compenserende betaling of voor het afleveren van het financiële instrument. 

 

Het risico kan in theorie in verschillende zones verschijnen in AXA Bank Belgium: bij wholesalerisicotransacties (derivatentransacties, 

wisselkoerstransacties en obligatietransacties) en in retailrisicotransacties. Het risico wordt als immaterieel beschouwd door AXA Bank 

Belgium. 

 

4.7.7 Securitisatierisico 

 

Securitisatierisico is het risico dat verband houdt met het opzetten van de securitisatietransacties zoals correcte 

rapportageverplichtingen, begrijpen en meten van het overdragen van kredietrisico’s, stresstesten, enz... Securitisatierisico is van 

toepassing eind 2020 aangezien AXA Bank Belgium een kunstmatige securitisatietransactie opzette zoals uitgelegd in sectie 4.2.5. 

Aangezien AXA Bank Belgium de wettelijke kapitaalvereisten berekent op basis van de SEC-IRBA aanpak, wordt het risico beperkt via 

kapitaal en processen. 
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 Reële waarde van financiële activa en verplichtingen 
 

5.1 Reële waarde van retailactiviteiten 
 

Voor activa en verplichtingen op korte termijn of die onmiddellijk opvraagbaar zijn, neemt AXA Bank Belgium de boekwaarde als de beste 

benadering. 

 

De reële waarde van de overige retailproducten wordt in een aantal stappen berekend: 

 

- de toekomstige cashflows worden berekend op basis van de productkenmerken (rentevoet van de klant, betalingsfrequentie, 

einddatum, enz.); 

- deze cashflows worden vervolgens aangepast om rekening te houden met : 

o vervroegde terugbetalingen (op basis van een rentegedreven model met een minimum van 4% per jaar voor 

woonkredieten, 4% per jaar voor investeringskredieten, 10% per jaar voor leningen op afbetaling) 

o caps en floors die besloten zijn in de variabele woonkredieten 

o verwachte kredietverliezen; 

- ten slotte worden de (aangepaste) cashflows verdisconteerd op basis van de €STR-curve en voor de woonkredieten verhoogd 

met een liquidity spread en een spread die overige (administratieve) kosten dekt. 

 

In 2020 werden er enkele verfijningen aan ons waarderingsmodel met betrekking tot de woonkredieten doorgevoerd. 

De verwachte kredietverliezen en de liquidity spread en overige kosten spread zijn nieuwe elementen die we vanaf december 2020 ook 

in rekening brengen. Op die manier houdt de reële waarde beter rekening met alle kosten verbonden aan de retailproducten. Deze 

verfijningen werden niet toegepast op de cijfers van 2019 Voor de volledigheid geven we ook mee dat de commerciële marge niet mee 

werd opgenomen in de verdiscontering. De impact van deze verfijning in waarderingsmethodologie betreft een daling in reële waarde van 

1,23 miljard EUR.  

 

 

5.2  Reële waarde van financieringsactiviteiten (treasury) 
 

De financiële instrumenten worden in 3 categorieën ingedeeld. 

 

De eerste categorie bestaat uit de financiële instrumenten waarvoor de reële waarde niveau 1 wordt bepaald op basis van marktprijzen 

in een actieve markt. 

 

De vaststelling van het bestaan van een actieve markt is meestal eenduidig met marktinformatie beschikbaar voor het publiek en 

investeerders.  Er is geen afgelijnde beschrijving of minimale drempel van de activiteit die “regelmatig voorkomende markttransacties” 

vertegenwoordigt, waardoor het niveau van de daadwerkelijke transacties dienen te worden beoordeeld met inachtneming van de 

frequentie en het volume. Een laag transactievolume vertegenwoordigt niettemin nog steeds een prijs als deze bepaald is in een normale 

economische omgeving op een objectieve basis. De transactiebedragen zijn belangrijke indicatoren van de reële waarde.  

 

Indien de markt voor een bepaald instrument niet actief is of de marktprijzen niet of niet op regelmatige basis beschikbaar zijn, wordt 

gebruik gemaakt van waarderingstechnieken gebaseerd op de geactualiseerde waarde van toekomstige kasstromen of op basis van 

optiemodellen. Deze waarderingstechnieken maken gebruik van marktdata zoals rentecurves, dividendrendement, indexniveaus en 

volatiliteitsgegevens. AXA Bank Belgium maakt gebruik van informatie uit Bloomberg, Markit of aangeleverd door betrouwbare 

tussenpersonen. Deze prijzen worden vervolgens intern gevalideerd of de instrumenten worden gewaardeerd aan de hand van interne 

waarderingstechnieken. 

 

Het gebruik van waarneembare inputparameters leidt tot een reële waarde niveau 2, terwijl het gebruik van niet-waarneembare input tot 

een reële waarde niveau 3 leidt, tenzij hun invloed niet significant is. Waarneembare inputs worden ontwikkeld met behulp van 

marktgegevens, zoals publiek beschikbare informatie over feitelijke gebeurtenissen of transacties, die de veronderstellingen 

weerspiegelen die marktdeelnemers zouden gebruiken bij het bepalen van de prijs van het instrument.  

Het belang van niet-waarneembare parameters wordt geëvalueerd (1) op het niveau van elk individueel financieel instrument en (2) in 

zijn geheel. 

 

1. De specifieke impact van niet-waarneembare parameters op de reële waarde van elk financieel instrument wordt beoordeeld 

zolang de mark-to-market ervan [0,05%] van de totale balans overschrijdt. Ze worden beschouwd als zijnde meer dan een 

onbelangrijke impact te hebben wanneer ze de wijziging van de reële waarde van een financieel instrument met [30%] of meer 
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beïnvloeden. Indien AXA Bank Belgium de specifieke impact van de niet-waarneembare parameters op de reële waarde van 

het instrument niet met redelijke inspanningen kan meten, wordt het instrument automatisch gecatalogeerd in niveau 3.  

 

2. Op het totaalniveau wordt gecontroleerd of de globale mark-to-market van alle financiële instrumenten die niet-waarneembare 

parameters gebruiken die niet gecatalogeerd worden onder niveau 3 de [2%] van de totale balans niet overschrijdt. 

 

 

AXA Bank Belgium hanteert een beslissingstabel waarbij de toegekende niveaus per klasse van financieel instrument wordt weergegeven. 

Een specifiek comité zorgt voor een regelmatige herziening minstens 1 keer per jaar van deze beslissingstabel om ervoor te zorgen dat 

deze nauwkeurig en allesomvattend is. Het speciale comité is minstens samengesteld uit de managers van de boekhoudbeleidsregels 

(inclusief CTFM) en de middle-office dat het bedrijf vertegenwoordigt. 

 

Indien er op het niveau van dit specifiek comité onenigheid zou bestaan over de reëlewaardeclassificatie, zou het punt worden 

overgemaakt aan de CFO van AXA Bank Belgium voor beslissing over de niveauclassificatie. 

 

De tweede categorie bevat de volgende elementen: 

 

Activa 

Vorderingen op andere bankiers 

Vorderingen op andere bankiers bevatten interbancaire plaatsingen en reverse repo’s. 

De geraamde reële waarde is gebaseerd op verdisconteerde kasstromen aan de huidige marktomstandigheden. 

 

 

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden & derivaten gebruikt ter afdekking 

Derivaten die een indekkingsstrategie als doelstelling hebben en die, afhankelijk of ze al dan niet aan de IAS39 voorwaarden voldoen om 

zogenaamde ‘hedge accounting’ op toe te passen, opgenomen worden onder 1 van beide rubrieken. De geraamde reële waarde van 

vertegenwoordigt evenzeer het verdisconteerd bedrag van de toekomstige verwachte kasstromen waarbij als belangrijkste input 

markobserveerbare data worden gebruikt zoals een marktrente, een wisselkoers, de koers van onderliggende activa. 

 

 

Verplichtingen 

Deposito’s en ontleningen 

De geraamde reële waarde van vastrentende deposito’s, repotransacties en overige vastrentende ontleningen zonder genoteerde 

marktprijs is gebaseerd op verdisconteerde kasstromen aan de huidige marktomstandigheden. 

 

Uitgegeven schuldinstrumenten 

Voor de uitgegeven depositocertificaten wordt een verdisconteerd kasstroommodel gebruikt gebaseerd op een huidige rendementscurve 

van toepassing voor de resterende looptijd van het instrument tot op de vervaldag. 

 

Financiële verplichtingen  aangehouden voor handelsdoeleinden & derivaten gebruikt ter afdekking 

Dit betreft hetzelfde type derivatentransacties als opgenomen onder de financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden & 

derivaten gebruikt ter afdekking. 

 

 

De derde categorie bevat de volgende elementen: 

 

Activa 

 

Leningen en vorderingen op klanten 

Deze leningen en vorderingen zijn opgenomen voor hun nettoboekwaarde, na waardeverminderingen. De geraamde reële waarde van 

leningen en vorderingen vertegenwoordigt het verdisconteerd bedrag van de toekomstige verwachte kasstromen. Deze verwachte 

kasstromen zijn verdisconteerd volgens de huidige marktomstandigheden om zo de reële waarde te bepalen. 

 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat (OCI) 

Aandelen die zijn opgenomen voor hun aankoopprijs als beste inschatting van hun marktwaarde. 

 

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 

Dit behelst derivatentransacties afgesloten binnen het kader van de uitgifte van EMTN’s waarbij er een rentevergoeding wordt 

uitgewisseld tegenover de vergoedingsstructuur die gelijk is aan de vergoeding op de EMTN’s. De reële waarde van deze derivaten wordt 
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bepaald aan de hand van de “discounted cash flow”-methode, waarbij als niet-waarneembare inputs volatiliteiten gebaseerd op 

historische data gebruikt worden. 

 

Verplichtingen 

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 

Dit betreft hetzelfde type derivatentransacties als opgenomen onder de financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden. 

 

Financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies 

Uitgegeven EMTN’s, zoals bij de derivaten wordt de reële waarde hiervan bepaald aan de hand van de “discounted cash flow”-methode, 

waarbij als niet-waarneembare inputs volatiliteiten gebaseerd op historische data gebruikt worden. Een stijging (daling) van 10% van de 

groeiratio (“growth rate”) zou daarbij leiden tot een stijging (daling) van de reële waarde met 7 miljoen EUR (2019: 13,5 miljoen EUR). Dit 

geldt evenzeer voor de derivatentransacties aangezien deze de vergoedingsstructuur opgenomen in de EMTN’s spiegelen. 

 

De financiële verplichtingen tegen kostprijs waarvoor de reële waarde werd berekend, betreffen de “covered bonds” waarvoor de reële 

waarde gebaseerd is op ofwel informatie opgemaakt door meer dan 20 marktparticipanten ofwel kan bekomen worden via Bloomberg. 

 

 

Overzicht van activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde 
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Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 63.651 33.974 29.676

Verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële 

activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met 

verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat 733.173 733.063 61 49

Activa derivaten - hedge accounting 215 215

Financiële verplichtingen aangehouden voor 

handelsdoeleinden 73.144 70.645 2.499

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening 881.658 438.032 443.626

Verplichtingen derivaten - hedge accounting 47.263 47.263

Tabel FVAL.1

(1) Enkel toegepast indien die waarderingstechniek gebaseerd is op veronderstellingen die niet worden ondersteund door 

marktprijzen of markttarieven voor dit instrument (i.e. zonder het instrument aan te passen of de samenstelling ervan te 

wijzigen), en niet gebaseerd zijn op beschikbare waar-neembare marktgegevens.
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Zie ook hoofdstuk 33 Saldering. 

Activa / Verplichtingen

2019.12

in '000 EUR
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Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 744.435 716.233 28.202

Verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële 

activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met 

verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat 1.714.298 1.713.280 969 49

Activa derivaten - hedge accounting 8.224 8.224

Financiële verplichtingen aangehouden voor 

handelsdoeleinden 444.968 444.260 708

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening 1.129.931 664.058 465.873

Verplichtingen derivaten - hedge accounting 58.394 58.394

Tabel FVAL.2

(1) Enkel toegepast indien die waarderingstechniek gebaseerd is op veronderstellingen die niet worden ondersteund door 

marktprijzen of markttarieven voor dit instrument (i.e. zonder het instrument aan te passen of de samenstelling ervan te 

wijzigen), en niet gebaseerd zijn op beschikbare waar-neembare marktgegevens.
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Level 3 reële waarde financiële 

activa/verplichtingen (in '000 EUR)

31.12.2020
Level 3

BEGINSALDO
W&V

overige onderdelen 

van het 

totaalresultaat (OCI)

(b) Aankopen, 

Verkopen en 

Afwikkelingen

(c) Netto transferten 

in en uit Level 3
RW Level 3

EINDSALDO

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële 

activa met verwerking van waardeveranderingen 

in de overige onderdelen van het totaalresultaat 

(OCI)

49 49

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van waardeveranderingen in de 

winst- en verliesrekening  

Financiële activa aangehouden voor 

handelsdoeleinden 
28.202 2.518 -1.044 29.676

Financiële verplichtingen aangehouden voor 

handelsdoeleinden 
-708 -1.791 -2.499

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst- en verliesrekening

-465.873 120 2.311 19.816 -443.626

Totaal  level 3 financiële 

activa/verplichtingen
-438.329 848 2.311 18.772 -416.399

Tabel FVAL.3

(a) Netto winsten en verliezen 

begrepen in:

(a) Komt overeen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde W&V en overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) gedurende de periode van financiële activa/verplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin 

(inclusief impact wisselresultaat, renteresultaat, bijzondere waardeverminderingen en afboekingen als definitief verlies).

(b) Afwikkelingen gedurende de periode van financiële activa/verplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin (Aankopen, Verkopen en terugbetaling van effecten)
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Level 3 reële waarde financiële 

activa/verplichtingen (in '000 EUR)

31.12.2019
Level 3

BEGINSALDO
W&V

overige onderdelen 

van het 

totaalresultaat (OCI)

(b) Aankopen, 

Verkopen en 

Afwikkelingen

(c) Netto transferten 

in en uit Level 3

(d) 

Herclassificatie
RW Level 3

EINDSALDO

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële 

activa met verwerking van waardeveranderingen 

in de overige onderdelen van het totaalresultaat 

(OCI)

12.113 0 0 0 -17 -12.047 49

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van waardeveranderingen in de 

winst- en verliesrekening  

0 0 0 0 0 0

Financiële activa aangehouden voor 

handelsdoeleinden 
12.888 18.377 0 -3.062 0 28.202

Financiële verplichtingen aangehouden voor 

handelsdoeleinden 
-13.605 12.897 0 0 0 0 0 -708

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële 

waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst- en verliesrekening

-501.222 -25.927 -2.538 63.814 0 0 0 -465.873

Totaal  level 3 financiële 

activa/verplichtingen
-489.827 5.347 -2.538 60.752 -17 -12.047 -438.329

Tabel FVAL.4

(a) Netto winsten en verliezen 

begrepen in:

(a) Komt overeen met de gerealiseerde en niet-gerealiseerde W&V en overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) gedurende de periode van financiële activa/verplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin 

(inclusief impact wisselresultaat, renteresultaat, bijzondere waardeverminderingen en afboekingen als definitief verlies).

(b) Afwikkelingen gedurende de periode van financiële activa/verplichtingen geklasseerd als level 3 bij het begin (Aankopen, Verkopen en terugbetaling van effecten)

(d) Herclassificatie naar "Investeringen in dochterondernemingen, Joint ventures en geassocieerde deelnemingen"

(c) De netto transferten in en uit  Level 3 bestaan uit de volgende bewegingen: transferten uit Level 3 naar Level 2
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De bewegingen in de financiële instrumenten waarvoor de reële waarde gebaseerd wordt op genoteerde prijzen of waarneembare data 

andere dan genoteerde prijzen vinden voornamelijk hun oorzaak in volgende elementen (in duizenden EUR): 

 

 

 

 

 

 

Reëlewaardehiërarchie: financiële instrumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

 

 

 

 

 

 

 

  

FV 2020 Delta Level 1 Level 2 Level 3

Aankopen/Verkopen/Terugbetalingen -998.154 0 0

Andere wijzigingen 0 0 0

Delta t.g.v. evolutie Marktprijzen 17.938 -908 0

TOTAAL -980.217 -908 0

Tabel FVAL.5

FV 2019 Delta Level 1 Level 2 Level 3

Aankopen/Verkopen/Terugbetalingen -330.126 0 0

Van Level 3 naar Level 2 0 17 -17

Herclassificatie 0 0 -12.047

Delta t.g.v. evolutie Marktprijzen -262.828 2 0

TOTAAL -592.954 19 -12.064

Tabel FVAL.6

Activa / Verplichtingen
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Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 24.597.018 26.769.739 89.222 26.680.517

Schuldbewijzen 88.580 89.222 89.222

Leningen en voorschotten 24.508.438 26.680.517 26.680.517

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde  kostprijs 27.917.126 27.996.860 5.773.689 22.223.171

Deposito's 21.353.157 21.353.157 21.353.157

In schuldbewijzen belichaamde schulden 6.342.459 6.422.192 5.773.689 648.503

Overige verplichtingen 221.511 221.511 221.511

Tabel.FVAL.7

Activa / Verplichtingen

2019.12

in '000 EUR
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Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 24.176.566 27.111.365 84.282 27.027.083

Schuldbewijzen 83.641 84.282 84.282

Leningen en voorschotten 24.092.925 27.027.083 27.027.083

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde  kostprijs 25.679.462 25.765.225 4.720.630 21.044.595

Deposito's 20.074.111 20.074.111 20.074.111

In schuldbewijzen belichaamde schulden 4.735.333 4.821.096 4.720.630 100.466

Overige verplichtingen 870.018 870.018 870.018

Tabel.FVAL.8
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5.3 Dag 1-resultaten 
 

Tijdens het boekjaar 2020 werden geen dag 1-resultaten geboekt. 

 

 

5.4 Toepassing van de CVA en DVA op de 

derivatenportefeuille 
 

Op basis van een interne beoordeling uitgevoerd door AXA Bank Belgium, raamt het management de impact van de toepassing van CVA 

(“Credit Valuation Adjustment”) en DVA (“Debit Valuation Adjustment”) op de derivatenportefeuille op een bruto-CVA van 0,8 miljoen EUR 

en een bruto-DVA van 0,1 miljoen EUR. De netto-impact (verlies) van 0,7 miljoen EUR (voor belastingen) werd op de balans opgenomen. 

De evolutie tegenover het saldo per eind 2019 (een verlies (voor belastingen) van 1,2 miljoen EUR) zorgt bijgevolg voor een positieve 

impact op de resultatenrekening (voor belastingen) in 2020 van 0,5 miljoen EUR. 

 

IFRS 13 – Reële waarde definieert het concept reële waarde. Meer bepaald met betrekking tot derivaten moet er volgens deze norm een 

waardering van het kredietrisico worden opgenomen bij de bepaling van de reële waarde via een CVA en een DVA. De CVA waardeert het 

kredietrisico dat AXA Bank Belgium loopt bij tegenpartijen, terwijl de DVA het risico waardeert dat de tegenpartij loopt bij AXA Bank Belgium. 

 

 De CVA en DVA worden netto berekend per tegenpartij. CVA (DVA) is een functie van de totale blootstelling op de afsluitdatum, de credit 

spread van de tegenpartij (AXA Bank Belgium) en de gemiddelde resterende looptijd van de verrichtingen. De blootstelling voor de totale 

nettopositie bestaat uit de huidige blootstelling, namelijk het verschil tussen de waardering tegen marktwaarde op de afsluitdatum en 

het uitgewisselde onderpand op die datum, en de potentiële toekomstige blootstelling, namelijk de verwachte verandering in reële waarde 

van de positie over een periode van 10 dagen.  

 

Deze blootstelling wordt gehandhaafd tot de gemiddelde vervaldag van de verrichtingen.  

 

Het subelement "huidige blootstelling" evolueert in de tijd. Voor de eerste 10 dagen stemt ze overeen met het verschil tussen de reële 

waarde van de posities op de afsluitdatum en de waarde van het onderpand dat werd omgeruild op deze datum. Vanaf de 11de dag wordt 

deze huidige blootstelling vervangen door de maximale huidige blootstelling zoals die bepaald wordt door de onderpandovereenkomst 

(“CSA Threshold” en “Minimum Transfer Amount”) aangepast met een coëfficiënt die de gemiddelde blootstelling van de laatste 3 

maanden weergeeft, verhoogd met een eventuele initieel op afsluitdatum betaalde/ontvangen marge evenals een eventueel structureel 

en significant verschil tussen het verstrekte/ontvangen onderpand en de waarderingen van AXA Bank Belgium. Er dient opgemerkt dat 

geen enkel structureel verschil werd vastgesteld eind 2020 tussen het onderpand en de waarderingen van AXA Bank Belgium. 

 

 

5.5 Toepassing van de DVA op uitgegeven EMTN’s 
 

Zie hoofdstuk 28 Financiële verplichtingen die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 

of verlies worden aangewezen. 
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 Gebruik van schattingen en beoordelingen 
 

 

AXA Bank Belgium maakt gebruik van schattingen en beoordelingen in het kader van het opstellen van haar Geconsolideerde Jaarrekening 

op basis van IFRS. Deze schattingen en beoordelingen worden continu getoetst en zijn gebaseerd op de ervaring uit het verleden en 

andere factoren, waaronder een aanvaardbare inschatting van toekomstige gebeurtenissen gebaseerd op de huidig gekende 

omstandigheden. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen en beoordelingen. 

Schattingen en beoordelingen vinden vooral plaats in de volgende gebieden: 

 

- inschatting van een gedeelte van de te betalen acquisitiekosten aan tussenpersonen (zie hoofdstuk 2.2.1 Financiële activa en 

verplichtingen : opname en eerste waardering) 

- beoordeling van de classificatie van financiële activa op basis van het bedrijfsmodel en de karakteristieken van de contractuele 

kasstromen (zie hoofdstuk 2.2.2.1 Financiële activa: waarderingscategorieën); 

- beoordeling van de classificatie van financiële verplichtingen (zie hoofdstuk 2.2.2.2 Financiële verplichtingen: 

waarderingscategorieën); 

- schatting van bijzondere waardeverminderingen voor verwachte kredietverliezen op financiële activa tegen geamortiseerde 

kostprijs en op financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat (OCI) (zie hoofdstuk 2.2.2.5 Bijzondere waardeverminderingen); 

- beoordeling in welke mate het kredietrisico op die financiële activa significant verhoogd is en het gebruik van toekomstgerichte 

informatie (zie hoofdstuk 2.2.2.5 Bijzondere waardeverminderingen); 

- schatting van waardeverminderingen voor kredietverliezen (zie hoofdstuk 2.2.2.5 Bijzondere waardeverminderingen); 

- schatting van uitgestelde belastingvorderingen (zie hoofdstukken 2.9.3 Schatting van uitgestelde belastingen en 16 

Winstbelasting); 

- schatting van de verwachte gebruiksduur en de restwaarde van materiële en immateriële vaste activa (zie hoofdstuk 2.10 

Materiële en immateriële vaste activa); 

- beoordeling van de indeling in categorieën met betrekking tot het bepalen van de reële waarde (zie hoofdstuk 5 Reële waarde 

van financiële activa en verplichtingen); 

- bepaling van de reële waarde van niet-genoteerde financiële instrumenten inclusief derivaten en financiële activa tegen 

geamortiseerde kostprijs in het kader van de opname in de toelichting (zie hoofdstuk 5 Reële waarde van financiële activa en 

verplichtingen); 

- waardering van de CVA en DVA op derivaten en op financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 

van waardeveranderingen in winst of verlies (zie hoofdstukken 5.4 Toepassing van de CVA en DVA op de derivatenportefeuille 

en 28 Financiële verplichtingen die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of 

verlies worden aangewezen); 

- schatting van voorzieningen voor pensioenverplichtingen (zie hoofdstuk 13.2 Pensioentoezeggingen en andere prestaties); 

- schatting van de kostprijs van verloningen in aandelen en opties (zie hoofdstuk 13.3 Verloningen in aandelen en opties); 

- de bepaling van de afdekkingsreserve bij het toepassen van de reële waarde afdekking (zie hoofdstuk 22 Derivaten) 

- het bepalen van controle bij het opstellen van de consolidatiekring (zie hoofdstuk 25 Investeringen in dochterondernemingen, 

joint ventures en geassocieerde deelnemingen); 

- inschatting van de in aanmerking komende toekomstige kredietproductie bij de toetsing van de voorwaarden met betrekking 

tot de langerlopende herfinancieringsoperaties (zie hoofdstuk 29.3 TLTRO-leningen) 

- schatting van de bestaande verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden bij de opname van andere 

voorzieningen (zie hoofdstuk 31 Voorzieningen). 
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 Baten (lasten) uit provisies en vergoedingen 
 

 

 

 

  

Baten uit en lasten in verband met provisies en 

vergoedingen

in '000 EUR

2020.12 2019.12

Baten uit provisies en vergoedingen

Effecten 45.115 37.680

Uitgiften 42.146 35.840

Aan- en verkooporders 133

Overige 2.969 1.707

Clearing en afwikkeling

Trust- en zaakwaarnemende activiteiten 727 1.567

Vermogensbeheer

Bewaring 727 1.567

Andere zaakwaarnemende transacties

Verplichtingen uit hoofde van leningen

Betalingsdiensten 26.820 8.268

Gestructureerde financiering

Vergoeding voor beheersdiensten met betrekking tot 

effectiseringsactiviteiten

Overige financiële diensten 25.004 38.521

TOTAAL 97.667 86.037

Lasten in verband met provisies en vergoedingen

Provisies betaald aan tussenpersonen (acquisitiekosten) 40.675 39.501

Clearing, afwikkeling en bewaring 1.084 637

Overige 42.594 45.922

TOTAAL 84.353 86.059

Tabel FCIE.1
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 Gerealiseerde winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen 

die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd in de winst- en 

verliesrekening 
 

 

 

 

  

Winsten of (-) verliezen bij verwijdering uit de balans 

van financiële activa en verplichtingen die niet als 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies zijn 

aangewezen

2020.12

in '000 EUR

N
e
tt

o

Schuldbewijzen 747

Leningen en voorschotten 4.776

Deposito's

Uitgegeven schuldbewijzen -14

Overige financiële verplichtingen

TOTAAL 5.509

Tabel GLNPL.1

Winsten of (-) verliezen bij verwijdering uit de balans 

van financiële activa en verplichtingen die niet als 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies zijn 

aangewezen

2019.12

in '000 EUR

N
e
tt

o

Schuldbewijzen 35.311

Leningen en voorschotten 4.892

Deposito's

Uitgegeven schuldbewijzen

Overige financiële verplichtingen

TOTAAL 40.203

Tabel GLNPL.2
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 Winsten (verliezen) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- 

en verliesrekening 
 

 

  

 

Met betrekking tot het gerealiseerd resultaat in 2020 staat er ook een bedrag van -0,17 miljoen EUR met betrekking tot het 

kredietrisico in het eigen vermogen onder posten die niet meer worden ingedeeld bij winst of verliezen en méér specifiek in de lijn 

'Veranderingen in de reële waarde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst en verlies wegens verandering van het kredietrisico ervan (zie ook item 28 Financiële verplichtingen die 

als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies worden aangewezen). Dit betreft dus 

gerealiseerd resultaat dat echter niet naar de winst en verliesrekening mag getransfereerd worden.  

Winsten of (-) verliezen op financiële activa en 

verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening

2020.12

in '000 EUR
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Schuldbewijzen

Leningen en voorschotten

Deposito's

Uitgegeven schuldbewijzen 17.096

Overige financiële verplichtingen

TOTAAL 17.096

Tabel GLFVPL.1

Winsten of (-) verliezen op financiële activa en 

verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de winst- en 

verliesrekening

2019.12

in '000 EUR
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Schuldbewijzen

Leningen en voorschotten

Deposito's

Uitgegeven schuldbewijzen -6.511  

Overige financiële verplichtingen

TOTAAL -6.511  

Tabel GLFVPL.2
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 Winsten (verliezen) uit administratieve verwerking van 

afdekkingstransacties 
 

Inclusief de afschrijving van de wijziging in de reële waarde van de afgedekte positie. 

 

De ineffectiviteit inzake reëlewaardeafdekkingen staat vermeld in de resultatenrekening, in de lijn “Winsten (verliezen) op administratieve 

verwerking van afdekkingstransacties”. 

 

 

Nettoresultaten als gevolg van de administratieve verwerking 

van afdekkingstransacties

2020.12

in '000 EUR

N
e

tt
o

Wijzigingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument 

(inclusief stopzettingen) -157.707

Wijzigingen in de reële waarde van het afgedekte instrument m.b.t. 

het afgedekte risico 202.616

Ineffectiviteit in verlies en winst ingevolge kasstroomafdekkingen

Ineffectiviteit in verlies en winst ingevolge afdekkingen van netto-

investeringen in buitenlandse vestigingen

TOTAAL 44.909

Tabel GLHA.1

Nettoresultaten als gevolg van de administratieve verwerking 

van afdekkingstransacties

2019.12

in '000 EUR

N
e
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o

Wijzigingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument 

(inclusief stopzettingen) -372.180

Wijzigingen in de reële waarde van het afgedekte instrument m.b.t. 

het afgedekte risico 376.544

Ineffectiviteit in verlies en winst ingevolge kasstroomafdekkingen

Ineffectiviteit in verlies en winst ingevolge afdekkingen van netto-

investeringen in buitenlandse vestigingen

TOTAAL 4.365

Tabel GLHA.2
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  Overige exploitatiebaten en -lasten 
 

 

 

 

 

  

Overige exploitatiebaten en -lasten

in '000 EUR
2020.12 2019.12

EXPLOITATIEBATEN 16.630 17.827

Materiële activa gewaardeerd volgens het herwaarderingsmodel

Vastgoedbeleggingen

Huurinkomsten uit vastgoedbeleggingen

Cumulatieve verandering in de reële waarde die in de winst- 

en verliesrekening wordt verwerkt, indien een

vastgoedbelegging van een pool waarvoor het kostprijsmodel 

wordt toegepast, wordt verkocht aan een pool waarvoor het 

reële-waardemodel wordt toegepast

Overige baten verbonden met vastgoedbeleggingen

Overige 16.630 17.827

EXPLOITATIELASTEN 0 2

Materiële activa gewaardeerd volgens het herwaarderingsmodel

Vastgoedbeleggingen

Directe exploitatielasten (inclusief reparatie en onderhoud) die 

voortvloeien uit vastgoedbeleggingen

die tijdens de periode huurinkomsten hebben gegenereerd

Directe exploitatielasten (inclusief reparatie en onderhoud) die 

voortvloeien uit vastgoedbeleggingen

die tijdens de periode geen huurinkomsten hebben 

gegenereerd

Cumulatieve verandering in de reële waarde die in de winst- 

en verliesrekening wordt verwerkt, indien een

vastgoedbelegging van een pool waarvoor het kostprijsmodel 

wordt toegepast, wordt verkocht aan een pool waarvoor het 

reële-waardemodel wordt toegepast

Overige 0 2

TOTAAL 16.630 17.826

Tabel OONI.1
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 Operationele leasing 
 

 

Als leasinggever verhuurt AXA Bank Belgium enkel een gedeelte van het gebouw van haar maatschappelijke zetel te Berchem, gedeeltelijk 

aan AXA Belgium en gedeeltelijk aan derden. 

Daarnaast heeft AXA Bank Belgium als leasingnemer enkel operationele-leasingcontracten en een erfpachtovereenkomst voor een gering 

bedrag.  

Deze worden met betrekking tot de huur van de bedrijfswagens en fietsen evenals de huur van bedrijfsgebouwen hierna vermeld. 

 

 

  

 

  

Activa aangehouden  in het kader van een 

operationele lease

2020.12

in '000 EUR
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Voor de leasingnemer - Resterende looptijd

< 1 jaar 1.403 1.679

> 1 jaar ≤ 5 jaar 2.855

> 5 jaar 654

TOTAAL NOMINAAL BEDRAG 4.912 1.679

Voor de leasinggever - Resterende looptijd

< 1 jaar 2.299 1.881

> 1 jaar ≤ 5 jaar 9.177

> 5 jaar 7.105

TOTAAL NOMINAAL BEDRAG 18.581 1.881

Tabel OLA.1

Activa aangehouden  in het kader van een 

operationele lease

2019.12

in '000 EUR
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Voor de leasingnemer - Resterende looptijd

< 1 jaar 1.391 1.990

> 1 jaar ≤ 5 jaar 2.612

> 5 jaar 852

TOTAAL NOMINAAL BEDRAG 4.855 1.990

Voor de leasinggever - Resterende looptijd

< 1 jaar 1.239 1.570

> 1 jaar ≤ 5 jaar 2.948

> 5 jaar 1.721

TOTAAL NOMINAAL BEDRAG 5.908 1.570

Tabel OLA.2
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 Personeelslasten 
 

13.1  Samenstelling van de personeelsuitgaven 
 

 
 

 

13.2  Pensioentoezeggingen en andere prestaties 
 

13.2.1 Algemene principes 

 

13.2.1.1  Pensioenregelingen van het type toegezegde pensioenen 

 

De geëvalueerde regelingen vertegenwoordigen enerzijds de pensioenregelingen en anderzijds de medische voordelen die verbonden zijn 

aan de hospitalisatiedekkingen na het pensioen. 

 

AXA Bank Belgium beschikt over 13 pensioenregelingen waarvan er 7 wettelijk zijn gestructureerd als pensioenregelingen van het type 

toegezegde bijdragen. 

 

De pensioenstelsels zijn onderworpen aan de in België geldende prudentiële en sociale regels, meer bepaald aan de wet op de 

aanvullende pensioenen (WAP). 

 

In overeenstemming met de Belgische wetgeving die geldt voor de pensioenregelingen van de tweede pijler (de wet op de aanvullende 

pensioenen), moeten alle Belgische pensioenregelingen van het type toegezegde bijdragen onder de IFRS-standaarden worden 

beschouwd als pensioenregelingen van het type toegezegde pensioenen. De wet op de aanvullende pensioenen bepaalt dat in het kader 

van de pensioenregelingen van het type toegezegde bijdragen, de werkgever een rendement van minstens 3,75% moet voorzien op de 

persoonlijke bijdrage van de werknemer en 3,25% op de werkgeversbijdragen. Vanaf 2016 wordt dit minimale rendementspercentage 

een variabele rentevoet die gebaseerd is op de Belgische OLO-overheidsobligaties, maar met een minimumrendement dat vastgelegd is 

op 1,75% en een maximumrendement dat vastgelegd is op 3,75%. 

 

Vanwege dit minimumrendement dat in België moet worden gewaarborgd voor de pensioenregelingen van het type toegezegde bijdragen, 

is de werkgever blootgesteld aan een financieel risico (er is een wettelijke verplichting om aanvullende bijdragen te betalen als het 

rendement van de onderliggende activa niet voldoet aan de wettelijke vereisten, door alle personeelsverloningen met betrekking tot de 

werknemersprestaties tijdens de lopende en vorige periode te betalen). Deze pensioenregelingen moeten bijgevolg worden 

geclassificeerd en geboekt als pensioenregelingen van het type toegezegde pensioenen onder IAS 19 - Personeelsbeloningen. 

 

Voor dit type pensioenregelingen worden de volgende boekhoudmethodes gebruikt om de activa en verplichtingen te waarderen: 

 

• De contante verplichting (of “defined benefit obligation”) wordt bepaald door de gewaarborgde minimumreserve op de 

berekeningsdatum te projecteren tegen de minimaal gewaarborgde rentevoet tot de veronderstelde pensioendatum, en die 

vervolgens te actualiseren aan de hand van de weerhouden discontovoet, rekening houdend met de overlevings- en 

vertrekveronderstellingen. 

Personeelsuitgaven

in '000 EUR
2020.12 2019.12

Bezoldigingen 55.718 61.561

Sociale lasten 14.797 16.089

Rust- en overlevingspensioenen en soortgelijke uitgaven 7.695 7.663

Op aandelen gebaseerde betalingen 1.685 1.753

Andere 6.875 5.468

TOTAAL 86.770 92.534

Tabel PE.1
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• De reële waarde van de activa (“assets”) wordt bepaald op basis van de reëel samengestelde reserves (op basis van de 

stortingen en reële rendementen op de berekeningsdatum). 

 

Anderzijds biedt AXA Bank Belgium hospitalisatiedekkingen aan zijn werknemers die met pensioen vertrekken. De geboden waarborgen 

zijn voor een groot deel van de werknemers gelijkaardig aan de waarborgen die geboden worden tijdens de activiteitsperiode. AXA Bank 

Belgium financiert deels deze voordelen die toegekend worden aan het personeel na de pensionering. 

 

De economische veronderstellingen die werden gebruikt voor de waardering van elke regeling op 31 december van het jaar, zijn de 

volgende: 

 

 

 

De evolutie van de kosten voor de gezondheidszorg wordt op 2% per jaar geraamd. 

De sterftetafels die voor de beoordelingen van de toezeggingen worden gebruikt, zijn de sterftetafels MR/FR (Koninklijk besluit van 14 

november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit ) met een leeftijdsverlaging van 5 jaar. 

De veronderstelde pensioenleeftijd is 65 jaar, om rekening te houden met de verwachte trends op lange termijn. 

Het percentage waarschijnlijkheid van vertrek vóór de pensionering wordt vastgesteld per leeftijd overeenkomstig de onderstaande tabel: 

 

 

 

Al deze veronderstellingen werden bepaald in overeenstemming met de statistische waarnemingen voor de betrokken populaties en met 

de economische verwachtingen: 

 

- de disconteringsvoet wordt bepaald op de afsluitdatum op basis van de marktrente voor AA-bedrijfsobligaties van de eurozone 

en in functie van de looptijd en de kenmerken van de regelingen. De looptijd van de verbintenissen bedraagt ongeveer 10,5 

jaar op het einde van 2020 tegenover ongeveer 9,8 jaar op het einde van 2019. 

- door een verlaging van de disconteringsvoet met 0,5% zou de totale DBO (“defined benefit obligation”, actuariële schuld) 

wijzigen met +5,6% alsook de kostprijs voor de diensten geleverd gedurende de periode met +4,9%. 

- door een verhoging van de disconteringsvoet met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met -5,1% alsook de kostprijs voor de 

diensten geleverd gedurende de periode met -4,4%. 

- door een stijging van het inflatiepercentage met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met +2,1% en de kostprijs voor de diensten 

geleverd gedurende de periode met +3,0%. 

- door een stijging van het inflatiepercentage van de medische kosten met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met +0,4% en de 

kostprijs voor de diensten geleverd gedurende de periode met +0,6%. 

- door een stijging van een aangroei van de lonen met 0,5% zou de totale DBO wijzigen met +4,0 % en de kostprijs van de 

diensten geleverd gedurende de periode met +5,9%. 

 

Jaarlijkse variatie van de pensioentoezeggingen en andere prestaties 

 

De jaarlijkse evolutie van de actuariële schuld (“Defined Benefit Obligation”) wordt berekend op basis van de volgende elementen: 

 

2020 2019 2018 2017 2016

Discontovoet 0,35% 0,75% 1,55% 1,45% 1,50%

Inflatievoet 1,50% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60%

Percentage loonsverhogingen 2,20% 2,40% 2,40% 2,30% 2,60%

Tabel PE.2

percentage

0,0%

20 jaar <= 24 jaar 8,0%

25 jaar <= 29 jaar 8,0%

30 jaar <= 34 jaar 8,0%

35 jaar <= 39 jaar 5,0%

40 jaar <= 44 jaar 3,5%

45 jaar <= 49 jaar 3,0%

50 jaar <= 54 jaar 2,0%

55 jaar <= 59 jaar 1,8%

60 jaar <= 65 jaar 1,8%

Tabel PE.3

Leeftijd

< 20  jaar
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- de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten (“service cost”, vertegenwoordigt de toename van de actuariële schuld 

voor een bijkomend dienstjaar); 

- de intrest op de actuariële schuld, die de disconteringsvoet op een jaar vertegenwoordigt (“interest cost”); 

- de werknemersbijdragen; 

- de wijzigingen van de regelingen (wijziging van regeling, vermindering van rechten, vereffening van rechten, overnames en 

verkopen, enz.); 

- de actuariële winst en verlies (als gevolg van wijzigingen van de veronderstellingen en de ervaring); 

- de door de werkgever en de activa betaalde prestaties (“benefits paid”). 

 

13.2.2  Informatie gepresenteerd in de balans 

 

De informatie die in de balans wordt gepresenteerd voor de pensioentoezeggingen en andere prestaties, is het verschil tussen de 

actuariële schuld en de reële waarde van de fondsbeleggingen. Wanneer dit verschil positief is, wordt er een provisie opgenomen. 

Wanneer dit verschil negatief is, wordt er een voorafbetaalde kost opgenomen in de balans.  

 

Bovendien, en in overeenstemming met IAS 19 - Personeelsbeloningen, wordt er een activacategorie, “afzonderlijke actiefpost” (“separate 

assets”) geheten, in de balans opgenomen. De IFRS-standaarden hebben het concept “afzonderlijke actiefpost” gecreëerd, activa die niet 

van de actuariële schuld kunnen worden afgetrokken. Binnen AXA Bank Belgium zijn de afzonderlijke actiefposten 

verzekeringscontracten, uitgegeven door bepaalde dochterondernemingen van de Groep om hun vastebijdrageregelingen te dekken. In 

boekhoudtermen is het gevolg van de afzonderlijke actiefposten een toename van de voorafbetaalde provisie of een daling van de 

voorafbetaalde kost. Deze activa worden gepresenteerd in een apart gedeelte van de volgende tabel. Omdat deze activa alleen ter 

beschikking zijn van de eventuele schuldeisers in geval van faillissement, is hun economische aard dus gelijkaardig aan die van de 

fondsbeleggingen als de exploitatie wordt voortgezet. Omdat deze activa beschikbaar worden gesteld via een verzekeringscontract, 

verplichten de IFRS-standaarden echter om ze in de categorie “afzonderlijke actiefposten” op te nemen en dit ondanks hun economische 

aard. 

 

Op basis van de IAS 19-regels neemt AXA Bank Belgium alle actuariële winsten en verliezen op in een aparte regel van de overige 

onderdelen van het totaalresultaat (OCI). 

 

De actuariële winsten en verliezen worden gedefinieerd als aanpassingen die te wijten zijn aan veranderingen in de actuariële 

veronderstellingen en ervaringsaanpassingen (evoluties van de kenmerken van de populatie tussen twee waarderingen). De actuariële 

winsten en verliezen omvatten ook de verschillen tussen het verwachte rendement (dat overeenstemt met de disconteringsvoet in 

overeenstemming met IAS 19) en het reële rendement van de financiële beleggingen. 

 

De norm IAS 19 legt ook op dat de taksen en sociale bijdragen die van toepassing zijn op de pensioenstelsels en de 

gezondheidszorgstelsels in België ten laste worden genomen. 
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De onderstaande tabel toont de evolutie van de actuariële schuld en de verschillen in de fondsbeleggingen van de pensioenregelingen 

en andere prestaties volgens de categorieën “fondsbeleggingen” en “afzonderlijke actiefposten” op 31 december 2020. 

 

 

 

  
 

Deze variatie wordt verklaard door: 

 

- het wijzigen van de financiële en demografische hypothesen (zie hoofdstuk 13.2.1.1 regimes met vaste prestaties) ; 

- De collectieve overdracht van enkele personeelsleden (cross employment contracten) tussen AXA Bank en AXA Belgium wat 

een overdracht van actuariële schulden van +2,6 miljoen EUR impliceert en een overdracht van afzonderlijke assets van +1,47 

miljoen euro. Deze impact, 0,6 miljoen EUR wordt erkend in de jaarlijkse lasten van 2020 en blijft aanwezig in de OCI-rekening 

  

12.2020 12.2019

168.869 156.618

5.819 5.855

944 1.896

311 351

2.610

Actuariële winsten (verliezen) ten gevolge van op ervaring gebaseerde wijzigingen 2.441 -832

Actuariële verschillen ten gevolge van wijzigingen in de demografische veronderstellingen  

Actuariële verschillen ten gevolge van wijzigingen in de financiële veronderstellingen  6.412 14.568

-9.334 -9.472

-126 -114

Opname van DC-plannen   

Inperkingen en afwikkelingen   

177.946 168.869

  

Impliciet rendement van de fondsbeleggingen

Reëel rendement van de fondsbeleggingen, met uitsluiting van het impliciet rendement van de fondsbeleggingen

  

0 0

  

108.106 109.083

Impliciet rendement van de afzonderlijke actiefposten 592 1.293

Reëel rendement van de afzonderlijke actiefposten, met uitsluiting van het impliciet rendement van de afzonderlijke actiefposten 2.906 440

8.147 6.526

311 351

1.472

-9.460 -9.586

 

Opname van DC-plannen  

112.073 108.106

-177.946 -168.869

-177.946 -168.869

  

  

  

  

-177.946 -168.869

-177.946 -168.869

  

  

-177.946 -168.869

112.073 108.106

  

-65.872 -60.763

Tabel PE.4

Reële waarde van de afzonderlijke actiefposten op het einde van de periode

Netto economische financiering 

(waarvan afzonderlijke actiefposten)

Vastgestelde activa

Opgenomen provisies

Nettopositie (exclusief afzonderlijke actiefposten)

Netto economische financiering

(waarvan afzonderlijke actiefposten)

Nettopositie (exclusief afzonderlijke actiefposten)

(exclusief afzonderlijke actiefposten)

Inkomende (uitgaande) transfers (incl. overnames en overdrachten)

Betaalde prestaties

Wisselkoerseffecten

Reële waarde van de afzonderlijke actiefposten op het einde van de periode 

Financiering van de verplichtingen

Verplichtingen opgenomen in de resultatenrekening

Ondergefinancierde stelsels (plan per plan)

Overgefinancierde stelsels (plan per plan)

Niet-gefinancierde verplichtingen (B)-(A)

Kosten van de vorige niet-toegerekende diensten

Gecumuleerde impact van de plafonnering van de activa

Prestaties direct betaald door de werkgever

Werknemersbijdragen

Evolutie van de fondsbeleggingen

Reële waarde van de fondsbeleggingen aan het begin van de periode

Werkgeversbijdragen

Werknemersbijdragen

Inkomende (uitgaande) transfers (incl. overnames en overdrachten)

Betaalde prestaties

Wisselkoerseffecten

Reële waarde van de fondsbeleggingen op het einde van de periode (B)

Evolutie van de afzonderlijke actiefposten

Reële waarde van de afzonderlijke actiefposten aan het begin van de periode

Werkgeversbijdragen

Actuariële schuld op het einde van de periode (A)

(In '000 EUR)

Evolutie van de verplichting

Actuariële schuld aan het begin van de periode

Betaalde prestaties

Pensioenkosten

Interest op de actuariële schuld

Werknemersbijdragen

Wijzigingen van stelsel (incl. overnames en overdrachten)
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13.2.3 Jaarlijkse kost van de pensioenen en de andere prestaties 

 

De jaarlijkse kost van de pensioenen en de andere prestaties (“pension and other benefits expense”), die in de winst- en verliesrekening 

werd opgenomen (inbegrepen in de “kost van de pensioentoezeggingen en andere prestaties”), wordt hieronder gepresenteerd op 

31 december 2019 en 2020: 

 

 

 

13.2.4 Evolutie van de provisie op de balans (exclusief afzonderlijke actiefposten) 

 

De evolutie van de provisie op de balans tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 toont enkel de evolutie van de provisie die is 

opgenomen in de jaarrekening van AXA Bank Belgium. Deze vergelijking houdt geen rekening met de afzonderlijke actiefposten (“separate 

assets”). Ze vertegenwoordigt bijgevolg niet helemaal de economische realiteit. De onderstaande tabel toont de gedetailleerde evolutie 

op het passief van de balans, met de afzonderlijke actiefposten toegevoegd op het einde van elk boekjaar. 

 

De afzonderlijke actiefposten vertegenwoordigen de reële waarde van de activa die de verplichtingen dekken voor de toezeggingen met 

vaste prestaties die tegelijk worden gedekt door de verzekeringspolissen die bij AXA Belgium werden onderschreven, die de werknemers 

directe rechten geven, en dit dus door verzekeringspolissen met verbonden partijen die zich buiten de consolidatiekring bevinden. In deze 

omstandigheden kunnen deze activa niet worden aangemerkt als activa van stelsels die in mindering komen van de toezeggingen, maar 

vertegenwoordigen ze rechten op terugbetaling, geboekt als aparte actiefposten, overeenkomstig de aanbevelingen van de IAS 19-

standaard. 

 

De evolutie van de netto economische financiering van de verplichtingen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 weerspiegelt de 

evolutie van de provisie die in de rekeningen van AXA Bank Belgium werd opgenomen en de evolutie van de afzonderlijke actiefposten.  

 

 
 
  

(In '000 EUR) 12.2020 12.2019

6.130 6.206

-311 -351

944 1.896

-592 -1.293

Wijzigingen van stelsel (incl. overnames en overdrachten) 603

6.773 6.459

Tabel PE.5

Interest op de actuariële schuld

Impliciet rendement van de fondsbeleggingen / afzonderlijke actiefposten

Jaarlijkse kost van de pensioenen en andere prestaties

Jaarlijkse kost van de pensioenen en andere prestaties

Pensioenkosten

Vereffeningen, verminderingen

Werknemersbijdragen

(in '000 EUR) 12.2020 12.2019

Evolutie van de provisie op de balans

Provisie op de balans aan het begin van de periode -168.869 -156.618

Jaarlijks kost van de pensioenen en de andere prestaties -7.073 -8.102

Werkgeversbijdragen   

Werknemerprestaties 126 114

Prestaties betaald door de afzonderlijke actiefposten 9.334 9.472

Actuariële winsten en verliezen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten (Overige onderdelen 

van het totaalresultaat) -8.853 -13.735

Wijzigingen van stelsel (incl. overnames en overdrachten)

Provisie op de balans op het einde van de periode -177.946 -168.869

Reële waarde van de afzonderlijke actiefposten op het einde van de periode 112.073 108.106

Netto economische financiering van de verplichtingen op het einde van de periode -65.872 -60.763

Tabel PE.6
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13.2.5  Toekomstige betalingen (betaalde prestaties en werkgeversbijdragen) 

 

Raming van de toekomstige te betalen prestaties  

 

De verwachte toekomstige prestaties bedragen 5,25 miljoen EUR voor 2021 en 3 miljoen EUR voor 2022. Deze bedragen kunnen variëren 

afhankelijk van de verschillen tussen de veronderstellingen en de realiteit in de komende jaren. 

 

Verwachte werkgeversbijdragen voor de fondsbeleggingen en afzonderlijke actiefposten 

 

De entiteiten moeten jaarlijks de kost van de rechten op prestaties financieren waarvoor de bijdragen worden bepaald als percentage 

van de lonen die recht geven op pensioen afhankelijk van de leeftijdsklasse of de anciënniteit van de begunstigden. Het geraamde bedrag 

van de door de werkgever te betalen bijdragen in 2021 in het kader van de pensioentoezeggingen bedraagt 8 miljoen EUR. Dit bedrag 

kan variëren afhankelijk van de verschillen tussen de veronderstellingen en de realiteit in de komende jaren en vertegenwoordigt de 

bijdragen zonder direct verband met de pensioenkost en de andere IFRS-prestaties. 

 

13.2.6  Fondsbeleggingen 

 

Als gevolg van de lange looptijd van de pensioentoezegging, bestaan de fondsbeleggingen in het algemeen uit aandelen, obligaties en 

vastgoed. 

 

De fondsbeleggingen van AXA Bank Belgium zijn verzekeringscontracten met een gewaarborgd rendement. Deze contracten werden 

onderschreven bij AXA Belgium. 

 

Voor het stelsel ex-Anhyp dat sinds 1 juli 1983 bestaat, was het financieringsvehikel een pensioenfonds tot en met 31 december 2017. 

De financiële activa van het fonds werden eind 2017 gerealiseerd. De overdracht van de actieve aangeslotenen naar een 

groepsverzekering bij AXA Belgium werd begin 2018 uitgevoerd.  

 

 

13.3  Verloningen in aandelen en opties 
 

13.3.1 Algemene principes 

 

De hieronder vermelde instrumenten voor vergoeding in aandelen zijn instrumenten die aflopen in aandelen,  

De totale kost voor AXA Bank Belgium is niet significant voor 2020. 

 

13.3.2 Aandelenopties AXA SA (“Stock-options AXA SA”) 
 

De “Senior Executives” van de Groep konden tot 2016 opties op aandelen van AXA toegekend krijgen in het kader van 

aandelenoptieplannen van de onderneming die in latere jaren verworven werden/worden. De voorwaarden voor elke toekenning van 

aandelen konden variëren. Deze zijn geldig gedurende maximaal 10 jaar en in het algemeen uitoefenbaar in schijven van 33,33% per 

jaar van de derde tot de vijfde verjaardag van de datum van de toekenning van de opties. 

Voor de begunstigden zijn de toegekende opties op aandelen onvoorwaardelijk verworven voor de twee eerste schijven, terwijl de derde 

schijf uitoefenbaar is indien een voorwaarde voor de prestatie van het aandeel van AXA tegenover de benchmarkindex "SXIP " vervuld is.  
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De volgende tabel geeft een overzicht van de opties in omloop. 

 

 

 

 

 
  

Het aantal opties in omloop en het aantal uitoefenbare opties per 31 december 2020 wordt hieronder weergegeven, per datum van 

toekenning: 

 

 
 

   

Het “Black & Scholes”-model voor de waardering van opties werd gebruikt om de reële waarde van de opties op aandelen van AXA te 

bepalen. Het gevolg van de uitoefening van opties voor hun vervaltermijn wordt in aanmerking genomen aan de hand van een hypothese 

voor de verwachte levensduur die voortkomt uit de waarneming van de historische gegevens. De volatiliteit van het aandeel van AXA wordt 

geraamd met de methode van de impliciete volatiliteit, gevalideerd door middel van een analyse van de historische volatiliteit, om zich 

van de coherentie van de hypothese te vergewissen. De hypothese voor het verwachte dividend van het aandeel van AXA is op de 

marktconsensus gebaseerd. Het risicovrije rendement komt voort uit de rentecurve van de “Euro Swap”, voor de overeenkomstige 

maturiteit. 

 

  

2020.12

Options 

(in '000')

Gemiddelde prijs

(in '000 EUR)

In omloop op 1/1 63,8

Toevoegingen 0,0  

Verhoging kapitaal 0,0

Uitgeoefend -8,4 15,09 

Vervallen en geanuleerde opties -2,2 15,43 

Andere bewegingen 0,0  

In omloop op 31/12 53,2 15,64 

Tabel PE.7

2019.12

Options 

(in '000')

Gemiddelde prijs

(in '000 EUR)

In omloop op 1/1 80,6

Toevoegingen 0,0  

Verhoging kapitaal 0,0

Uitgeoefend -14,9 14,14 

Vervallen en geanuleerde opties -2,0 11,53 

Andere bewegingen 0,1  

In omloop op 31/12 63,8 15,48 

Tabel PE.8

Datum van toekenning Uitoefenprijs In omloop Uitoefenbaar

2011-03-18 14,73 € 5.042,00 5.042,00

2012-03-16 12,22 € 4.250,00 4.250,00

2013-03-22 13,81 € 4.800,00 4.800,00

2014-03-24 18,68 € 13.830,00 13.830,00

2015-06-19 22,90 € 6.410,00 6.410,00

2016-06-06 21,52 € 18.886,00 18.886,00

Tabel PE.9
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13.3.3  Aandelenplan AXA SA (“Shareplan AXA SA”) 
 

AXA geeft haar werknemers de mogelijkheid om aandeelhouder te worden, dankzij een bijzondere uitgifte die voor hen is voorbehouden. 

In de landen die aan de wettelijke en fiscale eisen voldoen, werd in 2020 1 investeringsmogelijkheid voorgesteld: het klassieke 

aandeelhoudersplan. 

Het klassieke plan geeft de werknemers de mogelijkheid om, op basis van hun initiële inbreng, in te tekenen op aandelen van AXA (via 

het Gemeenschappelijke beleggingsfonds van de onderneming of door rechtstreeks gehouden aandelen) met een maximale korting van 

20%. Deze aandelen zijn onbeschikbaar gedurende 5 jaar (tenzij in het geval van een vervroegde vrijgave zoals voorzien door de 

toepasselijk reglementering). De werknemers dragen het risico van alle evoluties van het aandeel tegenover de intekenprijs. 

 

De kosten van dit aandeelhoudersplan worden gewaardeerd door rekening te houden met de beperking van 5 jaar voor de werknemer. 

De gekozen aanpak waardeert het aandeel aan de hand van een replicatiestrategie waarin de deelnemer het aandeel op de beurs zou 

verkopen na de beperkingstermijn van 5 jaar, en het bedrag zou lenen dat nodig is om een onmiddellijk vrij aandeel te kopen, met 

financiering van de lening door de verkoop op termijn en de tijdens de beperkingsperiode uitgekeerde dividenden. Voor het plan met 

hefboomwerking moet men aan de kosten van het plan de opportuniteitswinst toevoegen die impliciet door AXA wordt geboden, aangezien 

het haar werknemers laat genieten van de institutionele koers (en niet de beurskoers) voor de derivaten. 

In het afgesloten boekjaar heeft de Groep AXA in het kader van het beleid voor aandeelhouderschap van de werknemers van de Groep 

aan haar werknemers voorgesteld in te tekenen op een gereserveerde kapitaalverhoging, tegen een koers van 13,76 EUR voor het 

klassieke plan (20% korting tegenover de referentieprijs van 17,20 EUR, berekend op het gemiddelde van de 20 slotkoersen op de beurs 

voor de datum van de bekendmaking).  De werknemers van AXA Bank Belgium hebben ingetekend voor een bedrag van 0,422 miljoen 

EUR.  

 

 
 

13.3.4  Prestatiegerelateerde aandelen (“Performance shares”) 

 

In 2013 heeft AXA de gemeenschappelijke voorwaarden vastgelegd voor de toekenning van prestatiegerelateerde aandelen aan de 

werknemers die daarvoor in aanmerking komen. Volgens de voorwaarden van het plan, hebben de begunstigden van de 

prestatiegerelateerde aandelen het recht om op de afrekendatum een bepaald aantal aandelen van AXA te ontvangen op basis van het 

bereiken van de door AXA gedefinieerde prestatiecriteria. De periode voor het meten van de prestatie is 2 jaar. De periode voor de 

verwerving van de rechten is 3 jaar. De uitbetaling van de toegekende prestatiegerelateerde aandelen (plan 2013) gebeurt in aandelen. 

Vanaf 2014 bedraagt de prestatieperiode 2 jaar voor de eerste schijf en 3 jaar voor de tweede schijf, gevolgd door een uitgestelde 

verwervingsperiode van 1 jaar.  

Voor de toegekende prestatiegerelateerde aandelen vanaf 2015 bedraagt de prestatieperiode 3 jaar gevolgd door een uitgestelde 

verwervingsperiode van 1 jaar. 

In 2018 werden voor een laatste keer prestatiegerelateerde aandelen toegekend door AXA BANK Belgium. 

  

Plan traditioneel

aandeelhoudersschap
Leverageplan

Plan traditioneel

aandeelhoudersschap
Leverageplan

Looptijd (in jaren) 5 N/A 5 5

[A] Korting 20,00% N/A 20,00% 4,99%

Referentieprijs (in '000 EUR) 17,2 N/A 22,87 22,87

Inschrijvingsprijs (in '000 EUR) 13,76 N/A 18,3 21,73

Rentevoet op werknemersleningen 6,12% N/A 6,74% 6,83%

Risicovrije rentevoet op 5 jaar (eurogebied) -0,67% N/A -0,64% -0,64%

Dividendpercentage 8,55% N/A 8,16% 8,16%

Vroegtijdige uitstap 1,62% N/A 2,15% 2,15%

Debetrentevoeten 0,17% N/A 0,15% 0,15%

Volatiliteitsspread retail/institutionelen N/A N/A N/A 1,24%

[B] Kosten wegens onbeschikbaarheid op de markt 16,88% N/A 19,32% 4,98%

[C] Gemeten winstopportuniteit N/A N/A N/A 0,90%

Tabel PE.10

2020 2019
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 Algemene en administratieve uitgaven 
 

 

 

 

Zoals ook vorig jaar bestaat de lijn ‘Bankentaksen & bijdragen’ in de tabel hierboven uit voornamelijk 2 type kosten: 

 

 

Bankentaksen ten laste van AXA Bank Belgium 

 

De belastbare basis voor de bankentaks is het rekenkundig gemiddelde van het maandelijkse bedrag van de rubriek “Schulden tegenover 

cliënten” in de Schema A-rapportering van het jaar dat het fiscale jaar voorafgaat. Het tarief van de taks bedraagt momenteel 0,13231% 

Op basis daarvan bedraagt het totaalbedrag aan bankentaks voor 25,1 miljoen EUR voor AXA Bank Belgium. 

 

Bijdrage aan het “Single Resolution Mechanism” 

 

Het “Single Resolution Mechanism” (SRM) is een van de pijlers van de Bankenunie van de Europese Unie. Het SRM werd opgericht op 19 

augustus 2014 en is rechtstreeks verantwoordelijk voor de afwikkeling van de entiteiten en groepen die gecontroleerd worden door de 

Europese Centrale Bank (ECB). Het gecentraliseerde beslissingsmodel is gebouwd rond de “Single Resolution Board” (SRB). 

In 2020 zijn de bijdragen gebaseerd op een combinatie van 2 richtlijnen: 

 

- 20,0 % op basis van een doelstelling op nationaal niveau (bijdrage aan het Belgische depositogarantiesysteem – DGS - in het 

kader van de BRRD-richtlijn); 

- 80,0 % op basis van een doelstelling op het niveau van de Bankunie (bijdrage aan het Single Resolution Fund - SRF) . 

 

Deze percentages zullen geleidelijk evolueren gedurende de volgende jaren om 100% Bankenunie te worden tegen 2023. 

De bijdragen van elke instelling zijn bepaald in verhouding tot het relatieve risicoprofiel, gebaseerd op een gedetailleerde 

berekeningsmethodologie.  Voor 2020 bedraagt de totale bijdrage (DGS & SRF) van AXA Bank Belgium 19,9 miljoen EUR en de bijdrage 

van AXA Bank Europe SCF aan het SRF 1,29 miljoen EUR 

 

In toepassing van de EU-richtlijnen heeft de SRB bovendien beslist dat 15% van de verplichte SRF bijdrage onder de vorm van “irrevocable 

payment commitments” (IPC’s) mag gebeuren. 

IPC’s kunnen gedefinieerd worden als een verplichting van kredietinstellingen om de bijdrage in de toekomst te betalen. De IPC’s worden 

verplicht afgedekt door een contante waarborg voor hetzelfde bedrag als de IPC’s. De SRB heeft het recht om betaling te eisen van de 

IPC op eenvoudig verzoek. 

In tegenstelling tot contante bijdragen, die in resultaat worden geboekt bij betaling, worden IPC’s en de contante waarborgen als mogelijke 

verplichtingen beschouwd voor IFRS. Mogelijke verplichtingen worden niet op de balans of in resultaat verantwoord, maar wel vermeld in 

de jaarrekening indien de mogelijkheid tot contante betaling niet hypothetisch is.  

Van zodra de contante waarborg aan de SRB wordt overgemaakt, wordt het contante bedrag op de balans overgeboekt van “Geldmiddelen 

en zichtrekeningen bij centrale banken” naar “Andere activa”. 

Gezien er momenteel geen aanwijzingen zijn dat de SRB contante betaling zou eisen (en er dus geen verplichting op balansdatum bestaat) 

werd geen voorziening aangelegd. 

AXA Bank Belgium heeft IPC’s gebruikt als betaling van de bijdrage in 2020 voor een bedrag van 0,94 miljoen EUR. 

Algemene en administratieve uitgaven

in '000 EUR
2020.12 2019.12

Marketingkosten 2.128 3.895

Honoraria 10.211 11.699

IT-uitgaven 37.741 41.381

Betaalde en  ontvangen huurgelden -1.376 -1.210

Operationele leases 1.405 1.729

Bankentaksen & bijdragen 46.979 42.870

Andere 35.524 35.431

TOTAAL 132.611 135.795

Tabel GAE.1
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 Bijzondere waardeverminderingen 
 

Met betrekking tot de impact van de huidige covid19 crisis en de wijze waarop AXA Bank Belgium hiermee omgaat verwijzen we naar het gedeelte met betrekking tot riskmanagement en dan voornamelijk item 4.1 en 

item 4.6.1.1 

15.1   Overzicht van de financiële activa met betalingsachterstand. 
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Schuldbewijzen uitgegeven door

Centrale overheden

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Leningen & voorschotten aan 115.778 748 64.932 21.127 9.863 7.864 88.048

Centrale overheden

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen 4.185 3.355 50 617 407 2.775

Ondernemingen 9.225 47 9.312 2.822 588 1.396 7.956

Particulieren 102.368 701 52.264 18.255 8.658 6.061 77.317

Handelswissels & eigen accepten

Financiële leases

Geëffectiseerde leningen

Consumentenkrediet 43.432 54 13.350 2.762 733 457 3.972

Hypothecaire leningen 51.808 647 35.091 14.831 7.351 5.249 65.169

Leningen op termijn 1.838 1 3.164 371 383 278 4.386

Zichtdeposito’s 5.290 659 290 191 77 1.407

Overige kredietvorderingen 2.383

Andere financiële activa

TOTAAL 115.778 748 64.932 21.127 9.863 7.864 88.048

Tabel IMP.1

Stap 3Stap 1

2020.12

in '000 EUR

Stap 2
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Schuldbewijzen uitgegeven door

Centrale overheden

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Leningen & voorschotten aan 803.327 168 256.288 102.444 214 33.085 44.590 89.015

Centrale overheden

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen 15.664 8.339 406 1.170 1.917 2.539

Ondernemingen 27.635 153 19.454 6.253 6 2.426 3.886 7.145

Particulieren 760.028 15 228.495 95.785 208 29.489 38.787 79.331

Handelswissels & eigen accepten

Financiële leases

Geëffectiseerde leningen

Consumentenkrediet 75.314 15 18.111 6.478 195 375 2.175

Hypothecaire leningen 669.974 202.898 87.575 145 28.271 36.957 71.029

Leningen op termijn 7.400 6.196 1.500 917 1.427 4.602

Zichtdeposito’s 7.340 1.290 232 64 106 28 1.525

Overige kredietvorderingen

Andere financiële activa

TOTAAL 803.327 168 256.288 102.444 214 33.085 44.590 89.015

Tabel IMP.2

2019.12

in '000 EUR

Stap 1 Stap 2 Stap 3
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15.2  Toevoeging of terugboekingen van bijzondere waardeverminderingen 
 

 

 

De toevoegingen op de bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs bevatten een 

management overlay met gerelateerd aan de huidige Covid19 crisis ten bedrage van 11,37 mio EUR (voor meer toelichting met betrekking tot deze overlay 

verwijzen we naar punt 4.4.1.1.1.3 

 

 

 
  

Overzicht van de bijzondere waardeverminderingen

2020.12

in '000 EUR

T
o
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Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet 

worden gewaardeerd tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening 49.956 25.153 24.802

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 49.956 25.153 24.802

Bijzondere waardeverminderingen op

Materiële vaste activa

Vastgoedbeleggingen

Immateriële vaste activa

Andere

Investeringen in deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de 

equity-methode

TOTAAL 49.956 25.153 24.802

Tabel IMP.3

Overzicht van de bijzondere waardeverminderingen

2019.12

in '000 EUR

T
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Bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa die niet 

worden gewaardeerd tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening 35.985 26.639 9.346

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs
35.985 26.639 9.346

Bijzondere waardeverminderingen op

Materiële vaste activa

Vastgoedbeleggingen

Immateriële vaste activa

Andere

Investeringen in deelnemingen en joint ventures verwerkt volgens de 

equity-methode

TOTAAL 35.985 26.639 9.346

Tabel IMP.4
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15.3  Wijzigingen in de bruto boekwaarde en de kredietverliezen tussen het begin en einde van 

het boekjaar. 
 

 

 

 

  

Schuldbewijzen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 1.713.201 1.713.201

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa 112.367

Beëindigde financiële activa -1.072.118 -1.072.118

Wijzigingen in intrest -8.212 -8.212

Kapitaal en andere bewegingen -12.252 -12.252

Eindbalans 732.986 732.986

Wijzigingen in de bruto boekwaarde tussen het begin en einde van het boekjaar.

2020.12 

in '000 EUR

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat (OCI)

Schuldbewijzen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 83.641 83.641

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa  

Beëindigde financiële activa  

Wijzigingen in intrest -18 -18

Kapitaal en andere bewegingen 4.957 4.957

Eindbalans 88.581 88.581

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs
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Consumentenkrediet STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 735.854 66.009 5.552 807.415

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -89.907 89.907  

van Stap 1 naar Stap 3 -4.115  4.115

van Stap 2 naar Stap 1 31.906 -31.906  

van Stap 2 naar Stap 3  -13.927 13.927

van Stap 3 naar Stap 1 608  -608

van Stap 3 naar Stap 2  5.511 -5.511

Nieuwe financiële activa 338.723 343 97 339.163

Beëindigde financiële activa -72.950 -10.413 -2.862 -86.225

Afschrijvingen   -924 -924

Wijzigingen in intrest -238 -33 -6 -277

Kapitaal en andere bewegingen -187.368 -22.743 -3.369 -213.480

Eindbalans 752.513 82.748 10.411 845.672

Hypothecaire leningen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 18.404.224 1.322.254 218.281 19.944.759

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -1.653.776 1.653.776

van Stap 1 naar Stap 3 -32.320 32.320

van Stap 2 naar Stap 1 1.252.477 -1.252.477

van Stap 2 naar Stap 3  -189.285 189.285

van Stap 3 naar Stap 1 6.386 -6.386

van Stap 3 naar Stap 2  106.421 -106.421

Nieuwe financiële activa 3.804.670 249.804 294 4.054.768

Beëindigde financiële activa -1.590.384 -142.739 -39.651 -1.772.774

Afschrijvingen   4.136 4.136

Wijzigingen in intrest 3.892 -25 8 3.875

Kapitaal en andere bewegingen -1.046.384 -84.654 -22.094 -1.153.132

Eindbalans 19.148.785 1.663.075 269.771 21.081.631

Leningen op termijn STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 1.638.691 182.302 49.889 1.870.882

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -506.438 506.438

van Stap 1 naar Stap 3 -3.990 3.990

van Stap 2 naar Stap 1 201.824 -201.824

van Stap 2 naar Stap 3 -45.318 45.318

van Stap 3 naar Stap 1 2.710 -2.710

van Stap 3 naar Stap 2 18.706 -18.706

Nieuwe financiële activa 544.009 16.229 478 560.716

Beëindigde financiële activa -70.215 -16.733 -10.512 -97.460

Afschrijvingen  2.784 2.784

Wijzigingen in intrest -196 -30 -15 -241

Kapitaal en andere bewegingen -184.521 -31.771 -5.668 -221.960

Eindbalans 1.621.875 427.999 64.848 2.114.722
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Voorschotten in rekening-courant STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 62.192 11.002 8.384 81.578

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -10.349 10.349

van Stap 1 naar Stap 3 -2.521 2.521

van Stap 2 naar Stap 1 8.791 -8.791

van Stap 2 naar Stap 3 -3.241 3.241

van Stap 3 naar Stap 1 671 -671

van Stap 3 naar Stap 2 1.065 -1.065

Nieuwe financiële activa 20.525 2.324 144 22.993

Beëindigde financiële activa -24.797 -3.715 -4.392 -32.904

Afschrijvingen   946 946

Wijzigingen in intrest -19 14 179 174

Kapitaal en andere bewegingen -10.901 1.212 -817 -10.507

Eindbalans 43.591 10.219 8.470 62.280

Overige STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 775.964  2.385 778.349

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa 24 24

Beëindigde financiële activa -167 -167

Afschrijvingen  

Wijzigingen in intrest   

Kapitaal en andere bewegingen -285.434 140 -285.294

Eindbalans 490.530  2.383 492.913

Reverse repo verrichtingen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 687.896  687.896

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa

Beëindigde financiële activa -687.896 -687.896

Afschrijvingen

Wijzigingen in intrest

Kapitaal en andere bewegingen

Eindbalans   



BTW BE0404.476.835 113 

 
Internal Internal 

 

Onderstaande wijzigingen in de tabellen hypothecaire leningen & leningen op termijn (voor wat betreft de professionele kredieten) bevatten eveneens de 

management overlay met betrekking tot de huidige Covid19 crisis ten bedrage van 11,37 mio EUR en dit volgens volgend detail : 

 

 

 

 

 

 

 
  

Schuldbewijzen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa   

Beëindigde financiële activa   

Wijzigingen van het kredietrisico

Overige wijzigingen

Eindbalans

Wijzigingen in de kredietverliezen tussen het begin en einde van het boekjaar.

2020.12 

in '000 EUR

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat (OCI)

Consumentenkrediet STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -1.222 -3.700 -2.402 -7.324

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 197 -2.710 -2.513

van Stap 1 naar Stap 3 20 -824 -803

van Stap 2 naar Stap 1 -90 1.089 999

van Stap 2 naar Stap 3 1.170 -1.864 -695

van Stap 3 naar Stap 1 -4 97 93

van Stap 3 naar Stap 2 -345 557 212

Nieuwe financiële activa -1.023 -90 -20 -1.134

Beëindigde financiële activa 94 412 176 682

Afschrijvingen 924 924

Wijzigingen van het kredietrisico 1.168 817 726 2.711

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -46 293 684 930

Overige wijzigingen

Eindbalans -906 -3.065 -1.947 -5.918

Hypothecaire leningen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -1.627 -6.539 -33.383 -41.549

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 487 -3.966 -3.479

van Stap 1 naar Stap 3 12 -680 -668

van Stap 2 naar Stap 1 -1.451 3.912 2.462

van Stap 2 naar Stap 3 1.730 -5.239 -3.510

van Stap 3 naar Stap 1 -7 103 96

van Stap 3 naar Stap 2 -1.351 1.703 352

Nieuwe financiële activa -737 -3.469 -35 -4.240

Beëindigde financiële activa 125 718 795 1.636

Afschrijvingen 4.136 4.136

Wijzigingen van het kredietrisico 1.524 -403 228 1.349

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -232 608 -1.849 -1.472

Overige wijzigingen   

Eindbalans -1.906 -8.762 -34.219 -44.886
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Leningen op termijn STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -1.299 -3.268 -17.043 -21.610

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 611 -6.381 -5.770

van Stap 1 naar Stap 3 7 -412 -405

van Stap 2 naar Stap 1 -431 2.924 2.493

van Stap 2 naar Stap 3 1.155 -4.936 -3.780

van Stap 3 naar Stap 1 -27 308 281

van Stap 3 naar Stap 2 -564 1.747 1.183

Nieuwe financiële activa -1.387 -802 -314 -2.503

Beëindigde financiële activa 45 259 292 595

Afschrijvingen 2.784 2.784

Wijzigingen van het kredietrisico 231 -2.276 -596 -2.640

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -373 -697 -690 -1.759

Overige wijzigingen   

Eindbalans -2.623 -9.650 -18.858 -31.131

Voorschotten in rekening-courant STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -130 -401 -4.560 -5.091

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 23 -42 -20

van Stap 1 naar Stap 3 9 -840 -831

van Stap 2 naar Stap 1 -34 323 288

van Stap 2 naar Stap 3 138 -852 -714

van Stap 3 naar Stap 1 -24 88 64

van Stap 3 naar Stap 2 -75 122 47

Nieuwe financiële activa -158 -571 -103 -832

Beëindigde financiële activa 77 134 100 311

Afschrijvingen 946 946

Wijzigingen van het kredietrisico 160 197 1.076 1.434

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -17 -40 -8 -65

Overige wijzigingen  

Eindbalans -96 -336 -4.031 -4.462

Overige STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -2.383 -2.383

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa -47 -47

Beëindigde financiële activa 162 162

Afschrijvingen 154 154

Wijzigingen van het kredietrisico -269 -269

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling

Overige wijzigingen   

Eindbalans -2.383 -2.383
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Schuldbewijzen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 2.306.184 2.306.184

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa

Beëindigde financiële activa -545.964 -545.964

Wijzigingen in intrest -18.086 -18.086

Kapitaal en andere bewegingen -28.933 -28.933

Eindbalans 1.713.201 1.713.201

Wijzigingen in de bruto boekwaarde tussen het begin en einde van het boekjaar.

2019.12 

in '000 EUR

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat (OCI)

Schuldbewijzen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 176.254 176.254

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa   

Beëindigde financiële activa -99.345  

Wijzigingen in intrest -5 -5

Kapitaal en andere bewegingen 6.737 6.737

Eindbalans 83.641 83.641

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs
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Consumentenkrediet STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 717.525 59.519 7.747 784.792

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -45.319 45.319  0

van Stap 1 naar Stap 3 -1.557  1.557 0

van Stap 2 naar Stap 1 12.764 -12.764  0

van Stap 2 naar Stap 3  -1.236 1.236 0

van Stap 3 naar Stap 1 164  -164 0

van Stap 3 naar Stap 2  474 -474 0

Nieuwe financiële activa 300.402 5.244 666 306.312

Beëindigde financiële activa -100.502 -12.293 -2.207 -115.002

Afschrijvingen   -826 -826

Wijzigingen in intrest -204 -30 -4 -239

Kapitaal en andere bewegingen -147.419 -18.224 -1.979 -167.622

Eindbalans 735.854 66.009 5.552 807.415

Hypothecaire leningen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 16.688.412 1.270.583 250.564 18.209.559

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -469.009 469.009 0

van Stap 1 naar Stap 3 -26.800 26.800 0

van Stap 2 naar Stap 1 482.232 -482.232 0

van Stap 2 naar Stap 3  -57.561 57.561 0

van Stap 3 naar Stap 1 5.804 -5.804 0

van Stap 3 naar Stap 2  54.047 -54.047 0

Nieuwe financiële activa 3.860.233 201.817 1.081 4.063.131

Beëindigde financiële activa -1.387.043 -133.237 -36.861 -1.557.141

Afschrijvingen   -3.455 -3.455

Wijzigingen in intrest -824 -10 -35 -869

Kapitaal en andere bewegingen -748.780 -162 -17.524 -766.466

Eindbalans 18.404.224 1.322.254 218.281 19.944.759

Leningen op termijn STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 1.962.087 146.246 47.522 2.155.855

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -99.356 99.356 0

van Stap 1 naar Stap 3 -6.197 6.197 0

van Stap 2 naar Stap 1 48.833 -48.833 0

van Stap 2 naar Stap 3 -11.740 11.740 0

van Stap 3 naar Stap 1 614 -614 0

van Stap 3 naar Stap 2 4.512 -4.512 0

Nieuwe financiële activa 445.891 30.852 1.436 478.179

Beëindigde financiële activa -82.349 -14.428 -5.045 -101.822

Afschrijvingen  -1.292 -1.292

Wijzigingen in intrest -2.094 -28 -11 -2.133

Kapitaal en andere bewegingen -628.737 -23.634 -5.533 -657.904

Eindbalans 1.638.691 182.302 49.889 1.870.882
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Voorschotten in rekening-courant STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 61.774 9.803 9.239 80.816

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 -3.709 3.709 0

van Stap 1 naar Stap 3 -1.143 1.143 0

van Stap 2 naar Stap 1 2.626 -2.626 0

van Stap 2 naar Stap 3 -762 762 0

van Stap 3 naar Stap 1 365 -365 0

van Stap 3 naar Stap 2 488 -488 0

Nieuwe financiële activa 11.118 1.318 481 12.918

Beëindigde financiële activa -11.840 -1.463 -1.584 -14.887

Afschrijvingen   -766 -766

Wijzigingen in intrest 63 0 142 205

Kapitaal en andere bewegingen 2.940 535 -182 3.293

Eindbalans 62.192 11.002 8.384 81.578

Overige STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 529.007  2.385 531.392

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa 1.443.363 239 1.443.602

Beëindigde financiële activa -922.346 -51 -922.397

Afschrijvingen  -168 -168

Wijzigingen in intrest   

Kapitaal en andere bewegingen -274.060 -20 -274.080

Eindbalans 775.964  2.385 778.349

Reverse repo verrichtingen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans 960.031  960.031

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa 691.449 691.449

Beëindigde financiële activa -963.437 -963.437

Afschrijvingen

Wijzigingen in intrest -147

Kapitaal en andere bewegingen

Eindbalans 687.896   687.896
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Wijzigingen in de kredietverliezen tussen het begin en einde van het boekjaar.

2019.12 

in '000 EUR

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs

Consumentenkrediet STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -1.360 -2.415 -2.954 -6.729

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 254 -2.033 -1.779

van Stap 1 naar Stap 3 16 -367 -351

van Stap 2 naar Stap 1 -150 1.219 1.069

van Stap 2 naar Stap 3 312 -1.006 -694

van Stap 3 naar Stap 1 -2 52 50

van Stap 3 naar Stap 2 -45 147 102

Nieuwe financiële activa -1.727 -90 -41 -1.858

Beëindigde financiële activa 137 383 135 655

Afschrijvingen 826 826

Wijzigingen van het kredietrisico 2.153 897 806 3.856

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -542 -1.929 -2.471

Overige wijzigingen

Eindbalans -1.222 -3.700 -2.402 -7.324

Hypothecaire leningen STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -1.888 -6.983 -37.528 -46.399

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 248 -2.345 -2.097

van Stap 1 naar Stap 3 5 -234 -229

van Stap 2 naar Stap 1 -1.280 3.111 1.831

van Stap 2 naar Stap 3 1.043 -3.755 -2.712

van Stap 3 naar Stap 1 -2 182 180

van Stap 3 naar Stap 2 0 -607 1.467 860

Nieuwe financiële activa -980 -2.062 -16 -3.058

Beëindigde financiële activa 117 688 1.036 1.841

Afschrijvingen 0 0 3.455 3.455

Wijzigingen van het kredietrisico 2.167 1.655 2.009 5.831

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -13 -1.039 -1.052

Overige wijzigingen   

Eindbalans -1.627 -6.539 -33.383 -41.549
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TABEL IMP.6 

 

  

Leningen op termijn STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -1.457 -2.422 -16.609 -20.487

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 242 -2.355 -2.114

van Stap 1 naar Stap 3 19 -452 -433

van Stap 2 naar Stap 1 -178 1.995 1.817

van Stap 2 naar Stap 3 465 -1.976 -1.510

van Stap 3 naar Stap 1 -8 121 113

van Stap 3 naar Stap 2 0 -273 832 558

Nieuwe financiële activa -748 -280 -214 -1.242

Beëindigde financiële activa 65 109 482 655

Afschrijvingen 1.292 1.292

Wijzigingen van het kredietrisico 918 357 -518 757

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -150 -865 -1.015

Overige wijzigingen   

Eindbalans -1.299 -3.268 -17.043 -21.610

Voorschotten in rekening-courant STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -135 -268 -5.026 -5.429

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2 23 -44 -21

van Stap 1 naar Stap 3 5 -975 -970

van Stap 2 naar Stap 1 -28 249 221

van Stap 2 naar Stap 3 88 -639 -551

van Stap 3 naar Stap 1 -32 95 63

van Stap 3 naar Stap 2 -54 105 51

Nieuwe financiële activa -184 -469 -69 -722

Beëindigde financiële activa 78 79 120 277

Afschrijvingen 766 766

Wijzigingen van het kredietrisico 154 108 1.064 1.325

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling -11 -90 -101

Overige wijzigingen  

Eindbalans -130 -401 -4.560 -5.091

Overige STAP 1 STAP 2 STAP 3 TOTAAL

Openingsbalans -2.335 -2.335

Transfers

van Stap 1 naar Stap 2

van Stap 1 naar Stap 3

van Stap 2 naar Stap 1

van Stap 2 naar Stap 3

van Stap 3 naar Stap 1

van Stap 3 naar Stap 2

Nieuwe financiële activa -251 -251

Beëindigde financiële activa 181 181

Afschrijvingen 168 168

Wijzigingen van het kredietrisico -146 -146

Wijzigingen als gevolg van de actualisering van de 

schattingsmethodologie van de instelling  

Overige wijzigingen   

Eindbalans -2.383 -2.383
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Alle bewegingen lopen over de resultatenrekening behalve in principe de overgangen tussen stap 2 en stap 3. 

 

Het contractuele bedrag dat uitstaat op financiële activa die afgeschreven werden en die nog steeds het voorwerp uitmaken van inningsprocedures is 17,8 

miljoen EUR. 
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15.4  Maximale kredietpositie 
 

Als maximale kredietpositie wordt in de volgende tabel de boekwaarde van de balansrubrieken opgenomen, met uitzondering van de leningen en 

voorschotten die ook de toegestane niet-opgenomen marge van de kredietlijnen omvatten. De waardeverminderingen bevatten eveneens de management 

overlay met betrekking tot de huidige Covid19 crisis ten bedrage van 11,3 mio EUR (hypothecaire leningen & professionele kredieten opgenomen onder 

leningen op termijn) en dit volgens volgend detail : 
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Bruto boekwaarde Waardevermindering Netto boekwaarde

Schuldbewijzen 821.567 821.567

Leningen en voorschotten (balans) 22.057.295 -5.529 22.051.766

Reverse repo verrichtingen

Consumentenkrediet 752.513 -906 751.607

Hypothecaire leningen 19.148.785 -1.906 19.146.879

Leningen op termijn 1.621.876 -2.622 1.619.254

Voorschotten in rekening-courant 43.591 -96 43.496

Overige 490.530 490.530

Verplichtingen uit hoofde van leningen en garanties 1.525.735 -1.057 1.524.678

TOTAAL 24.404.597 -6.587 24.398.011

Bruto boekwaarde Waardevermindering Netto boekwaarde

Schuldbewijzen

Leningen en voorschotten (balans) 2.184.040 -21.813 2.162.227

Reverse repo verrichtingen

Consumentenkrediet 82.748 -3.065 79.683

Hypothecaire leningen 1.663.075 -8.762 1.654.313

Leningen op termijn 427.999 -9.650 418.348

Voorschotten in rekening-courant 10.219 -336 9.882

Overige

Verplichtingen uit hoofde van leningen en garanties 83.860 -295 83.565

TOTAAL 2.267.900 -22.108 2.245.792

Bruto boekwaarde Waardevermindering Netto boekwaarde

Schuldbewijzen

Leningen en voorschotten (balans) 355.881 -61.435 294.445

Reverse repo verrichtingen

Consumentenkrediet 10.410 -1.947 8.463

Hypothecaire leningen 269.771 -34.219 235.552

Leningen op termijn 64.848 -18.858 45.990

Voorschotten in rekening-courant 8.470 -4.030 4.440

Overige 2.383 -2.382 1

Verplichtingen uit hoofde van leningen en garanties 1.900 -286 1.614

TOTAAL 357.781 -61.722 296.059

TOTAAL 27.030.278 -90.417 26.939.861

Eigen vermogen instrumenten 187

Schuldbewijzen aangehouden voor handelsdoeleinden 0

Derivaten 63.865   

Andere 132.858  

TOTAAL 196.910

Boekwaarde van financiële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor 2.168.193

Verplichtingen 1.200.520

Voorwaardelijke verplichtingen 967.673

Tabel IMP.7

Stap 2

Stap 3

Maximale blootstelling aan kredietrisico - Financiële instrumenten zonder bijzondere 

waardevermindering

Kredietpositie

2020.12

in '000 EUR

Maximale blootstelling aan kredietrisico - Financiële instrumenten met bijzondere waardevermindering

Stap 1
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Voor de gehanteerde regels met betrekking tot het boeken van bijzondere waardeverminderingen verwijzen wij naar het hoofdstuk 2.2.2.5 Bijzondere 

waardeverminderingen. 

 

Meer details over de ontvangen zekerheden en waarborgen staan vermeld in hoofdstuk 34 Voorwaardelijke activa en verplichtingen. 

 

Bruto boekwaarde Waardevermindering Netto boekwaarde

Schuldbewijzen 1.796.842 1.796.842

Leningen en voorschotten (balans) 22.304.821 -4.277 22.300.544

Reverse repo verrichtingen 687.896 687.896

Consumentenkrediet 735.854 -1.222 734.632

Hypothecaire leningen 18.404.224 -1.627 18.402.597

Leningen op termijn 1.638.691 -1.297 1.637.394

Voorschotten in rekening-courant 62.192 -131 62.061

Overige 775.964 775.964

Verplichtingen uit hoofde van leningen en garanties 1.090.135 -1.124 1.089.011

TOTAAL 25.191.798 -5.401 25.186.397

Bruto boekwaarde Waardevermindering Netto boekwaarde

Schuldbewijzen

Leningen en voorschotten (balans) 1.581.567 -13.908 1.567.659

Reverse repo verrichtingen

Consumentenkrediet 66.009 -3.700 62.308

Hypothecaire leningen 1.322.254 -6.539 1.315.715

Leningen op termijn 182.302 -3.268 179.034

Voorschotten in rekening-courant 11.002 -401 10.602

Overige

Verplichtingen uit hoofde van leningen en garanties 129.348 -577 128.771

TOTAAL 1.710.915 -14.485 1.696.430

Bruto boekwaarde Waardevermindering Netto boekwaarde

Schuldbewijzen

Leningen en voorschotten (balans) 284.491 -59.769 224.723

Reverse repo verrichtingen

Consumentenkrediet 5.552 -2.402 3.150

Hypothecaire leningen 218.281 -33.383 184.898

Leningen op termijn 49.889 -17.042 32.847

Voorschotten in rekening-courant 8.384 -4.559 3.825

Overige 2.385 -2.383 3

Verplichtingen uit hoofde van leningen en garanties 516 -63 453

TOTAAL 285.007 -59.832 225.176

TOTAAL 27.187.721 -79.718 27.108.003

Eigen vermogen instrumenten 1.096

Schuldbewijzen aangehouden voor handelsdoeleinden 1.119

Derivaten 751.540   

Andere 128.451  

TOTAAL 882.207

Boekwaarde van financiële activa die als zekerheid zijn verstrekt voor 3.895.756

Verplichtingen 2.736.235

Voorwaardelijke verplichtingen 1.159.521

Tabel IMP.8

Stap 1

Maximale blootstelling aan kredietrisico - Financiële instrumenten zonder bijzondere 

waardevermindering

Stap 3

Stap 2

Kredietpositie

2019.12

in '000 EUR

Maximale blootstelling aan kredietrisico - Financiële instrumenten met bijzondere waardevermindering
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 Winstbelasting 
 

 

Tijdens het boekjaar 2020 werden bij AXA Bank Belgium de laatste overdraagbare fiscale verliezen aangewend voor een totaalbedrag van 20 mio EUR en 

heeft de belastbare winst berekend aan het wettelijk Belgisch belastingtarief uiteindelijk geleid tot een verschuldigde vennootschapsbelasting van 10,6 mio 

EUR.  

 

In 2020 is er geen DBI-aftrek van het huidig jaar, noch van vorige boekjaren, beschikbaar.  

 

Belangrijkste elementen van de belastingraming:  

 

- Boekhoudkundig resultaat op basis van de Belgische boekhoudregels (“Belgian GAAP”): 37,6 miljoen EUR 

- Verworpen uitgaven: 14,0 miljoen EUR (inclusief voormelde vennootschapsbelasting) 

- Bewegingen belaste reserves (waardeverminderingen & voorzieningen): 10,9 miljoen EUR  

- DBI-aftrek: geen 

- Aftrek voor risicokapitaal: geen 

- Imputatie overdraagbare fiscale verliezen: - 20 miljoen EUR 

 

AXA Bank Belgium heeft in haar eigen vermogen belastingvrije reserves voor een bedrag van 213,1 miljoen EUR (ongewijzigd sinds 2017) waarop geen 

uitgestelde belasting werd berekend. Indien deze reserves zouden uitgekeerd worden, zouden deze belast worden. Zolang de bank in “going concern” is, zijn 

deze reserves als deel van het eigen vermogen vereist voor de bedrijfsuitoefening van de bank en bestaat er geen intentie om deze uit te keren. 

 

Andere belangrijke bijdrage tot de totale belastinglast is de vennootschapsbelasting op de belastbare resultaten van de Franse dochteronderneming AXA 

Bank Europe SCF voor een totaalbedrag van 6,7 mio EUR (wettelijk tarief 28,92 %). De belangrijkste fiscale herwerkingen hebben betrekking op de 

uitgiftekosten die fiscaal onmiddellijk ten laste worden genomen en de bijdrage aan de afwikkelingsfinancieringsregeling (‘Single Resolution Fund’) dat wordt 

verworpen. 

 

De uitgestelde belastingactiva hebben voornamelijk betrekking op aanpassingen met betrekking tot de berekening van de voorzieningen rond 

pensioenplannen,  de belaste reserves evenals tijdelijke verschillen voortvloeiende uit de berekening van het werkelijk intrestrendement op de 

kredietportefeuille bij AXA Bank Belgium. Onder meer op basis op basis van de budgetoefening over een tijdshorizon van 5 jaar van AXA Bank Belgium, 

waarbij er werd rekening gehouden met een marge betreffende onzekerheden in de gebruikte veronderstellingen is de inschatting dat deze zullen kunnen 

worden verrekend worden in overeenstemming met de fiscale lokale regels. 

 

 

 

 

 

Aansluiting tussen het wettelijke belastingtarief en het effectieve belastingtarief

2020.12

in '000 EUR

N
e
tt

o
 b

e
d

ra
g

%

1. Belastinglasten -21.726

1.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen 86.903

1.2. Wettelijk belastingtarief 25,00%

2. Fiscale gevolgen van belastingtarieven in andere belastingjurisdicties -57

3. Fiscale gevolgen van nietbelastbare baten -796

4. Fiscale gevolgen van lasten die niet fiscaal aftrekbaar zijn 1.176

5. Fiscale gevolgen van het gebruik van voorheen nietopgenomen belastingvorderingen

6. Fiscale gevolgen voor belastingvoordeel dat voorheen niet was opgenomen in de winst- 

en verliesrekening

7. Fiscale gevolgen van de herbeoordeling van nietopgenomen uitgestelde 

belastingvorderingen

8. Fiscale gevolgen van een wijziging van de belastingtarieven 13

9. Fiscale gevolgen van een tekort of een teveel aan voorzieningen in vorige periodes 633

10. Andere stijging (daling) van de wettelijke belasting -521

11. Belastinglasten volgens het effectieve belastingtarief -21.277

11.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen 86.903

11.2. Effectief belastingtarief -24,48%

Tabel IT.1
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Aansluiting tussen het wettelijke belastingtarief en het effectieve belastingtarief

2019.12

in '000 EUR

N
e
tt

o
 b

e
d

ra
g

%

1. Belastinglasten -20.593

1.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen 69.619

1.2. Wettelijk belastingtarief 29,58%

2. Fiscale gevolgen van belastingtarieven in andere belastingjurisdicties -3.297

3. Fiscale gevolgen van nietbelastbare baten 60

4. Fiscale gevolgen van lasten die niet fiscaal aftrekbaar zijn -932

5. Fiscale gevolgen van het gebruik van voorheen nietopgenomen belastingvorderingen

6. Fiscale gevolgen voor belastingvoordeel dat voorheen niet was opgenomen in de winst- 

7. Fiscale gevolgen van de herbeoordeling van nietopgenomen uitgestelde 

8. Fiscale gevolgen van een wijziging van de belastingtarieven 5.098

9. Fiscale gevolgen van een tekort of een teveel aan voorzieningen in vorige periodes

10. Andere stijging (daling) van de wettelijke belasting -331

11. Belastinglasten volgens het effectieve belastingtarief -19.995

11.1. Nettowinst voor aftrek van belastingen 69.619

11.2. Effectief belastingtarief -28,72%

Tabel IT.2
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De belastingvorderingen opgenomen in de boeken van AXA Bank Belgium betreffen belastbare reserves en voorzieningen evenals de belastingvorderingen 

op tijdelijke verschillen als gevolg van IFRS-herwerkingen. Met betrekking tot deze tijdelijke verschillen heeft het grootste gedeelte betrekking op de 

belastingvorderingen met betrekking tot de berekening van de voorzieningen rond pensioenplannen en voortvloeiende uit de berekening van het werkelijk 

intrestrendement op de kredietportefeuille bij AXA Bank Belgium.  Op basis van de door het management uitgevoerde budgetoefeningen zijn de 

vooruitzichten dan van zodanige aard dat er hier geen problemen worden verwacht met betrekking tot de recupereerbaarheid van deze vorderingen. 

 

Bij de belastingverplichtingen gaat het evenzeer voornamelijk over tijdelijke verschillen als gevolg van IFRS-herwerkingen met betrekking tot de berekening 

van het werkelijk intrestrendement op de kredietportefeuille bij de SCF AXA Bank Europe en de marktwaardering van de effectenportefeuille. 

 

Bij de hiernavolgende analyse van de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen maken we geen onderscheid per juridische entiteit maar wel per 

fiscale entiteit. 

 

De inschatting van deze recupereerbaarheid geeft volgende opdeling: 

 

 

 

 

 

  

31-12-20 31-12-20 31-12-20

Analyse uitgestelde belastingsvorderingen en verplichtingen
 uitgestelde 

belastingsvorderingen

uitgestelde 

belastingsverplichtingen

netto uitgestelde 

belastingen

Uitgestelde belastingen via resultaat 28.459 -15.620 12.839

Geïnvesteerde financiële activa 17.116 -11.885 5.230

Pensioentoezeggingen en andere prestaties 4.304 4.304

Personeelsverloningen (andere dan pensioenen) 1.341 1.341

Overige provisies voor risico en kosten 4.372 4.372

Belastingverliezen

Overige activa 1.326 1.326

Overige verplichtingen -3.735 -3.735

Uitgestelde belastingen via reserves voor reële waardeaanpassingen van 

financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat -2.498 -2.498

Uitgestelde belastingen via reserves voor reeële waardeaanpassingen van 

kasstroomafdekkingsderivaten

Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies op toegezegde 

pensioenregelingen 11.426 11.426

Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies via Stock Optie plan

Uitgestelde belastingen via reserves voor reeële waardeaanpassingen m.b.t. eigen 

kredietrisico op financiële verplichtingen 1.527 1.527

Totaal uitgestelde belastingen 41.412 -18.118 23.294

Tabel IT.3

31-12-19 31-12-19 31-12-19

Analyse uitgestelde belastingsvorderingen en verplichtingen
 uitgestelde 

belastingsvorderingen

uitgestelde 

belastingsverplichtingen

netto uitgestelde 

belastingen

Uitgestelde belastingen via resultaat 25.503 -8.187 17.316

Geïnvesteerde financiële activa 7.119 -3.424 3.695

Pensioentoezeggingen en andere prestaties 5.386 -500 4.886

Personeelsverloningen (andere dan pensioenen) 2.365 2.365

Overige provisies voor risico en kosten 5.266 5.266

Belastingverliezen 5.367 5.367

Overige activa  

Overige verplichtingen -4.263 -4.263

Uitgestelde belastingen via reserves voor reële waardeaanpassingen van voor 

verkoop beschikbare activa 23 -4.162 -4.139

Uitgestelde belastingen via reserves voor reeële waardeaanpassingen van 

kasstroomafdekkingsderivaten  

Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies op toegezegde 

pensioenregelingen 9.805 9.805

Uitgestelde belastingen via reserves voor winst en verlies via Stock Optie plan -226 -226

Uitgestelde belastingen via reserves voor reeële waardeaanpassingen m.b.t. eigen 

kredietrisico op financiële verplichtingen 3.194 -69 3.126

Totaal uitgestelde belastingen 38.525 -12.643 25.882

Tabel IT.4
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Actuele en uitgestelde belastingslasten 

in '000 EUR

2020.12 2019.12

Actuele belastinglasten 16.795 8.856

Uitgestelde belastingslasten 4.482 11.139

TOTAAL 21.277 19.995

Tabel IT.5
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Uitgestelde Belastingsvorderingen per verwachte datum van gebuik

31-12-20

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen datum vastgesteld

UBV op belastbare overgedragen verliezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere uitgestelde belastingsvorderingen 283 2.789 45 46 4.505 302 12.067 21.373 0 41.411

TOTAAL UBV 283 2.789 45 46 4.505 302 12.067 21.373 0 41.411

Tabel IT.6

Uitgestelde Belastingsvorderingen per verwachte datum van gebuik

31-12-19

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik

UBV Verwachte datum 

van gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen datum vastgesteld

UBV op belastbare overgedragen verliezen 5.367 0 0 0 0 0 0 0 0 5.367

Andere uitgestelde belastingsvorderingen 1.443 1.469 1.107 146 114 481 601 27.796 0 33.158

TOTAAL UBV 6.810 1.469 1.107 146 114 481 601 27.796 0 38.525

Tabel IT.7

Uitgestelde Belastingsvorderingen per uiterste datum van gebuik

31-12-20

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen vervaldag

UBV op belastbare overgedragen verliezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere uitgestelde belastingsvorderingen 283 2.789 45 46 4.505 302 12.067 0 21.373 41.411

 

TOTAAL UBV 283 2.789 45 46 4.505 302 12.067 0 21.373 41.411

Tabel IT.8

Uitgestelde Belastingsvorderingen per uiterste datum van gebuik

31-12-19

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik

UBV Uiterste datum van 

gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen vervaldag

UBV op belastbare overgedragen verliezen 0 0 0 0 0 0 0 0 5.367 5.367

Andere uitgestelde belastingsvorderingen 1.443 1.469 1.107 146 114 481 601 0 27.796 33.158

TOTAAL UBV 1.443 1.469 1.107 146 114 481 601 0 33.163 38.525

Tabel IT.9
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Uitgestelde Belastingsshulden per verwachte datum van gebruik

31-12-20

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen vervaldag

Andere uitgestelde belastingsschulden 1.341 570 922 865 202 161 1.923 12.132 0 18.117

TOTAL UBS 1.341 570 922 865 202 161 1.923 12.132 0 18.117

Tabel IT.10

Uitgestelde Belastingsshulden per verwachte datum van gebruik

31-12-19

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik

UBS verwachte datum 

van gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen vervaldag

Andere uitgestelde belastingsschulden 1.605 1.503 357 806 658 2 25 3.424 4.263 12.643

TOTAL UBS 1.605 1.503 357 806 658 2 25 3.424 4.263 12.643

Tabel IT.11

Uitgestelde belastingsschulden per uiterste datum van gebruik

31-12-20

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen vervaldag

Andere uitgestelde belastingsschulden 1.341 570 922 865 202 161 1.923 12.132 0 18.117

TOTAL UBS 1.341 570 922 865 202 161 1.923 12.132 0 18.117

Table IT.12

Uitgestelde belastingsschulden per uiterste datum van gebruik

31-12-19

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik

UBS Uiterste datum 

van gebruik
TOTAAL

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar tussen 7 en 11 jaar > 11 jaar geen vervaldag

Andere uitgestelde belastingsschulden 1.605 1.503 357 806 658 2 25 3.424 4.263 12.643

TOTAL UBS 1.605 1.503 357 806 0 2 25 3.424 4.263 12.643

Table IT.13
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 Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken 
 

 

 

  

2020.12

en '000 EUR

2019.12

en '000 EUR

Componenten van geldmiddelen en kasequivalenten:

Contanten 58.739 70.595

Zichtrekeningen bij centrale banken 3.607.585 937.036

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 71.564 41.094

Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat

TOTAAL 3.737.888 1.048.725

Tabel CBCB.1
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 Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 
 

 

 

De derivaten die hier worden opgenomen bestaan uit het grootste gedeelte uit: 

 

• derivaten die een indekkingsstrategie als doelstelling hebben maar waarvoor niet aan de IAS39 voorwaarden wordt voldaan 

om zogenaamde ‘hedge accounting’ op toe te passen 

• derivaten die de vergoedingsstructuur van de EMTN’s spiegelen en als dusdanig een natuurlijke indekking van deze EMTN’s 

vormen 

 

Zoals onder item 5.2 aangegeven maakt men hier gebruik van waarderingstechnieken die gebruik maken van marktdata zoals 

rentecurves, dividendrendement, indexniveaus en volatiliteitsgegevens. AXA Bank Belgium maakt gebruik van informatie uit Bloomberg, 

Markit of aangeleverd door betrouwbare tussenpersonen. Deze prijzen worden vervolgens intern gevalideerd of de instrumenten worden 

gewaardeerd aan de hand van interne waarderingstechnieken. 

 

Deze informatie is nog steeds voldoende beschikbaar en er werden géén abnormale evoluties in marges of vraagprijzen vastgesteld wat 

betekent dat de informatie nog voldoende representatief is voor de berekening van de reële marktwaarde.  

 

AXA Bank Belgium biedt aan haar klanten eveneens de mogelijkheid om te beleggen in notes uitgegeven door een externe emittent. Dit 

gebeurt middels aan- en verkoopverrichtingen op termijn m.b.t. deze effecten die dus als voorwaardelijke activa en verplichtingen in 

buiten balans worden opgenomen.  

 

In het uitzonderlijke geval dat niet alle effecten die door de bank werden aangekocht bij klanten konden worden geplaatst of niet door de 

emittent werden wederingekocht zal AXA Bank Belgium deze als te plaatsen of te realiseren effecten in haar handelsportefeuille opnemen. 

Per 31 december 2020 bevonden er zich echter géén dergelijke effecten in de handelsportefeuille 

  

Uitsplitsing volgens tegenpartij

Boekwaarde

in '000 EUR

2020.12 2019.12

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

Vrijstaande derivaten 63.651 743.317

Eigen vermogen instrumenten

Genoteerd

Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar

Eigen vermogen instrumenten gewaardeerd tegen 

Schuldbewijzen uitgegeven door 1.119

Centrale overheden

Kredietinstellingen 1.119

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Leningen & voorschotten aan

Centrale overheden

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Particulieren

Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 63.651 744.436

Tabel FATRA.1
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 Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies  
 

AXA Bank Belgium heeft in 2020 en in 2019 geen niet voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa die op basis van de IFRS 

9-regelgeving verplicht tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies moeten opgenomen worden. 
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 Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat 

(OCI) 
 

Een obligatie wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat (OCI) indien het aan de volgende voorwaarden voldoet en het niet aangewezen wordt als gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

 

- het aanhouden van het financieel actief past in het bedrijfsmodel dat als doel heeft financiële activa aan te houden om zowel 

de contractuele kasstromen te verkrijgen en de financiële activa te verkopen (“aangehouden voor het ontvangen van 

kasstromen en voor verkoop”) 

- de contractuele bepalingen van het actief leiden tot contractuele kasstromen die enkel bestaan uit terugbetaling van kapitaal 

en intresten op het uitstaande bedrag, op specifieke data. 

 

Deze waarderingscategorie wordt door AXA Bank Belgium gebruikt voor het deel van de obligatieportefeuille aangehouden voor 

liquiditeitsdoeleinden, balansbeheer en optimalisatie van het risico versus opbrengst. 

 

Bij eerste opname van een aandeel dat niet aangehouden wordt voor handelsdoeleinden mag AXA Bank Belgium een niet-herroepbare 

keuze maken om de reëlewaardeschommelingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) op te nemen (met de uitzondering 

van dividenden die in winst of verlies opgenomen blijven). Deze keuze gebeurt instrument per instrument. AXA Bank Belgium heeft van 

deze mogelijkheid gebruikgemaakt voor haar hele aandelenportefeuille omdat ze van oordeel is dat een waardering tegen reële waarde 

via resultaat niet de correcte weerspiegeling zou zijn van het feit dat deze aandelen eerder bijgehouden worden omwille van strategische 

redenen en niet om handelsdoeleinden. Behoudens de niet geconsolideerde participaties in dochterondernemingen en geassocieerde 

ondernemingen vermeldt onder punt 25 bevat deze portefeuille nog volgende aandelen : 

 

 

 

 

De waardering van deze financiële activa en dan voornamelijk de obligatieportefeuille wordt bepaald op basis van marktprijzen in een 

actieve markt. Voor sommige aandelen maakt men gebruik van waarderingstechnieken gebaseerd op marktdata en dividendrendement. 

 

Er werden ook géén indicaties vastgesteld door AXA Bank Belgium die zouden wijzen op een minder liquide of actieve markt met 

betrekking tot deze effecten in het kader van de huidige Covid19 crisis. De informatie is nog steeds voldoende beschikbaar en er werden 

géén abnormale evoluties in marges of vraagprijzen vastgesteld wat betekent dat de informatie nog voldoende representatief is voor de 

berekening van de reële marktwaarde.  

Dit ligt in de lijn van de verwachtingen aangezien AXA Bank Belgium’s investeringsstrategie er in bestaat quasi uitsluitend te investeren 

in zéér liquide effecten.

Omschrijving

Reële waarde

 2020.12 

in '000 EUR

Reële waarde

 2019.12 

in '000 EUR

SWIFT 60 60

Privatrust 25 25

Europay 23 23

VISA 1 907

Banking Funding Company 2 2

NCR Corporation 77 78

TOTAAL 188 1.095

Tabel FAAVS.3
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Eigenvermogen instrumenten 187

Genoteerd 77

Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar 61

Eigenvermogen instrumenten gewaardeerd tegen 

kostprijs 49

Schuldbewijzen uitgegeven door 732.987 732.987

Centrale overheden 538.105 538.105

Kredietinstellingen 194.882 194.882

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Leningen en voorschotten aan

Centrale overheden

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Particulieren

Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 732.987 733.174

Tabel FAAVS.1

S
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S
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Uitsplitsing volgens tegenpartij

2020.12

in '000 EUR
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Eigenvermogen instrumenten 1.096

Genoteerd 78

Niet-genoteerd maar reële waarde bepaalbaar 969

Eigenvermogen instrumenten gewaardeerd tegen 

kostprijs 49

Schuldbewijzen uitgegeven door 1.713.201 1.713.201

Centrale overheden 1.229.352 1.229.352

Kredietinstellingen 483.849 483.849

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Leningen en voorschotten aan

Centrale overheden

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Particulieren

Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 1.713.201 1.714.297

Tabel FAAVS.2

Uitsplitsing volgens tegenpartij

2019.12

in '000 EUR
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 Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 
 

 

Een deel van de obligatieportefeuille die aangehouden wordt om overeen te stemmen met de geschatte looptijd van de verplichtingen zonder vastgestelde vervaldag (zoals spaarrekeningen) en omwille van 

rendement wordt opgenomen in het bedrijfsmodel “aangehouden voor het ontvangen van kasstromen” en gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

 

De bijzondere waardeverminderingen omvatten eveneens een management overlay van 11,37 mio EUR. Voor méér informatie verwijzen we naar punt 15 ‘Bijzondere waardeverminderingen’ 
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Schuldbewijzen uitgegeven door 88.580 88.580 87.515

Centrale overheden 88.580 88.580 87.515

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Leningen en voorschotten aan 22.057.295 -5.529 2.184.040 -21.813 355.881 -61.435 24.508.439 24.222.437 -17.829

Centrale overheden 375

Kredietinstellingen 408.666 -26 408.640 652.112

Andere instellingen dan kredietinstellingen 536.046 -561 86.822 -2.038 13.729 -4.681 629.317 736.332 -193

Ondernemingen 1.107.991 -1.886 314.791 -7.176 44.861 -12.098 1.446.483 1.369.141 -1.429

Particulieren 20.004.592 -3.056 1.782.427 -12.599 297.291 -44.656 22.023.999 21.464.477 -16.207
Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)   
TOTAAL 22.145.875 -5.529 2.184.040 -21.813 355.881 -61.435 24.597.019 24.309.952 -17.829

Tabel LR.1

Uitsplitsing volgens tegenpartij

2020.12

in '000 EUR

Stap 1 Stap 2 Stap 3
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Leningen en vorderingen die niet binnen het jaar vervallen: 21,99 miljoen EUR (2020) en 20,7 miljoen EUR (2019) 
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Schuldbewijzen uitgegeven door 83.641 83.641 163.033

Centrale overheden 83.641 83.641 163.033

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen

Ondernemingen

Leningen en voorschotten aan 22.304.821 -4.277 1.581.567 -13.908 284.492 -59.769 24.092.925 23.466.117 -23.355

Centrale overheden 48 0 48 94

Kredietinstellingen 780.197 -26 780.171 545.293

Andere instellingen dan kredietinstellingen 1.001.176 -233 48.953 -1.063 13.653 -4.285 1.058.201 1.440.001 -212

Ondernemingen 1.121.552 -883 117.515 -2.020 29.340 -10.040 1.255.463 1.175.841 -2.082

Particulieren 19.401.847 -3.135 1.415.099 -10.825 241.499 -45.444 20.999.042 20.304.887 -21.061

Te ontvangen baten (indien afzonderlijk verwerkt)

  

TOTAAL 22.388.462 -4.277 1.581.567 -13.908 284.492 -59.769 24.176.566 23.629.150 -23.355

Tabel LR.2

Stap 3

Uitsplitsing volgens tegenpartij

2019.12

in '000 EUR

Stap 1 Stap 2
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Leningen en voorschotten (kredietinstellingen 

uitgezonderd)

2020.12

in '000 EUR
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Handelswissels & eigen accepten   

Financiële leases

Reverse repo verrichtingen

Consumentenkrediet 6.966 6.086 826.702

Hypothecaire leningen 224.510 3.352 20.808.881

Leningen op termijn 371.439 1.421.912 287.766

Voorschotten in rekening-courant 3.143 15.684 38.991

Overige 23.259 61.105

TOTAAL 629.317 1.447.034 22.023.446

Tabel LR.3

Leningen en voorschotten (kredietinstellingen 

uitgezonderd)

2019.12

in '000 EUR
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Handelswissels & eigen accepten   

Financiële leases

Reverse repo verrichtingen 487.967

Consumentenkrediet 3.560 6.623 789.908

Hypothecaire leningen 90.387 1.071 19.811.753

Leningen op termijn 48 341.382 1.228.209 277.162

Voorschotten in rekening-courant 4.192 19.561 52.735

Overige 130.714 67.484

TOTAAL 48 1.058.201 1.255.463 20.999.041

Tabel LR.4
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 Derivaten  
 

Onder derivaten worden swaps, futures, forwards en opties verstaan. Zoals aangegeven onder 5.2 wordt de waarde van deze contracten 

wordt naargelang het geval berekend op basis van de slotkoers, het renteniveau, de wisselkoers, de koers van de onderliggende activa, 

de impliciete of historische volatiliteit, de verwachte dividenden of de correlatie tussen de verschillende onderliggende instrumenten. 

 

In het kader van haar bankactiviteiten gebruikt AXA Bank Belgium de volgende afgeleide financiële instrumenten, gerangschikt op basis 

van de IFRS-categorieën: 

 

Reëlewaardeafdekking (“fair value hedge”) 

 

1. Macroafdekking van een deel van de portefeuille woonleningen met vaste rentevoet met renteswaps 

 

AXA Bank Belgium gebruikt renteswaps om de reëlewaardeschommelingen af te dekken van de portefeuille woonleningen met 

vaste rentevoet door de evolutie van de rente. AXA Bank Belgium dekt zo het renterisico af tussen de woonleningen 

(langetermijnrentevoet) en de financiering ervan (kortetermijnrentevoet). Het afgedekte risico wordt gedefinieerd als de 

risicovrije rentevoet (zoals Eonia, Euribor op 1 maand, Euribor op 3 maanden or Euribor op 6 maanden) die de reële waarde 

van die woonleningen beïnvloedt. Dat vormt gewoonlijk het grootste onderdeel van de totale reëlewaardeschommeling. De 

overige niet-afgedekte risico’s zijn onder meer de kredietwaardigheid, de liquiditeit en de waarde van de zekerheden. 

 

Voor een deel van de portefeuille woonleningen met vaste rentevoet heeft AXA Bank Belgium daarom een model van 

reëlewaardeafdekking opgezet. Dit model werd voor het eerst toegepast op 1 april 2005 maar werd aangepast in juli 2009 om 

de modellering van het afgedekte instrument te verfijnen en daardoor de efficiëntie van de afdekkingsrelatie te versterken. 

Het deel van de portefeuille woonleningen met vaste rentevoet dat onderdeel uitmaakt van het model van 

reëlewaardeafdekking leidt tot een hedgeratio gelijk aan de verhouding tussen het notioneel bedrag van de afdekkingsswaps 

en het notioneel bedrag van de woonleningen. 

 

De efficiëntie van die afdekkingsrelatie wordt periodiek nagekeken door middel van prospectieve en retrospectieve testen. 

Indien het model efficiënt is, wordt de schommeling van de reële waarde van het afgedekte instrument, namelijk het gedeelte 

van de portefeuille woonkredieten met vaste rentevoet die opgenomen is in de reëlewaardeafdekkingsdocumentatie, 

opgenomen in resultaat, net als de schommeling van de reële waarde van de betrokken derivaten. 

 

Gezien de extreme kwetsbaarheid in de woonkredietportefeuille door de aanzienlijke volumes aan geherfinancierde leningen 

wordt elke situatie van overafdekking elk kwartaal proactief gecontroleerd. Dit wordt gebaseerd op een ‘interest bucket’-

segmentering en op een ‘time bucket’-segmentering. Dit betekent dat swaps en vaste woonkredieten beiden worden 

toegewezen aan een bepaalde ‘interest bucket’ (op basis van hun contractuele tarieven) en een ‘time bucket’ (gebaseerd op 

hun vervaldatum). Dit wordt aangepast door rekening te houden met een gemiddelde commerciële marge en een gemiddelde 

contractuele vervroegde aflossing (gebaseerd op veronderstellingen van ALM). 

 

Indien een overafdekkingssituatie wordt vastgesteld ofwel door de ‘time bucket’ of door de ‘interest rate bucket’ dient de 

toegekende afdekkingsreserve op de woonleningen  in één keer worden opgenomen in de winst en verliezen. Er kan echter 

ook pro-actief beslist worden om swaps ofwel uit het afdekkingsmodel te halen ofwel deze vroegtijdig te beëindigen. In dat 

geval zal de afdekkingsreserve in het resultaat worden afgeschreven over de looptijd van de initieel afgedekte portefeuille. 

 

Zo werd per einde 2016 een overafdekking vastgesteld voor een nominaal bedrag van 72 miljoen EUR en werden een reeks 

swaps vervroegd stopgezet. De impact hiervan werd in 2016 one shot in de resultatenrekening opgenomen.  

 

In het kader van de proactieve monitoring werd vervolgens overgegaan tot de stopzetting van een aanvullende reeks swaps 

voor een notioneel bedrag van 3.120 miljoen EUR tussen eind 2016 en eind 2019 en in de loop van 2020 voor een totaal 524 

miljoen EUR. Een groot deel van deze proactief vervroegd stopgezette swaps werden vervangen door swaps tegen nieuwe 

marktvoorwaarden zodat de wijziging van de rentepositie van AXA Bank Belgium beperkt blijft. 

 

Het gedeelte van de uitstaande afdekkingsreserve die op de vervroegd stopgezette swaps betrekking heeft, namelijk 124,53 

miljoen EUR, wordt in resultaat afgeschreven over de looptijd van de initieel afgedekte portefeuille.  

De negatieve impact van deze afschrijving bedraagt voor 2020 -13,4 miljoen EUR aangevuld met een gecumuleerde negatieve 

impact van -6,1 miljoen EUR aan afdekkingsreserve, die in één keer in de resultatenrekening wordt opgenomen. Deze laatste 

betreft overafdekkingen die te maken hebben met historische swaps met hoge vaste rentes. De totale negatieve impact komt 

zo op -19,5 miljoen euro. 
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2. Microafdekking van vastrentende effecten met renteswaps 

 

Bepaalde vastrentende effecten van de beleggingsportefeuille van AXA Bank Belgium worden individueel afgedekt door middel 

van een renteswap teneinde het gedeelte van de reëlewaardeschommeling van de effecten ingevolge rentewijzigingen te 

compenseren. Enkel het renterisico wordt afgedekt. Deze vormt gewoonlijk het grootste onderdeel van de totale 

reëlewaardeschommeling. De overige niet-afgedekte risico’s zijn onder meer de credit spreads en de liquiditeit. De individuele 

hedgeratio stemt overeen met de verhouding tussen het notioneel bedrag van de renteswap en het notioneel bedrag van het 

afgedekte effect. Ingeval de efficiëntie van deze reëlewaardeafdekking kan aangetoond worden, wordt de waardeschommeling 

van het afgedekte instrument die voortvloeit uit de evolutie van de rentevoet van het vastrentend effect in resultaat 

opgenomen. 

 

3. Macroafdekking van een deel van de portefeuille woonleningen met variabele rentevoet met rentecaps 

 

AXA Bank Belgium heeft rentecaps op de markt aangekocht om de marge af te dekken van de portefeuille woonleningen met 

variabele rente. De reden hiervoor is dat die woonleningen een automatische beperking van de rentevoet bevatten voor de 

klant tot een bepaalde hoogte op de voorziene herzieningsdatums waarbij bijgevolg voor AXA Bank Belgium een renterisico 

ontstaat tussen de woonleningen met variabele rente en de financiering ervan. AXA Bank Belgium dekt het risico af van de 

reëlewaardeschommelingen van de caps in de woonleningen die uitgeoefend zouden kunnen worden afhankelijk van de 

belangrijkheid van de stijging van de Euribor-rentevoet. Deze afdekking gebeurt onder de vorm van een dynamische-

portefeuilleafdekking waarbij de woonleningen en de rentecaps in gestructureerde “buckets” geplaatst worden per (a) 

observatiemaand van de herziening van de rentevoet en (b) de strikeprijs per 10 basispunten. Enkel (een deel van) het risico 

op herziening van de rentevoet wordt afgedekt. Dat vormt gewoonlijk het grootste onderdeel van de totale 

reëlewaardeschommeling. De overige risico’s worden niet afgedekt. De hedgeratio stemt voor elke “bucket” overeen met de 

verhouding tussen het notioneel bedrag van de woonleningen en het notioneel bedrag van de rentecaps die tot dezelfde 

“bucket” behoren. Dit model wordt regelmatig geanalyseerd om er zo nodig nieuwe afdekkingsinstrumenten aan toe te voegen 

en rekening te houden met de nieuwe toekenningen van woonleningen of caps geheel of gedeeltelijk vervroegd stop te zetten 

bij overafdekking vastgesteld in een individueel afdekkingscompartiment van het model. Een regressieanalyse op 

kwartaalbasis zorgt voor een efficiëntietest van het model. Dit model wordt sedert juli 2010 toegepast. 

 

Het afgedekte risico wordt gedefinieerd als de risicovrije rentevoet (zoals Eonia, Euribor op 1 maand, Euribor op 3 maanden or 

Euribor op 6 maanden) die de reële waarde van die woonleningen beïnvloedt. Dat vormt gewoonlijk het grootste onderdeel van 

de totale reëlewaardeschommeling. De overige risico’s worden niet afgedekt. 

 

4. Microafdekking van de “covered bonds” uitgegeven door AXA Bank Europe SCF met renteswaps 

 

De door AXA Bank Europe SCF uitgegeven “covered bonds” worden afgedekt door renteswaps met als doel de 

reëlewaardeschommelingen ingevolge rentewijzigingen af te dekken. De individuele hedgeratio stemt overeen met de 

verhouding tussen het notioneel bedrag van de renteswap en het notioneel bedrag van het afgedekte effect. Deze swaps 

maken onderdeel uit van microreëlewaardeafdekkingen. Een regressieanalyse op kwartaalbasis zorgt voor een efficiëntietest 

van het model. Tijdens de efficiënte periodes wordt de reëlewaardeschommeling van de “covered bonds” als gevolg van de 

afdekking van het renterisico in resultaat geboekt. 

 

5. Microafdekking van de financiering ontvangen van de Europese Centrale Bank (TLTRO – Targeted Long Term Refinancing 

Operation) met renteswaps 

 

De financiering ontvangen van de Europese Centrale Bank na aanbesteding wordt afgedekt door middel van renteswaps 

teneinde de reëlewaardeschommelingen ingevolge rentewijzigingen af te dekken. De individuele hedgeratio stemt overeen met 

de verhouding tussen het notioneel bedrag  van de renteswap en het notioneel bedrag van het afgedekte instrument. Indien 

de efficiëntie van de reëlewaardeafdekking kan aangetoond worden, wordt de waardeschommeling van het afgedekte 

instrument ingevolge de evolutie van het renteniveau van de vastrentende effecten in winst of verlies geboekt. 

 

Dit model werd beëindigd in de loop van 2020 
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Kasstroomafdekking (“cash flow hedge”) 

 

AXA Bank Belgium maakt momenteel geen gebruik van kasstroomafdekkingen. 

 

Reëlewaardeoptie (“fair value option”) 

 

De EMTN-uitgiften van AXA Belgium Finance worden als reëlewaardeoptie gerangschikt omdat ze een besloten derivaat bevatten waarvan 

de economische kenmerken en risico’s verschillen van het basiscontract.  

 

Vrijstaande derivaten 

 

1. Macroafdekkingsverrichtingen (“macro hedge”)  

 

In het kader van de bijkomende afdekking van de portefeuille woonleningen, en meer bepaald van de woonleningen met 

vlottende rente met aanpassing om de vijf jaar, worden swaptions gebruikt als macroafdekking van het risico in de rentecaps 

die deel uitmaken van de betrokken woonleningen. 

 

Daarnaast bestaat deze categorie ook uit oude rentecaps waarvoor geen enkel afdekkingsmodel werd ontwikkeld. 

2. Tradingactiviteit 

 

Eind 2020 werd de interemediatieactiviteit van AXA Bank Belgium stopgezet. Nadat alle overeenkomsten werden beëindigd of 

overgedragen naar andere externe partijen bleef slechts een klein aantal op de balans van de bank staan (notioneel bedrag 

van 41 mio euro). 

 

Hervorming met betrekking tot de referentierentevoeten (zgn. IBOR of RFR reform) 

 

De wijziging op het vlak van referentierentevoeten heeft op het niveau van de financiële producten bij AXA Bank Belgium enkel 

een impact op haar derivaten en de vergoeding op de uitgewisselde cashwaarborg. Op het vlak van de gebruikte 

referentierentevoeten spreken we enkel over de wijziging van Eonia naar €ster.  

 

Hierbij heeft zich een eerste impact voorgedaan, zoals hieronder verder ook vermeldt, in juli 2020, op het ogenblik dat onze 

centrale tegenpartij London Clearing House Ltd (LCH) besloot om de rentevergoeding aangerekend op de onderliggende 

cashwaarborg te baseren op €ster in plaats van Eonia. De impact op de waardering van de derivaten werd gecompenseerd 

door een cashvergoeding zodat dit voor de betrokken partijen resultaatsneutraal bleef. Zoals hieronder ook gesteld heeft dit 

bij AXA Bank Belgium wel een gevolg op het vlak van de vastgestelde ineffectiviteit bij het beoordelen van de 

afdekkingseffectiviteit. 

 

Momenteel heeft dit nog géén verdere impact op onze derivaten aangezien momenteel bij afdekkingsoperaties nog steeds 

gebruik wordt gemaakt van derivaten gebaseerd op Euribor of Eonia en dat behoudens de wijziging hiervoor vermeldt met 

betrekking tot de rentevergoeding aangerekend op de cashwaarborg er nog géén andere contractuele wijzigingen werden 

uitgevoerd, niet bij ons centrale tegenpartij LCH en niet bij enige bilaterale tegenpartij. 

 

Wat betreft de organisatie wordt de externe evolutie met LCH en ISDA van dichtbij opgevolgd door het ‘Treasury & 

intermediatieteam’ en is er een nauwe samenwerking met het juridisch departement voor wat betreft de aanpassing van 

bilaterale contracten. Daarnaast werd er ook een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van voormelde departementen 

evenals ALM, riskmanagement, IT, middle en backoffice en boekhouding. 

 

Zoals reeds onder punt 3.2 aangehaald is AXA Bank Belgium, gezien bovenvermelde impact en het feit dat het verschil tussen 

EONIA en €ster werd vastgeklikt, momenteel van mening dat er weinig toekomstige onzekerheden bestaan rond de invoering 

van deze wijzigingen.   

 

Bovenstaande kunnen we cijfermatig als volgt weergeven  
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Bronnen van ineffectiviteit 

 

1. Macroafdekking van een deel van de portefeuille woonleningen met vaste rentevoet met renteswaps 

 

Onnauwkeurigheid van het model 

 

Het afgedekte onderdeel in dit model is een deel van de portefeuille woonleningen met vaste rente die gelijk is aan het volume 

aan swaps gedocumenteerd als afdekkingsinstrumenten. 

Dit onderdeel van de totale portefeuille wordt gemodelleerd als reeksen van tweewekelijkse tijdsperiodes met een nominaal 

bedrag dat gelijk is aan het volume swaps die actief zijn per einde periode met een rentevoet die overeenstemt met de gewogen 

gemiddelde rente van datzelfde volume swaps die actief zijn per einde periode. 

Bijgevolg stemmen de theoretische kasstromen van dit gemodelleerde afgedekte instrument niet exact overeen met de 

kasstromen uit het vaste been van de swapportefeuille, noch qua bedrag noch qua timing, zodat wijzigingen in reële waarde 

zich zouden kunnen voordoen. 

 

Vlottend been van de renteswaps 

 

Het vlottende been van de renteswaps worden niet gerepliceerd in het gemodelleerde afgedekte instrument wat bijgevolg enige 

inefficiëntie creëert doordat de reëlewaardeschommeling van het afdekkingsinstrument beïnvloed wordt, zonder dat er een 

neutralisatie plaatsvindt door een gelijkwaardig reëlewaarde-effect van het afgedekte instrument. 

 

Waarderingsmethode 

 

De renteswapportefeuille wordt gewaardeerd aan de hand van de “dual-curve”-waarderingsmethode (namelijk OIS-actualisatie) 

op basis van de specifieke kenmerken van de individuele CSA’s die AXA Bank Belgium heeft met haar tegenpartijen. Die kunnen 

bepaalde bijzonderheden bevatten zoals een waarborg in een specifieke munt, wat invloed heeft op de waarderingsniveaus en 

bovendien schommelt.  Het afgedekte instrument wordt daarentegen gewaardeerd aan de hand van een “single-curve”-

waarderingsmethode. Het verschil in waarderingsmethode creëert enig verschil in de reëlewaardeschommelingen en leidt 

bijgevolg tot ineffectiviteit. 

 

Merk op dat de disconteringscurve van de transacties die het voorwerp uitmaken van een clearing bij de LCH gewijzigd werd 

van Eonia naar €ster nadat de LCH besloot deze wijziging goed te keuren in de loop van juli 2020 waardoor er een ineffectiviteit 

ontstond van zodra deze wijziging niet overgenomen werd op het vlak van de valorisatie van de gedekte elementen. De 

geraamde negatieve impact op de ineffectiviteit op dat ogenblik bedroeg 5,9 mio EUR. Zoals reeds hiervoor aangegeven werd 

de impact op de waardering van de derivaten werd gecompenseerd door een cashvergoeding zodat dit voor de betrokken 

partijen resultaatsneutraal bleef. 

 

 

Startwaarden van de woonleningen 

 

Alhoewel nieuwe swaps die aan het model worden toegevoegd een nulwaarde hebben bij aanvang (omdat ze tegen 

marktvoorwaarden worden verhandeld) is dat niet het geval voor de overeenstemmende portefeuille woonleningen. 

 

Bijgevolg wordt die startwaarde afgeschreven op basis van de swapvervaldagen om er zeker van te zijn dat er geen 

boekhoudkundige reserve meer overblijft na die swapvervaldagen. 

Enige ineffectiviteit wordt gecrëerd vermits er niet noodzakelijk een verband bestaat met de periodieke 

reëlewaardeschommelingen. 

 

 

Verschil tussen de verwachte en de reële percentages aan aflossingen van woonleningen 

 

De modellering van het afgedekte instrument aan het begin van elke periode (bijvoorbeeld een kwartaal) is onder meer 

gebaseerd op het verwachte percentage aan aflossingen van woonleningen. Dit zorgt ervoor dat het afgedekte percentage per 

afgedekt instrument kan berekend worden tot de eindvervaldag van de swapportefeuille. 

 

Bij de uitvoering van het model wordt het uiteindelijke percentage aan aflossingen van woonleningen bepaald. Het verschil met 

het verwachte percentage aan aflossingen van woonleningen wijzigt het initieel gedocumenteerde afdekkingspercentage, wat 

resulteert in een afwijking (als alle andere elementen ongewijzigd blijven) tussen de reëlewaardeschommeling van de 
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afdekkingsinstrumenten en de reëlewaardeschommeling van de afgedekte instrumenten en kan bijgevolg tot enige 

ineffectiviteit leiden. 

 

Boekhoudkundige afdekkingsreserve met betrekking tot het vorige model 

 

Het model van macroreëlewaardeafdekking van de portefeuille woonleningen met vaste rente werd in 2009 stopgezet omdat 

AXA Bank Belgium beslist had om het te herzien om de efficiëntie te verhogen. Daardoor wordt de boekhoudkundige 

afdekkingsreserve afgeschreven op basis van een allocatie van swaps die actief waren op het ogenblik dat het model stopgezet 

werd. 

De periodieke afschrijving kan evenwel afwijken van het verschil tussen de reëlewaardeschommeling van het afgedekte 

instrument en het afdekkingsinstrument (als alle andere elementen ongewijzigd blijven). 

 

2. Microafdekking van vastrentende effecten met renteswaps 

 

Vlottend been van de renteswaps 

 

Het vlottende been van de renteswaps wordt niet gerepliceerd in het gemodelleerde afgedekte instrument wat bijgevolg enige 

inefficiëntie creëert doordat de reëlewaardeschommeling van het afdekkingsinstrument beïnvloed wordt, zonder dat er een 

neutralisatie plaatsvindt door een gelijkwaardig reëlewaarde-effect van het afgedekte instrument. 

 

Waarderingsmethode 

 

De renteswapportefeuille wordt gewaardeerd aan de hand van de “dual-curve”-waarderingsmethode (namelijk OIS-actualisatie) 

op basis van de specifieke kenmerken van de individuele CSA’s die AXA Bank Belgium heeft met haar tegenpartijen. Die kunnen 

bepaalde bijzonderheden bevatten zoals een waarborg in een specifieke munt, wat invloed heeft op de waarderingsniveaus en 

bovendien schommelt. Het afgedekte instrument wordt daarentegen gewaardeerd aan de hand van een “single-curve”-

waarderingsmethode. Het verschil in waarderingsmethode creëert enig verschil in de reëlewaardeschommelingen en leidt 

bijgevolg tot ineffectiviteit. 

 

 

Merk op dat de disconteringscurve van de transacties die het voorwerp uitmaken van een clearing bij de LCH gewijzigd werd 

van Eonia naar €ster nadat de LCH besloot deze wijziging goed te keuren in de loop van juli 2020 waardoor er een ineffectiviteit 

ontstond van zodra deze wijziging niet overgenomen werd op het vlak van de valorisatie van de gedekte elementen. 

 

 

3. Macroafdekking van een deel van de portefeuille woonleningen met variabele rentevoet met rentecaps 

 

Verschil tussen de verwachte en de reële percentages aan aflossingen van woonleningen 

 

De modellering van het afgedekte instrument aan het begin van elke periode (bijvoorbeeld een kwartaal) is onder meer 

gebaseerd op het verwachte percentage aan aflossingen van woonleningen. Dit zorgt ervoor dat het afgedekte percentage per 

afgedekt instrument kan berekend worden tot de eindvervaldag van de swapportefeuille. 

 

Bij de uitvoering van het model wordt het uiteindelijke percentage aan aflossingen van woonleningen bepaald. Het verschil met 

het verwachte percentage aan aflossingen van woonleningen wijzigt het initieel gedocumenteerde afdekkingspercentage, wat 

resulteert in een afwijking (als alle andere elementen ongewijzigd blijven) tussen de reëlewaardeschommeling van de 

afdekkingsinstrumenten en de reëlewaardeschommeling van de afgedekte instrumenten en kan bijgevolg tot enige 

ineffectiviteit leiden. 

 

Waarderingsmethode 

 

De renteswapportefeuille wordt gewaardeerd aan de hand van de “dual-curve”-waarderingsmethode (namelijk OIS-actualisatie) 

op basis van de specifieke kenmerken van de individuele CSA’s die AXA Bank Belgium heeft met haar tegenpartijen. Die kunnen 

bepaalde bijzonderheden bevatten zoals een waarborg in een specifieke munt, wat invloed heeft op de waarderingsniveaus en 

bovendien schommelt. Het afgedekte instrument wordt daarentegen gewaardeerd aan de hand van een methodologie op basis 

van “single-curve”-waarderingsmethode. Het verschil in waarderingsmethode creëert enig verschil in de 

reëlewaardeschommelingen en leidt bijgevolg tot ineffectiviteit. 
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Merk op dat de disconteringscurve van de transacties die het voorwerp uitmaken van een clearing bij de LCH gewijzigd werd 

van Eonia naar €ster nadat de LCH besloot deze wijziging goed te keuren in de loop van juli 2020 waardoor er een ineffectiviteit 

ontstond van zodra deze wijziging niet overgenomen werd op het vlak van de valorisatie van de gedekte elementen. 

 

 

4. Microafdekking van de “covered bonds” uitgegeven door AXA Bank Europe SCF met renteswaps 

 

Vlottend been van de renteswaps 

 

Het vlottende been van de renteswaps wordt niet gerepliceerd in het gemodelleerde afgedekte instrument wat bijgevolg enige 

inefficiëntie creëert doordat de reëlewaardeschommeling van het afdekkingsinstrument beïnvloed wordt, zonder dat er een 

neutralisatie plaatsvindt door een gelijkwaardig reëlewaarde-effect van het afgedekte instrument. 

 

Waarderingsmethode 

 

De renteswapportefeuille wordt gewaardeerd aan de hand van de “dual-curve”-waarderingsmethode (namelijk OIS-actualisatie) 

op basis van de specifieke kenmerken van de individuele CSA’s die AXA Bank Belgium heeft met haar tegenpartijen. Die kunnen 

bepaalde bijzonderheden bevatten zoals een waarborg in een specifieke munt, wat invloed heeft op de waarderingsniveaus en 

bovendien schommelt. Het afgedekte instrument wordt daarentegen gewaardeerd aan de hand van een methodologie op basis 

van “single-curve”-waarderingsmethode. Het verschil in waarderingsmethode creëert enig verschil in de 

reëlewaardeschommelingen en leidt bijgevolg tot ineffectiviteit. 

 

 

Merk op dat de disconteringscurve van de transacties die het voorwerp uitmaken van een clearing bij de LCH gewijzigd werd 

van Eonia naar €ster nadat de LCH besloot deze wijziging goed te keuren in de loop van juli 2020 waardoor er een ineffectiviteit 

ontstond van zodra deze wijziging niet overgenomen werd op het vlak van de valorisatie van de gedekte elementen. 

 

 

 

Tijdsverloop nominaal bedrag en gemiddelde prijs van het afdekkingsinstrument 

 

De hiernavolgende grafieken geven een beeld van hoe de afdekkingsverrichtingen van AXA Bank Belgium het bedrag, de timing en de 

onzekerheid van de toekomstige kasstromen van de afgedekte instrumenten kunnen beïnvloeden. Voor de vier belangrijkste 

afdekkingstypes: 

 

- macroafdekking van een deel van de portefeuille woonleningen met vaste rentevoet met renteswaps 

- macroafdekking van een deel van de portefeuille woonleningen met variabele rentevoet met rentecaps 

- microafdekking van de “covered bonds” uitgegeven door AXA Bank Europe SCF met renteswaps 

 

Het betreft het nominale bedrag en de gemiddelde gewogen rentevoet van het vaste been van het afdekkingsinstrument. 
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Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden 

 

 

 

 
 

    

Volgens aard

Volgens type

2020.12

in '000 EUR
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Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

4.153.055 54 59.478

IRS (renteswap-overeenkomst) 4.600.163 26.477 129

Rentecontract op termijn

Termijncontract (“forward”)

Interest-future-verrichting 44.700

Overige

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van aandelen

Aandelenfuture 9.408

Aandelenoptie

Warrant

Overige 485.022 33.282 4.058

Valuta Termijnwisselverrichting 302.565 3.138 2.109

Futureverrichting op valuta’s

Valutaswap 135.292 700 7.370

Optie op valuta’s

Contract op termijnwisselkoersen

Overige

Krediet Credit default swap

Credit spread option

Total return swap

Overige

Grondstoffen

Overige

Te ontvangen baten / te betalen lasten

(indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 9.730.205 63.651 73.144

Tabel DHA.1

Volgens aard

Volgens type

2019.12

in '000 EUR
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Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

15.148.615 200.406 117.576

IRS (renteswap-overeenkomst) 48.272.020 432.069 295.740

Rentecontract op termijn

Termijncontract (“forward”)

Interest-future-verrichting 631.343

Overige

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van aandelen

Aandelenfuture

Aandelenoptie

Warrant

Overige 6.300.771 90.053 5.123

Valuta Termijnwisselverrichting 2.278.164 20.068 19.858

Futureverrichting op valuta’s

Valutaswap 200.563 720 6.671

Optie op valuta’s

Contract op termijnwisselkoersen

Overige

Krediet Credit default swap

Credit spread option

Total return swap

Overige

Grondstoffen

Overige

Te ontvangen baten / te betalen lasten

(indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 72.831.475 743.317 444.968

Tabel DHA.2



BTW BE0404.476.835 148 

 
Internal Internal 

 

Derivaten – administratieve verwerking van afdekkingstransacties (microafdekking)  

 

 
  

Volgens risicotype

Volgens instrument

2020.12

in '000 EUR
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Reële-waardeafdekking

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

IRS (renteswap-overeenkomst) 0 19.823 6.028.000

Rentecontract op termijn

Termijncontract (“forward”)

Interest-future-verrichting

Overige

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van aandelen

Aandelenfuture

Aandelenoptie

Warrant

Overige

Valuta Termijnwisselverrichting

Futureverrichting op valuta’s

Valutaswap

Optie op valuta’s

Contract op termijnwisselkoersen

Overige

Krediet Credit default swap

Credit spread option

Total return swap

Overige

Grondstoffen

Overige

TOTAAL 0 19.823 6.028.000

Kasstroomafdekking

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

IRS (renteswap-overeenkomst)

Rentecontract op termijn

Termijncontract (“forward”)

Interest-future-verrichting

Overige

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van aandelen

Aandelenfuture

Aandelenoptie

Warrant

Overige

Valuta Termijnwisselverrichting

Futureverrichting op valuta’s

Valutaswap

Optie op valuta’s

Contract op termijnwisselkoersen

Overige

Krediet Credit default swap

Credit spread option

Total return swap

Overige

Grondstoffen

Overige

FULL Cash flow hedge Forward Sale debt security   

TOTAAL

Afdekking van een netto 

investering in een buitenlandse 

entiteitTOTAAL 0 19.823 6.028.000

Tabel DHA.3



BTW BE0404.476.835 149 

 
Internal Internal 

 

 

 

 

  

Volgens risicotype

Volgens instrument

2019.12

in '000 EUR
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Reële-waardeafdekking

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

IRS (renteswap-overeenkomst) 7.836 19.511 5.973.500

Rentecontract op termijn

Termijncontract (“forward”)

Interest-future-verrichting

Overige

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van aandelen

Aandelenfuture

Aandelenoptie

Warrant

Overige

Valuta Termijnwisselverrichting

Futureverrichting op valuta’s

Valutaswap

Optie op valuta’s

Contract op termijnwisselkoersen

Overige

Krediet Credit default swap

Credit spread option

Total return swap

Overige

Grondstoffen

Overige

TOTAAL 7.836 19.511 5.973.500

Kasstroomafdekking

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

IRS (renteswap-overeenkomst)

Rentecontract op termijn

Termijncontract (“forward”)

Interest-future-verrichting

Overige

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van aandelen

Aandelenfuture

Aandelenoptie

Warrant

Overige

Valuta Termijnwisselverrichting

Futureverrichting op valuta’s

Valutaswap

Optie op valuta’s

Contract op termijnwisselkoersen

Overige

Krediet Credit default swap

Credit spread option

Total return swap

Overige

Grondstoffen

Overige

FULL Cash flow hedge Forward Sale debt security   

TOTAAL

Afdekking van een netto 

investering in een buitenlandse 

entiteit
TOTAAL 7.836 19.511 5.973.500

Tabel DHA.4
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Afdekking van het renterisico van een portefeuille (macroafdekking) 

 

 

 

 

  

Afdekking van het renterisico van 

een portefeuille

2020.12

in '000 EUR
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Reële-waardeafdekking 215 27.440 17.199.139

Kasstroomafdekking

TOTAAL 215 27.440 17.199.139

Tabel DHA.5

Afdekking van het renterisico van 

een portefeuille

2019.12

in '000 EUR
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Reële-waardeafdekking 388 38.882 13.767.734

Kasstroomafdekking

TOTAAL 388 38.882 13.767.734

Tabel DHA.6
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Overzicht van de afgedekte instrumenten volgens risicotype 

 

 
  

Macroafdekking
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Activa

Tegen reële waarde gewaardeerde 

financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat 

(OCI)

732.987 14.394 -140

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

732.987

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van 

aandelen

Valuta Termijnwisselverrichting

Krediet Credit default swap

Grondstoffen

Overige

Financiële activa tegen geamortiseerde 

kostprijs

88.580 36.313 17.199.139

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

88.580

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van 

aandelen

Valuta Termijnwisselverrichting

Krediet Credit default swap

Grondstoffen

Overige

Verplichtingen

Financiële verplichtingen tegen 

geamortiseerde kostprijs

5.688.551 160.554

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

5.688.551

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van 

aandelen

Valuta Termijnwisselverrichting

Krediet Credit default swap

Grondstoffen

Overige

Tabel DHA.7

Microafdekking

Volgens risicotype

Volgens instrument

2020.12

in '000 EUR
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Zie ook hoofdstuk 33 Saldering.  

Macroafdekking
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Activa

Tegen reële waarde gewaardeerde 

financiële activa met verwerking van 

waardeveranderingen in de overige 

onderdelen van het totaalresultaat 

(OCI)

1.713.202 26.938 -410

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

1.713.202

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van 

aandelen

Valuta Termijnwisselverrichting

Krediet Credit default swap

Grondstoffen

Overige

Financiële activa tegen geamortiseerde 

kostprijs

83.641 31.359 13.767.734

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

83.641

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van 

aandelen

Valuta Termijnwisselverrichting

Krediet Credit default swap

Grondstoffen

Overige

Verplichtingen

Financiële verplichtingen tegen 

geamortiseerde kostprijs

4.626.729 124.061

Rentevoet Optie / Cap (bovengrens) / Floor 

(ondergrens)/ Collar / Swaption

4.626.729

Eigen vermogen instrumenten Aan-/verkoop op termijn van 

aandelen

Valuta Termijnwisselverrichting

Krediet Credit default swap

Grondstoffen

Overige

Tabel DHA.8

Microafdekking

Volgens risicotype

Volgens instrument

2019.12

in '000 EUR
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 Materiële vaste activa 
 

 

 

 

 

 

  

 

Materiële vaste activa na opname met

toepassing van het kostprijsmodel

2020.12

in '000 EUR
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Openingbalans 34.925 1.730 215 294 37.163

Toevoegingen 765 0 61 6 833

Verwervingen via bedrijfscombinaties 1.582 761 2.343

Vervreemdingen     

Vervreemdingen via bedrijfscombinaties  

Afschrijvingen -1.938 -786 -38 -183 -2.945

Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- 

en verliesrekening zijn opgenomen

Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- 

en verliesrekening zijn teruggeboekt

Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van 

valuta's

Overdrachten  

Van en naar vaste activa aangehouden voor verkoop

Van en naar vastgoedbeleggingen

Overige mutaties -217   -217

Eindbalans 33.753 2.308 238 878 37.178

Afschrijvingen van het boekjaar 1.938 786 38 183 2.945

Afschrijvingenvan het vorig boekjaar 34.557 2.285 2.153 653 39.647

Totaal afschrijvingen 36.495 3.071 2.190 836 42.592

Tabel PPE.1

Materiële vaste activa na opname met

toepassing van het kostprijsmodel

2019.12

in '000 EUR
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Openingbalans 36.739 251 307 37.297

Toevoegingen 225 1.882 12 2.119

Verwervingen via bedrijfscombinaties  

Vervreemdingen     

Vervreemdingen via bedrijfscombinaties  

Afschrijvingen -2.039 -152 -36 -25 -2.253

Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- 

en verliesrekening zijn opgenomen  

Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- 

en verliesrekening zijn teruggeboekt

Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van 

valuta'sOverdrachten   

Van en naar vaste activa aangehouden voor verkoop

Van en naar vastgoedbeleggingen

Overige mutaties    

Eindbalans 34.925 1.730 215 294 37.163

Afschrijvingen van het boekjaar 2.039 152 36 25 2.253

Afschrijvingen van het vorig boekjaar 32.518 2.133 2.117 628 37.396

Totaal afschrijvingen 34.557 2.285 2.153 653 39.647

Tabel PPE.2
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 Immateriële vaste activa 
 

 

De immateriële vaste activa evolueerden van 16,7 miljoen EUR naar 18,4 miljoen EUR. 

 

Momenteel is er geen goodwill opgenomen in de consolidatiekring van AXA Bank Belgium.  

 

AXA Bank Belgium lanceerde in 2015 een IT-investmentprogramma met de naam SWITCH. In april 2016 heeft AXA Bank Belgium in 

samenspraak met AXA Groep beslist om de initiële bigbangprojectaanpak te transformeren tot een multi-jarenroadmap van verschillende 

onafhankelijke projecten (Atlas, Loan Origination en Credit Scoring) met hetzelfde eindobjectief van een radicaal vereenvoudigde bank 

(architectuur en retailbusiness-systemen en -processen) met structureel lagere kosten. De verschillende projecten dragen bij tot het 

realiseren van een digitaal en “omni-channel”-platform ter ondersteuning van de “customer journey”-strategie. 

 

In het kader van diezelfde strategie ontwikkelde AXA Bank Belgium een ‘GPS’-tool ter ondersteuning van het investeringsaanbod. Deze 

tool wordt stelselmatig verder ontwikkeld. 

 

De projectkosten voor het jaar 2020 zijn een combinatie van kosten gerelateerd aan projectmanagement, studiefase en 

ontwikkelingsfase. De kosten met betrekking tot de studiefase worden niet geactiveerd.   

 

Op basis van de IFRS-regels werd in 2020 een bedrag van 6,4 miljoen EUR geactiveerd (Loan Origination Mortgages 3,8 miljoen EUR – 

GPS 1,6 miljoen EUR – Instant payments 0,9 miljoen EUR).  

 

Op deze en op de voorgaande jaren gerealiseerde immateriële vaste activa werd in 2020 4,7 miljoen EUR afgeschreven. Hierin werd de 

investering met betrekking tot ‘Instant payments’ op het einde van het boekjaar volledig afgeschreven. 

 

Gezien vandaag de dag AXA Bank Belgium nog steeds als een afzonderlijke bank dient te opereren werd in de beoordeling van de 

immateriële vaste activa per jaareinde géén rekening gehouden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het kader van de verkoop 

van AXA Bank Belgium aan Crelan groep. 
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Immateriële activa verwerkt volgens het kostprijsmodel

2020.12
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Openingsbalans 15.687 1.012 16.699

Intern ontwikkelde toevoegingen  6.394 6.394

Afzonderlijk verworven toevoegingen  

Aanpassingen die voortvloeien uit bedrijfscombinaties  

Buitengebruikstelling & vervreemding   

Herclassificaties naar en van vaste activa aangehouden

 voor verkoop  

Aanpassingen die voortvloeien uit de latere opname van uitgestelde 

belastingvorderingen
 

Opgenomen afschrijvingen -4.402 -262 -4.664

Stijgingen of dalingen die voortvloeien uit herwaarderingen en uit 

eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen die direct in het 

eigen vermogen zijn opgenomen of teruggeboekt  

Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en 

verliesrekening zijn opgenomen  

Bijzondere waardeverminderingsverliezen dien in de winst- en 

verliesrekening zijn teruggeboekt  

Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van valuta's  

Overige mutaties   

Eindbalans 17.679 750 18.429

Afschrijvingen van het boekjaar 4.402 262 4.664

Afschrijvingen van het vorig boekjaar 24.695 3.894 7 28.596

Totaal afschrijvingen 29.097 4.156 7 33.260

Tabel IFA.1

Immateriële activa verwerkt volgens het kostprijsmodel
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Openingsbalans 11.961 1.296 13.257

Intern ontwikkelde toevoegingen  6.351 6.351

Afzonderlijk verworven toevoegingen  

Aanpassingen die voortvloeien uit bedrijfscombinaties  

Buitengebruikstelling & vervreemding
  

Herclassificaties naar en van vaste activa aangehouden 

voor verkoop  

Aanpassingen die voortvloeien uit de latere opname van uitgestelde 

belastingvorderingen  

Opgenomen afschrijvingen
-2.625 -284

-2.909

Stijgingen of dalingen die voortvloeien uit herwaarderingen en uit 

eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen die direct in het 

eigen vermogen zijn opgenomen of teruggeboekt  

Bijzondere waardeverminderingsverliezen die in de winst- en 

verliesrekening zijn opgenomen  

Bijzondere waardeverminderingsverliezen dien in de winst- en 

verliesrekening zijn teruggeboekt  

Verschillen die voortvloeien uit de omrekening van valuta's  

Overige mutaties   

Eindbalans 15.687 1.012
16.699

Afschrijvingen van het boekjaar 2.625 284 2.909

Afschrijvingenvan het vorig boekjaar 22.070 3.610 7 25.687

Totaal afschrijvingen 24.695 3.894 7 28.596

Tabel IFA.2
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 Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde 

deelnemingen 
 

 

AXA Bank Belgium bezit volgend beperkt aantal dochterondernemingen waar zij op basis van haar participatiebelang volledig zeggenschap 

over voert : 

 

- AXA Belgium Finance bv (NL), Griekenweg 213 - 4835 NA Breda (Nederland) 

- AXA Bank Europe SCF (Société de Crédit Foncier), rue Carnot 203/205 - 94138 Fontenay-sous-Bois (Frankrijk) 

- Beran NV, Grotesteenweg 214 - 2600 Berchem (België). 

 

AXA Belgium Finance bv, AXA Bank Europe SCF  maken deel uit van de consolidatiekring van AXA Bank Belgium. Beran NV wordt niet 

opgenomen in de consolidatiekring van AXA Bank Belgium omwille van haar immateriële karakter. Beran NV is eigenaar van het onroerend 

goed gelegen te Berchem, Grote Steenweg 214 (vestiging van AXA Bank Belgium). 

 

AXA Belgium Finance bv is een Nederlandse besloten vennootschap die schuldinstrumenten (EMTN’s – “European Medium Term Notes”) 

uitgeeft op de Luxemburgse effectenmarkt. De schuldinstrumenten worden voornamelijk geplaatst bij Europese beleggers. De netto-

kasstromen van de schuldinstrumenten worden doorgeleend aan AXA Bank Belgium via door deze laatste uitgegeven obligaties. 

 

AXA Bank Europe SCF is een Franse gespecialiseerde kredietmaatschappij die hypotheekleningen herfinanciert via de uitgifte van 

“covered bonds” (“obligations foncières”). Tot eind november 2017 gebeurde dit door inschrijving op AAA-tranches van RMBS’en 

(“residential mortgage-backed securities”) uitgegeven door de SPV Royal Street (compartimenten RS-2 en RS-3) (zie verder). Door een 

wijziging in de Franse wetgeving rond covered bonds heeft AXA Bank Europe SCF begin december 2017 rechtstreeks woonleningen 

gekocht van AXA Bank Belgium. “Yield maintenance swaps” tussen AXA Bank Belgium en AXA Bank Europe SCF zorgen ervoor dat de 

gewogen gemiddelde opbrengst van de hypotheekleningen naar AXA Bank Belgium gaat in ruil voor een vlottende rente. Al deze 

transacties gebeuren tegen normale marktvoorwaarden (“at arm’s length”). 

 

Per einde 2019 had AXA Bank Belgium eveneens nog Motor Finance Company NV als dochteronderneming met volledig zeggenschap. 

Deze werd evenzeer niet opgenomen in de consolidatiekring gezien het gering belang. Motor Finance Company NV (Mofico) was het 

vehikel waarin de investeringen in selfbankingtoestellen waren ondergebracht die vervolgens werden verhuurd aan agenten. 

 

Naar aanleiding van deze operatie heeft het management van AXA Bank Belgium dan ook beslist om de resterende activiteiten met 

betrekking tot haar investeringen in de selfbankingactiviteit over te hevelen naar AXA Bank Belgium middels een geruisloze fusie tussen 

AXA Bank Belgium en Motor Finance Company op aktedatum van 30 juni 2020.Dit past ook binnen de doelstelling van het management 

om de structuur van de AXA Bank Belgium groep verder te veréénvoudigen.  

De activa en passiva elementen werden dus overgedragen aan hun boekwaarde zoals deze waren opgenomen in de boekhoudkundige 

staat activa en passiva van Mofico op datum van 31 december 2019 en de handelingen die met ingang van 01 januari 2020 door Mofico 

werden verricht werden boekhoudkundig en fiscaal geacht voor rekening van AXA Bank Belgium te zijn uitgevoerd. In lijn met het feit dat 

Motor Finance Company voorheen reeds wegens haar immaterieel karakter niet mee in de consolidatie werd opgenomen heeft de 

overdracht van deze resterende activa en passiva ook géén materiële impact mee zich meegebracht op de geconsolideerde balans van 

AXA Bank Belgium en werd deze ook niet getoetst aan de vereisten van IFRS 3 Bedrijfscombinaties.  

 

Daarnaast maken ook volgende ondernemingen déél uit van de consolidatiekring van AXA Bank Belgium op basis van het zeggenschap 

dat de bank hierover uitoefent: 

 

- Caspr S.à r.l. (société à responsabilité limitée), rue Eugène Ruppert 6 – 2453 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg) 

- Royal Street NV, Troonplaats 1 – 1000 Brussel (België) 

 

Caspr S. à r.l. is een Luxemburgse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die opgericht werd in 2020 en waaraan AXA Bank 

Belgium het kredietrisico van een weliswaar beperkt gedeelte van zijn hypothecaire kredietportefeuille heeft overgedragen via een 

financiële garantieverbintenis. Op zijn beurt transfereert Caspr S.à r.l. dit kredietrisico naar externe investeerders middels uitgifte van 

credit-linked notes. Het betreft een risicobeperkende maatregel die een positieve invloed heeft op de risicoweging van de 

kredietportefeuille van AXA Bank Belgium. Voor meer informatie verwijzen we naar punt 4.9.4.1 

Gezien het beheer van de kredietportefeuille exclusief bij AXA Bank Belgium blijft oefent de bank een aanzienlijk zeggenschap uit over de 

relevante activiteiten en bijhorende opbrengsten van deze vennootschap en dient deze mee geconsolideerd te worden. 

 

AXA Bank Belgium bezit tevens een participatie van 10% in de SPV (“special purpose vehicle”) Royal Street NV, een vennootschap voor 

belegging in schuldvorderingen (VBS) naar Belgisch recht. Royal Street heeft via haar compartiment RS-1 woonleningen in haar bezit die 
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ze gekocht heeft van AXA Bank Belgium. RS-1 heeft deze aankoop gefinancierd via de uitgifte van een reeks RMBS’en (senior, mezzanine 

en junior). Een getrouwe weergave van de geconsolideerde positie vereist dat Royal Street mee wordt opgenomen in de consolidatiekring 

op basis van IFRS 10 – De geconsolideerde jaarrekening. Het renterisico blijft bij AXA Bank Belgium gezien de uitwisseling van de 

rentestromen onderling via een “total return swap”. Het kredietrisico blijft ook op de balans van AXA Bank Belgium aangezien de junior-

tranches van de door Royal Street uitgegeven RMBS’en in geval van wanbetaling van de kredieten als eerste negatief beïnvloed worden. 

 

AXA Bank Belgium heeft aan de SPV, om zijn werking te ondersteunen, een achtergestelde lening toegekend. Het uitstaand bedrag per 

eind 2020 is 2,3 miljoen EUR. De fondsen van deze achtergestelde leningen dienden voor de opbouw van een reservefonds in de SPV, 

dat tot op heden nog nooit werd aangesproken. Daarnaast heeft AXA Bank Belgium eveneens voor een bedrag van 150 miljoen EUR aan 

eeuwigdurende achtergestelde leningen verstrekt aan haar dochteronderneming AXA Bank Europe SCF.  

 

Vervolgens heeft AXA Bank Belgium sedert juni 2018, ogenblik waarop Payconiq Belgium NV en Bancontact Company NV gefusioneerd 

werden in de nieuwe vennootschap Bancontact Payconiq Company, een 10 % deelneming in de maatschappelijke rechten van deze 

onderneming  

 

In het kader van hun toekomstige gezamenlijke exploitatie van geldautomaten heeft AXA Bank Belgium samen met 4 andere banken 

(Crelan, VDK Bank, Bpost en Argenta Spaarbank) in november 2019 de coöperatieve vennootschap Jofico opgericht. Ieder bank bezit een 

deelneming van 20 % binnen deze vennootschap en dit voor een aanschafwaarde van 90.000 EUR. 

 

Bancontact Payconiq Company en Jofico worden als geassocieerde deelnemingen opgenomen in de consolidatiekring van AXA Bank 

Belgium maar gezien hun gering belang wordt hierop geen vermogensmutatiemethode op toegepast.  

Voor het overige waren er geen wijzigingen in de consolidatiekring tijdens het boekjaar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entiteit

2020.12

in '000 EUR

Cumulatieve 

aandelenbelangen 

(in %)

Activa Verplichtingen
Winst of 

verlies
Verslagdatum

Verwerkt volgens de integrale consolidatiemethode 

:

AXA Belgium Finance bv (NL) 100,00% 1.143.939 1.140.586 450 31-12-19

SPV Royal Street 10,00% 444.872 440.708 31-12-19

AXA BANK Europe SCF 100,00% 7.674.089 7.498.373 9.995 31-12-19

CASPR SàRL (LU) 0% 14-08-20

Entiteit

2020.12

in '000 EUR

Cumulatieve 

aandelenbelangen 

(in %)

Activa Verplichtingen
Winst of 

verlies
Verslagdatum

Niet verwerkt volgens de integrale 

consolidatiemethode :

Beran N.V. 100,00% 1.969 5 -16 31-12-19

Payconiq Belgium N.V. 10,00% 34.299 13.704 -1.364 31-12-19

Jofico C.V. 20,00% N/A N/A N/A 04-11-19

Tabel IASJ.1

Samengevatte financiële 

informatie over 

dochterondernemingen en 

joint ventures

Entiteit

2019.12

in '000 EUR

Cumulatieve 

aandelenbelangen 

(in %)

Activa Verplichtingen
Winst of 

verlies
Verslagdatum

Verwerkt volgens de integrale consolidatiemethode 

:

AXA Belgium Finance bv (NL) 100,00% 1.234.004 1.231.101 388 31-12-18

SPV Royal Street 10,00% 516.647 510.934 31-12-18

AXA BANK Europe SCF 100,00% 6.252.119 6.086.399 6.750 31-12-18

Entiteit

2019.12

in '000 EUR

Cumulatieve 

aandelenbelangen 

(in %)

Activa Verplichtingen
Winst of 

verlies
Verslagdatum

Niet verwerkt volgens de integrale 

consolidatiemethode :

Beran N.V. 100,00% 1.983 3 -19 31-12-18

Motor Finance Company N.V. 100,00% 6.948 1.828 124 31-12-18

Payconiq Belgium N.V. 10,00% 30.263 8.304 -14.087 31-12-18

Jofico C.V. 20,00% N/A N/A N/A 04-11-19

Tabel IASJ.2

Samengevatte financiële 

informatie over 

dochterondernemingen en 

joint ventures
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 Overige activa  
 

 

 

De lijn ‘Personeelsbeloningen’ bevat voor 112 miljoen EUR de afzonderlijke actiefposten die vermeld worden onder item 13.2.2. van deze 

jaarrekening (in casu de waardering van de groepsverzekeringscontracten die tegenover onze pensioenverplichtingen staan)  

Boekwaarde

in '000 EUR
2020.12 2019.12

Personeelsbeloningen 112.506 108.672

Activa uit hoofde van beheersdiensten voor het servicing-

recht

Vooruitbetaalde kosten 1.460 265

Te ontvangen baten (andere dan rentebaten uit

 financiële activa)

10.015 11.069

Edele metalen, goederen en grondstoffen

Andere voorschotten 23 23

Overige 8.853 8.422

TOTAL 132.857 128.451

Tabel OA.1
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 Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële verplichtingen 
 

 

 

 

  

Uitsplitsing volgens tegenpartij

Boekwaarde

in '000 EUR

2020.12 2019.12

Deposito's van kredietinstellingen

Zichtdeposito's

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden 73.144 444.968

Verkoper posities

In eigen vermogen instrumenten

In vastrentende instrumenten

Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)

Zichtdeposito's

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's

In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van 

obligaties)

Depositocertificaten

Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)

Obligaties

Converteerbaar

Niet-converteerbaar

Overige

Andere financiële verplichtingen

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 73.144 444.968

Tabel FLTRA.1
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 Financiële verplichtingen die als gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies worden 

aangewezen 
 

 

De in schuldbewijzen belichaamde schulden omvatten EMTN’s (European Medium Term Notes). Deze worden uitgegeven door AXA 

Belgium Finance, een dochter van AXA Bank Belgium, met uitzondering van 1 uitgifte rechtstreeks door de bank zelf. AXA Bank Belgium 

heeft geopteerd voor de mogelijkheid om de EMTN’s aan te wijzen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies en heeft die uitgiften in de balans dus tegen reële waarde opgenomen. De wijzigingen in het 

eigen kredietrisico (DVA) werden vanaf het boekjaar 2017 evenwel in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) opgenomen.  

 

AXA Bank Belgium heeft ervoor gekozen om het eigen kredietrisico op de EMTN’s te waarderen op basis van het gemiddelde van 

regelmatige noteringen van drie banken (Crédit Agricole, Deutsche Bank en ING). 

 

Op 31 december 2020 bedraagt deze reële waarde in totaal 0,9 miljard EUR, met een nominaal bedrag van 0,8 miljard EUR. 

 

Het eigen kredietrisico (DVA) bedraagt op 31 december 2020 -6,1 miljoen EUR (voor belastingen). Deze staan vermeld in de 

Geconsolideerde Balans – Eigen Vermogen op de lijn “Veranderingen van reële waarde van financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies wegens veranderingen in het kredietrisico ervan”. 

Een bedrag van -0,17 miljoen EUR in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) heeft betrekking op de gedurende het boekjaar 

verkochte EMTN’s. 

 

Per 31 december 2020 werd geen gecumuleerde niet-gerealiseerde winst of verlies getransfereerd naar een andere categorie van het 

eigen vermogen. 
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Uitsplitsing volgens tegenpartij

2020.12

in '000 EUR
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Deposito's van kredietinstellingen

Zichtdeposito's

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's

Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)

Zichtdeposito's

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's

In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van 

obligaties) 881.658 5.936 -84.216

Depositocertificaten

Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)

Obligaties 881.658 5.936 -84.216

Converteerbaar

Niet-converteerbaar 881.658 5.936 -84.216

Overige

Achtergestelde verplichtingen

Andere financiële verplichtingen

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 881.658 5.936 -84.216

Tabel FLFVPL.1

Uitsplitsing volgens tegenpartij

2019.12

in '000 EUR
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Deposito's van kredietinstellingen

Zichtdeposito's

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's

Deposito's (andere dan van kredietinstellingen)

Zichtdeposito's

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's

In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van 

obligaties) 1.129.931 12.588 -139.767

Depositocertificaten

Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)

Obligaties 1.129.931 12.588 -139.767

Converteerbaar

Niet-converteerbaar 1.129.931 12.588 -139.767

Overige

Achtergestelde verplichtingen

Andere financiële verplichtingen

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 1.129.931 12.588 -139.767

Tabel FLFVPL.2
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 Tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen 
 

29.1  Deposito’s & in schuldbewijzen belichaamde 

schulden 
 

 

 

Zoals onder punt 25 vermeld is AXA Bank Belgium in 2020 voor de eerste maal overgegaan tot een synthetische 

balanssecuritisatietransactie middels uitgifte van een reeks credit-linked notes (via Caspr S.à r.l) waarbij voor een bedrag van 59,30 mio 

EUR werd geplaatst bij externe tegenpartijen. Deze notes zijn mee opgenomen in de lijn ‘overige’ van bovenstaande tabel. Voor méér 

achtergrond en informatie verwijzen wij naar punt 4.9.4.1. 

 

Daarnaast is AXA Bank Belgium, ondanks de corona-crisis er in geslaagd om succesvol een covered bond – een obligatie gedekt door 

hypothecaire kredieten – met een looptijd van 20 jaar en ten belope van 500 miljoen EUR uit te geven (via AXA Bank Europe SCF) op de 

markt voor institutionele beleggers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsplitsing volgens tegenpartij

2020.12

in '000 EUR
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Deposito's van kredietinstellingen 2.314 2.314

Zichtdeposito's 2.314 2.314

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's

Deposito's (andere dan van kredietinstellingen) 2.551.425 425.262 1.489.824 16.884.331 21.350.842

Zichtdeposito's 18.600 320.701 1.264.002 2.614.886 4.218.189

Deposito's met vaste looptijd 2.530.952 14.441 12.034 623.075 3.180.502

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's: 1.873 90.120 213.788 13.646.370 13.952.151

      Deposito's van bijzondere aard

      Gereglementeerde spaardeposito's 1.873 74.092 106.417 13.645.057 13.827.439

      Deposito's gekoppeld aan hypothecaire leningen

     Overige deposito's 16.028 107.371 1.313 124.712

     Depositobeschermingsregeling

In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van 

obligaties) 6.335.553

Depositocertificaten 582.218

Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)

Obligaties

Converteerbaar

Niet-converteerbaar

Overige 5.753.335

Achtergestelde verplichtingen 6.906

Andere financiële verplichtingen 221.511

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 2.551.425 425.262 1.492.138 16.884.331 27.917.125

Tabel FLAC.1
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Uitsplitsing volgens tegenpartij

2019.12

in '000 EUR
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Deposito's van kredietinstellingen 2.454 2.474

Zichtdeposito's 2.454 2.454

Deposito's met vaste looptijd

Deposito's met opzegtermijn 20

Overige deposito's

Deposito's (andere dan van kredietinstellingen) 1.111.969 771.167 1.262.790 16.425.917 19.571.842

Zichtdeposito's 22.064 256.819 1.038.843 2.310.229 3.627.954

Deposito's met vaste looptijd 1.089.124 434.568 14.995 778.802 2.317.489

Deposito's met opzegtermijn

Overige deposito's 781 79.780 208.952 13.336.886 13.626.399

Deposito's van bijzondere aard

Gereglementeerde spaardeposito's 781 61.088 102.457 13.335.536 13.499.863

Deposito's gekoppeld aan hypothecaire leningen

Overige deposito's 18.692 106.494 1.350 126.537

Depositobeschermingsregeling

In schuldbewijzen belichaamde schulden (met inbegrip van 

obligaties) 4.716.903

Depositocertificaten 82.035

Kasbons (ook in gedematerialiseerde vorm)

Obligaties

Converteerbaar

Niet-converteerbaar

Overige 4.634.868

Achtergestelde verplichtingen 18.431

Andere financiële verplichtingen 870.018

Te betalen lasten (indien afzonderlijk verwerkt)

TOTAAL 1.111.969 771.167 1.262.790 16.425.917 25.179.668

Tabel FLAC.2
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29.2  Achtergestelde verplichtingen 
 

 

 

 

. 

  

Uitsplitsing volgens vervaldatum

2020.12

in '000 EUR
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Lopend jaar 157

Lopend jaar +1 2.912

Lopend jaar +2

Lopend jaar +3  

Lopend jaar +4

Lopend jaar +5

Lopend jaar +6

Lopend jaar +7

Lopend jaar +8

Lopend jaar +9

Lopend jaar +10

Meer dan lopend jaar +10

Perpetuele schuldbewijzen 3.837

TOTAAL 6.906

Tabel FLAC.3

Uitsplitsing volgens vervaldatum

2019.12

in '000 EUR
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Lopend jaar 370

Lopend jaar +1 3.505

Lopend jaar +2 2.911

Lopend jaar +3  

Lopend jaar +4

Lopend jaar +5

Lopend jaar +6

Lopend jaar +7

Lopend jaar +8

Lopend jaar +9

Lopend jaar +10

Meer dan lopend jaar +10

Perpetuele schuldbewijzen 11.645

TOTAAL 18.431

Tabel FLAC.4
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29.3  TLTRO-leningen 
 

AXA Bank Belgium heeft per einde 2020 een uitstaand bedrag van 1.151 miljoen EUR aan TLTRO-leningen. TLTRO’s zijn 

Eurosysteemverrichtingen met als doel langeretermijnfunding aan kredietinstellingen te verschaffen. Ze bieden deze langetermijnfunding 

aan banken aan tegen attractieve voorwaarden met als doel de kredietvoorwaarden van de privésector te verlichten en de bankleningen 

aan de economische wereld te stimuleren.  

 

Op 07 maart 2019 maakte de Europese centrale bank bekend dat zij een nieuwe serie van TLTRO-leningen (TLTRO III) zou verstrekken 

bestaande uit 7 tranches, elk lopende over een periode van 3 jaar met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling nà 2 jaar. AXA Bank 

Belgium heeft voor 91 miljoen EUR ingeschreven in de eerste tranche en voor een bedrag van 1.060 miljoen EUR in de 4de tranche .  

 

Op 12 maart 2020 heeft de Europese centrale bank vervolgens besloten om ter ondersteuning van de bancaire kredietverlening aan 

degenen die het meest getroffen zijn door de verspreiding van de door het Coronavirus veroorzaakte ziekte (COVID-19), in het bijzonder 

kleine en middelgrote ondernemingen, drie TLTRO-III-parameters te wijzigen, namelijk: 

 

• om het leningvolume te verhogen van 30 % naar 50 %, 

• het maximuminschrijvingsbedrag voor afzonderlijke TLTRO’s-III te wijzigen en  

• met ingang van september 2021 een vervroegde aflossingsmogelijkheid te bieden voor de uit hoofde van TLTRO-III geleende 

bedragen na verloop van 12 maanden na de afwikkeling van elke transactie, in plaats van 24 maanden. 

 

Daarnaast werd besloten dat voor de periode van 1 maart 2020 tot 31 maart 2021 (= ‘bijzondere’ referentieperiode) besloten om de 

kredietprestatiedrempel tot 0% te brengen (= ‘bijzondere’ referentieperiode).  

 

Om daarnaast de verwachte daling in bancaire kredietverlening sinds 1 maart 2020 op te vangen, wordt de afwijking van de 

uitstaandbedragbenchmark teruggebracht van 2.5% naar. 1,15% (dit behelst dus de periode vanaf 01/04/2019 tot en met 

31/03/2021 met uitzondering van de hiervoor vermelde ‘bijzondere’ referentieperiode) teneinde de maximale korting via eerdere 

prestatiecriteria voor kredietverlening te realiseren.   

 

Voorts heeft de Europese centrale bank op 30 april 2020 besloten om te voorzien in een aanvullende tijdelijke verlaging van de 

rentevoeten die onder bepaalde voorwaarden voor alle TLTRO’s-III gelden, teneinde de kredietverstrekking aan huishoudens en 

ondernemingen tegen de achtergrond van de heersende economische verstoringen en toegenomen onzekerheid te ondersteunen. 

 

Hierbij geven we voor de volledigheid mee dat tegen diezelfde achtergrond de Europese centrale bank op 29 januari 2021 heeft 

besloten om binnen deze serie 3 bijkomende tranches aan te bieden waarop in 2021 kan worden ingeschreven en met vervaldagen in 

2024 en waarbij de aanvullende tijdelijke verlaging eveneens met 1 jaar wordt verlengd tot en met 23 juni 2022. AXA Bank Belgium 

volgt dit verder op en zal in dat kader de passende initiatieven nemen. 

 

Zoals onder de waarderingsregels onder item 2.12 reeds vermeldt beschouwd AXA Bank Belgium de Europese Centrale Bank, een supra-

nationale instelling werkzaam binnen het kader van de Europese Unie, als een instelling die gelijkaardig is aan een overheidsinstelling. 

Bijgevolg wordt het voordeel dat voortvloeit uit deze gunstigere dan marktvoorwaarden als overheidssubsidie opgenomen. 

 

AXA Bank Belgium is van oordeel dat zij van deze marktvoordelige rentevoet kan genieten. Het voordeel van deze marktvoordelige 

rentevoet wordt in resultaat gespreid over de looptijd van de respectievelijke tranches van de TLTRO-lening. 

 

Op basis van dus kredietproductie per 31 december 2020 aan niet-financiële ondernemingen en particulieren, met uitzondering van 

kredieten die dienen voor de aanschaf van woningen en de bijhorende inschatting voor de resterende periode die loopt tot 31 maart 

2021 werd: 

 

• enerzijds een bedrag van 6.327.875 EUR als voordeel in de resultatenrekening van 2020 opgenomen. Het betreft hier het 

maximale bedrag van het voordeel met name 50 bp onder de gemiddelde ‘deposito facility rate’, die op zich ook 50 bp 

bedraagt, en dit met een totaal maximum van 100 bp met uitzondering van een bedrag van 221.180,56 EUR dat betrekking 

heeft op de periode van 01 januari 2020 tot en met 23 juni 2020 waar we maximaal de gemiddelde deposito facility rate 

kunnen ontvangen. 

• Op de balans nog een te ontvangen voordeel erkend ten belope van 16.967.916,67 EUR waarvan 5.563.166,67 EUR werd 

berekend aan 1OO bp en dit voor de bijzondere intrestperiode die loopt tot 23/06/2021. Uit voorzichtigheid omtrent de 

huidige gezondheidscrisis en de bijhorende onzekerheid met betrekking tot de toekomstige kredietproductie werd voor de 

overige looptijd tot aan vervaldag de gemiddelde deposito facility van 50 bp gehanteerd. 
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 Repo’s en reverse repo’s 
 

Per eind 2020 had AXA Bank Belgium geen uitstaande bedragen aan repo’s.en reverse repo’s 

 

 

 

 

De reverse repo’s zijn opgenomen in Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 

 

 

 

 

De opname van de terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten gebeurt hier voor de betaalde gelden 

respectievelijk ontvangen gelden. 

Zie ook hoofdstuk 33 Saldering.

Overdragende partij : Verplichtingen (verkregen 

financiering)

2019.12

in '000 EUR

T
o
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a
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Terugkoopovereenkomsten

Kredietinstellingen 499.795

Andere instellingen dan kredietinstellingen

TOTAAL 499.795

Tabel RRR.3

Verkrijger : Activa (verleende financiering)

2019.12

in '000 EUR T
o
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a

l

Omgekeerde terugkoopovereenkomsten

Kredietinstellingen 199.929

Andere instellingen dan kredietinstellingen

487.967

TOTAAL 687.896

Tabel RRR.5
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Openingsbalans (lopend jaar) 24.116 189.931 10.060 16.043 240.150

Investeringen 782 907 929 3.654 6.271

Gebruikte bedragen -2.633 -8.564 -1.054 -4.976 -17.227

Niet-gebruikte bedragen die tijdens de periode worden teruggeboekt -5.583 -5.583

Verwervingen (vervreemdingen) door middel van bedrijfscombinaties

Toename van het gedisconteerde bedrag (verstrijken van tijd) en 

gevolg van enige wijziging in de disconteringsvoet
6.412 6.412

Valutakoersverschillen

Overige bewegingen 4.037 -760 904 4.181

Eindbalans 16.682 192.723 9.175 15.625 234.205

Tabel PROV.1
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Openingsbalans (lopend jaar) 22.799 184.784 10.103 16.088 233.774

Investeringen 1.666 17.925 1.031 3.669 24.291

Gebruikte bedragen -349 -25.098 -827 -4.450 -30.723

Niet-gebruikte bedragen die tijdens de periode worden teruggeboekt

Verwervingen (vervreemdingen) door middel van bedrijfscombinaties

Toename van het gedisconteerde bedrag (verstrijken van tijd) en 

gevolg van enige wijziging in de disconteringsvoet
14.568 14.568

Valutakoersverschillen

Overige bewegingen -2.250 -247 736 -1.760

Eindbalans 24.116 189.931 10.060 16.043 240.150

Tabel PROV.2
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Hierbij enige toelichting over de voornaamste elementen uit deze voorzieningen bij AXA Bank Belgium. 

 

Voorzieningen voor belastingsgeschillen 

 

In dit kader werd de bank door enkele klanten in schadevergoeding aangesproken met betrekking tot fiscale betwistingen met betrekking 

tot het begin van de jaren ’90 waarvoor hiervoor dan voorzieningen werden opgenomen. Een aantal van deze klantenclaims zijn thans 

hangende voor de bevoegde rechtbanken/hoven. 

 

Met betrekking tot 3 claims heeft er in 2020 voor AXA Bank Belgium een gunstige evolutie plaatsgevonden. Er werd door de rechtbank 

beslist om de taxatie vrij te geven en werd bijgevolg ook het verzoek tot tussenkomst van AXA Bank Belgium verworpen. Er werd ook géén 

verder beroep ingediend zodat deze ontwikkeling als definitief dient beschouwd te worden. Dientengevolge heeft de bank besloten tot 

een gedeeltelijke vrijgave van deze voorziening ten bedrage van 3,4 miljoen EUR (inclusief verwijlintresten) 

 

 Lopende rechtsgeschillen 

 

Het voornaamste element in deze rubriek is de voorziening voor betwisting agenten en ex-agenten. Het betreft hoofdzakelijk betwistingen 

over de samenwerking of de beëindiging ervan, alsook betwistingen naar aanleiding van fraudegevallen. In 2020 hebben zich enkele 

nieuwe betwistingen voorgedaan met beperkt risico. 

 

Daarnaast werd er ook beslist om in 1 individueel fraudedossier de voorziening vrij te geven voor een bedrag van 2,2 miljoen EUR. Deze 

werd voor een zelfde bedrag vervangen door individuele waardeverminderingen op de betrokken kredietdossiers. 

 

De inschattingen over de duurtijd van afwikkeling van deze geschillen zijn divers en soms moeilijk voorspelbaar. 

 

Pensioenverplichtingen en andere voordelen uit hoofde van pensioenverbintenissen 

Het grootste deel betreft hier de voorziening in het kader van IAS 19 Personeelsbeloningen. Voor meer details en informatie verwijzen we 

naar hoofdstuk 13.2 Pensioentoezeggingen en andere prestaties. 

 

Gedurende het boekjaar 2020 werden daarnaast nieuwe voorzieningen aangelegd voor een bedrag van 1 miljoen EUR in het kader van 

vertrekregelingen die momenteel bestaan bij AXA Bank Belgium en een vermindering van de voorziening voor 6,98 miljoen EUR waarvan 

6,93 miljoen EUR ter dekking van gerealiseerde kosten. Het zijn voornamelijk vertrekregelingen opgenomen in de opéénvolgende cao’s 

van 7 mei 2007, de verlenging ervan op 25 november 2009 en in de cao van 16 maart 2011. Daarnaast bevat dit ook de voorziening in 

het kader van de nieuwe vertrekregeling van eind 2018, deze bedraagt 11,1 miljoen EUR op 31 december 2020. In totaal bedroegen 

deze voorzieningen 13,2 miljoen EUR op 31 december 2020.   

 

Verplichtingen uit hoofde van leningen en garanties 

 

Enerzijds is het ontstaan van een nieuwe golf van rechtzaken die onder de “Overeenkomst inzake bedrijfsoverdracht” zouden vallen 

relatief klein (maar toch niet volledig verwaarloosbaar) door de beperkte tijd die beschikbaar is tot de afsluitdatum onder de 

“Overeenkomst inzake bedrijfsoverdracht”, nl. 4 november 2021, maar anderzijds kunnen mogelijke zaken zowel op EU- als op lokaal 

niveau een negatief scenario en een nieuwe golf van zaken triggeren.  

 

Andere voorzieningen 

 

Deze rubriek bevat een voorziening voor de geplande consolidatie van het agentennetwerk betreffende de waves die tot op 31.12.2020 

gestart zijn voor een bedrag van 3,9 miljoen EUR en diverse kleine HR-gerelateerde en andere voorzieningen. 
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 Overige verplichtingen 
 

 

 

Boekwaarde

in '000 EUR
2020.12 2019.12

Personeelsbeloningen 15.661 18.268

Sociale lasten 4.110 7.118

Verplichtingen uit hoofde van beheersdiensten voor het servicingrecht

Verplichtingen uit leasing

Toe te rekenen kosten (andere dan uit rentelasten in verband met 

financiële verplichtingen) 947 1.462

Over te dragen opbrengsten 18.532 1.521

Andere verplichtingen 17.870 17.039

TOTAAL 57.120 45.408

Tabel OL.1
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 Saldering 
 

Saldering van balansposten 

IAS 32 – Financiële instrumenten – presentatie vereist dat financiële activa en financiële verplichtingen op netto basis worden 

gepresenteerd indien dit een uitdrukking vormt van de verwachte toekomstige kasstromen van een entiteit uit de afwikkeling van twee of 

meer afzonderlijke financiële instrumenten. 

Een financieel actief en een financiële verplichting moeten worden gesaldeerd en het nettobedrag moet in de balans worden opgenomen 

als en alleen als AXA Bank Belgium 

 

(a) een in rechte afdwingbaar recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen; en 

(b) voornemens is om de verplichting op netto basis af te wikkelen of om de vordering te realiseren op hetzelfde moment dat de 

verplichting wordt afgewikkeld. 

 

Om aan vereiste (a) te voldoen moet AXA Bank Belgium momenteel over een wettelijk afdwingbaar recht op saldering beschikken. Dat 

betekent dat het recht op saldering: 

 

(a) niet mag afhangen van een toekomstige gebeurtenis; en 

(b) wettelijk afdwingbaar moet zijn in elk van de volgende omstandigheden: 

(i) gedurende het normale verloop van de transactie; 

(ii) ingeval van wanbetaling; en 

(iii) bij insolventie of faillissement van de entiteit en alle tegenpartijen. 

 

Om aan vereiste (b) te voldoen moet AXA Bank Belgium de intentie hebben tot uitoefening op netto basis of tot verkoop van het actief en 

de verplichting op hetzelfde tijdstip. Zelfs als AXA Bank Belgium het recht heeft op netto saldering kan ze nog steeds het actief en de 

verplichting afzonderlijk uitoefenen. 

 

AXA Bank Belgium past deze saldering toe op haar posities in onderhandse renteswaps met de volgende banken die handelen als 

tussenpersonen: 

 

- LCH Clearnet CM HSBC France 

- LCH Clearnet CM CSI 

 

Voor elk van de clearingleden omvatten de bedragen: 

 

- de rentebetalingen op de swap en alle andere betalingen (vooraf betaalde commissies, premies, penaliteiten bij vervroegde 

stopzetting, ...); 

- de evoluties van de variatiemarge, met alle wijzigingen in de positieve/negatieve nettowaarde van alle via de tussenpersoon 

verhandelde derivaten. 

 

De vereffening wordt afzonderlijk uitgevoerd voor elke munt. De berekening gebeurt op het einde van de dag, en het verschil tegenover 

de vorige dag wordt de volgende dag afgerekend in 1 enkele contante betaling, per munt. 

De saldering van de derivatenpositie is wettelijk afdwingbaar en hangt niet af van een toekomstige gebeurtenis. De saldering beantwoordt 

bijgevolg aan de IFRS-vereisten. 

De bedragen die gesaldeerd warden op de balans staan vermeld in de eerste drie cijferkolommen in de tabellen hieronder. 

 

Sedert 2019 past AXA Bank Belgium deze saldering eveneens toe op repo’s en reverse repo’s transacties met tegenpartijen waarmee 

“master netting agreements” zijn afgesloten die saldering onder alle omstandigheden toelaten (2000 en 2011 versie). Per 31 december 

2020 zijn er evenwel géén openstaande repo of reverse repo transacties. 

 

Saldering in de toelichtingen 

 

IAS 32 vereist dat, in alle andere omstandigheden dan hierboven vermeld, financiële activa en financiële verplichtingen afzonderlijk 

gerapporteerd worden in functie van hun kenmerken als middelen of verplichtingen van de entiteit. Transacties met financiële 

instrumenten die deel uitmaken van een “master netting arrangement” met een tegenpartij die enkel soldering voorziet van alle financiële 

instrumenten in de overeenkomst ingeval van wanbetaling of stopzetting van enig welk contract is onvoldoende om te salderen tenzij aan 

de bovenstaande criteria is voldaan. 

Bij AXA Bank Belgium worden alle verrichtingen onder “master netting agreements” die hierboven niet vermeld staan bruto gerapporteerd. 
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Daarnaast voorziet IFRS 7 – Financiële Instrumenten - Informatieverschaffing om de volgende bijkomende informatie te verstrekken: 

 

- de bedragen onder afdwingbare “master netting agreements” of gelijkaardige overeenkomsten die niet gesaldeerd 

worden, met inbegrip van 

▪ de bedragen van gerapporteerde financiële instrumenten die niet voldoen aan alle salderingscriteria 

van IAS 32 

▪ de bedragen van de financiële waarborgen (inclusief contante waarborgen); en 

- het nettobedrag dat overblijft na aftrek van deze bedragen van de op de balans gerapporteerde bedragen. 

 

AXA Bank Belgium simuleert het potentiële nettobedrag op basis van de volgende criteria: 

 

- saldering per tegenpartij; 

- van alle repo’s, reverse repo’s, derivaten en waarborgen; 

- voor derivaten: afzonderlijk voor afdekkings- en tradingposities; 

- waarborgen: initiële en variatiemarge. 

 

De bedragen van deze potentiële saldering staan vermeld in de overige cijferkolommen in de tabellen hieronder. 
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Financiële activa – saldering

Boekwaarde

in '000 EUR

2020.12

Brutobedragen 

voor saldering

Bedragen 

gesaldeerd met 

financiële 

verplichtingen

Nettobedragen na 

saldering

Financiële 

instrumenten

Financiële 

waarborgen
Netto positie

Derivaten - trading 245.255 181.604 63.651 28.637 33.648 1.365

Derivaten- hedging 192.237 192.022 215 34 113 67

Reverse repos

Totaal 437.492 373.626 63.865 28.671 33.762 1.432

Tabel OFFS.1

Financiële verplichtingen – saldering

Boekwaarde

in '000 EUR

2020.12

Brutobedragen 

voor saldering

Bedragen 

gesaldeerd met 

financiële activa

Nettobedragen na 

saldering

Financiële 

instrumenten

Financiële 

waarborgen
Netto positie

 

Derivaten - trading 182.523 109.379 73.144 18.532 54.074 538
Derivaten- hedging 1.157.684 1.110.421 47.263 10.139 34.940 2.184

Repos

Totaal 1.340.207 1.219.801 120.407 28.671 89.014 2.722

Tabel OFFS.2

Niet-gesaldeerde bedragen uit master 

netting agreements

Niet-gesaldeerde bedragen uit master 

netting agreements
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Financiële activa – saldering

Boekwaarde

in '000 EUR

2019.12

Brutobedragen 

voor saldering

Bedragen 

gesaldeerd met 

financiële activa

Nettobedragen na 

saldering

Financiële 

instrumenten

Financiële 

waarborgen
Netto positie

Derivaten - trading 2.602.851 1.859.535 743.317 210.435 520.960 11.922

Derivaten- hedging 168.223 159.999 8.224 2.443 5.764 17

Reverse repos 845.692 157.796 687.896 687.896 0 0

Totaal 3.616.766 2.177.330 1.439.436 900.773 526.724 11.939

Tabel OFFS.3

Financiële verplichtingen – saldering

Boekwaarde

in '000 EUR

2019.12

Brutobedragen 

voor saldering

Bedragen 

gesaldeerd met 

financiële activa

Nettobedragen na 

saldering

Financiële 

instrumenten

Financiële 

waarborgen
Netto positie

Derivaten - trading 2.534.386 2.089.418 444.968 204.490 210.426 30.052

Derivaten- hedging 974.975 916.581 58.394 25.030 27.615 5.749

Repos 657.591 157.796 499.795 499.784 11 0

Totaal 4.166.953 3.163.796 1.003.157 729.304 238.052 35.801

Tabel OFFS.4

Niet-gesaldeerde bedragen uit master 

netting agreements

Niet-gesaldeerde bedragen uit master 

netting agreements
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 Voorwaardelijke activa en verplichtingen 
 

 

 

AXA Bank Belgium biedt aan haar klanten eveneens de mogelijkheid om te beleggen in notes uitgegeven door een externe emittent. Dit 

gebeurd middels aan- en verkoopverrichtingen op termijn m.b.t. deze effecten die dus als voorwaardelijke activa en verplichtingen in 

buiten balans worden opgenomen.  

 

In het uitzonderlijke geval dat niet alle effecten die door de bank werden aangekocht bij klanten konden worden geplaatst of niet door de 

emittent werden wederingekocht zal AXA Bank Belgium deze als te plaatsen of te realiseren effecten in haar handelsportefeuille opnemen. 

Per 31 december 2020 waren er echter géén dergelijke lopende uitgiften. 

 

Daarnaast bevat de lijn ‘Overige verbintenissen’ voor het boekjaar 2020 onder andere volgende ontvangen financiële garanties die we 

graag even toelichten: 

 

- 7.538.311 EUR met betrekking tot de eerste garantieregeling die door de Belgische overheid werd geactiveerd 

naar aanleiding van haar overeenkomst met de financiële sector om ondernemingen te ondersteunen wanneer zij 

in problemen zouden komen door de coronacrisis. Deze garantieregeling bestaat voor nieuwe kredieten en 

kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten), die banken verstrekken tot en met 31 december 2020 aan 

levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profit organisaties met een maximale looptijd 

van 12 maanden op basis van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg 

voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. 

 

De garantie is zo gestructureerd dat deze geen individuele kredieten maar een portefeuille of pool van kredieten 

met een onderverdeling in tranches dekt. Het verwachte bedrag van invordering is dus afhankelijk van de prestatie 

van de andere kredieten in de portefeuille. Deze staatsgarantie wordt overeenkomstig IAS 37.53 afzonderlijk van 

de voorzieningen voor verwachte kredietverliezen (ECL) onder IFRS 9 opgenomen en geeft aanleiding tot het 

boeken van een vergoedingsactief wanneer het vrijwel zeker is dat de vergoeding zal worden ontvangen. 

 

- 107.784.026 EUR met betrekking tot de tweede garantieregelding die door de Belgische overheid werd 

geactiveerd in het kader van diezelfde overeenkomst met de financiële sector. Deze garantieregeling bestaat 

evenzeer voor nieuwe kredieten en kredietlijnen (geen herfinancieringskredieten) tot en met 30 juni 2021 aan 

kleine of middelgrote niet-financiële ondernemingen met een looptijd van meer dan 12 maanden en ten 

VOORWAARDELIJKE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Referentiebedragen

2020.12

in '000 EUR

Verstrekt Ontvangen

Niet-opgenomen deel van de kredietlijnen 1.593.961

Kredietvervangende borgtochten 949.847 23.125.502

Zekerheden betreffende repo’s, reverse repo’s en derivaten

1.201.668 38.875

Overige verbintenissen 6.234.236 2.381.145

Tabel CAL.1

VOORWAARDELIJKE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Referentiebedragen

2019.12

in '000 EUR

Verstrekt Ontvangen

Niet-opgenomen deel van de kredietlijnen 1.201.640

Kredietvervangende borgtochten 1.140.841 22.517.240

Zekerheden betreffende repo’s, reverse repo’s en derivaten

2.755.151 1.991.373

Overige verbintenissen 2.662.780 2.176.995

Tabel CAL.2
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hoogste  5 jaar op basis van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde 

kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 

2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.  

 

Belangrijk verschil met de eerste garantieregeling is echter dat deze tweede facultatief is, wat betekent dat de 

kredieten die in aanmerking komen voor de garantie als dusdanig worden geïdentificeerd bij toekenning met 

instemming van de kredietnemer. Deze tweede staatsgarantie is dus een vorm van kredietbescherming is die 

integraal deel uitmaakt van de contractvoorwaarden van de kredieten en dus in aanmerking mag worden 

genomen bij de waardering van de verwachte kredietverliezen (ECL) overeenkomstig IFRS 9 B5.5.55 (d.w.z. als 

een vermindering van de voorziening voor bijzondere waardeverminderingen, indien relevant als onderdeel van 

LGD-parameters). AXA Bank Belgium neemt dit echter momenteel nog niet mee op in haar ECL rekeningen. Gezien 

deze garantieregeling nog steeds lopende is wordt hier het bedrag uitgedrukt van de maximale garantie waarop 

AXA Bank Belgium zich kan beroepen. Het totaal kredietbedrag dat per 31 december 2020 onder deze 

garantieregeling werd verstrekt bedraagt slechts 4,779,821 EUR. 

 

- 59.296.000 EUR met betrekking tot de eerste synthetische balanssecuritisatietransactie die door de bank via 

Caspr S.à r.l.  per einde 2020 werd verricht en die uitdrukking geeft van de financiële garantie die vervat zit in de 

door de bank uitgegeven credit-linked notes. Dit zal desgevallend ook aanleiding geven tot het boeken van een 

vergoedingsactief conform IAS37.53. 

 

 

Toelichting bij de voornaamste lijnen: 

 

De lijn “Niet-opgenomen deel van de kredietlijnen” omvat de beschikbare marge op de betekende kredietlijnen. Een betekende kredietlijn 

is de vaste verplichting om een kredietlijn te verlenen. De verplichting geldt als vast wanneer ze niet op elk ogenblik kan worden herroepen 

met onmiddellijke uitwerking. 

 

De lijn “Kredietvervangende borgtochten” omvat de ontvangen waarborgen op kredieten en de verstrekte borgtochten die betrekking 

hebben op verplichtingen wegens ontleningen of wegens uitstel van betaling. 

 

De verstrekte waarborgen voor kredieten omvatten de verplichtingen van de bank tegenover de retailklanten. Het risico hierop is zeer 

beperkt door de diversificatie van de portefeuille en voornamelijk door het feit dat de verstrekte kredieten gewaarborgd zijn door de 

klanten. 

 

De ontvangen waarborgen voor kredieten hebben betrekking op woonkredieten, consumentenkredieten en professionele kredieten. 

 

Bij woonkredieten gaat het om hypotheken (inschrijvingen of mandaten) op onroerende panden in volle eigendom. De te vestigen 

hypothecaire waarborgen zijn herbruikbaar in het kader van eventuele latere woonkredieten 

Voor beperkte kredietbedragen met een duurtijd van maximum 10 jaar kan er eveneens een hypothecaire belofte worden toegestaan of 

kredieten waarbij er een beperkt tekort is op de herbruikbare waarborgen. Bijkomend wordt een afstand van loon en andere inkomsten 

gevraagd en kunnen roerende waarborgen in waarborg worden genomen. De mogelijkheid tot roerende waarborgen is beperkt tot 

groepsverzekeringen of een beperkt aantal producten van AXA Belgium of AXA Bank. 

 Alle waarborgen dienen voor de officiële vastlegging van het krediet te worden gevestigd. Voor een overbruggingskrediet wordt in principe 

een hypothecair mandaat gevestigd op zowel het te verkopen pand als het te verwerven pand.  

Voor consumentenkredieten (leningen op afbetaling) wordt slechts 1 type van waarborg gebruikt, met name de overdracht van 

schuldvordering (afstand van loon en andere inkomsten). 

 

Meer info over de kwaliteit van de waarborgen kan teruggevonden worden in hoofdstuk 4.4.1.1.3 Risicobeperkingstechnieken. De normen 

van AXA Bank Belgium inzake het bekomen van waarborgen en de kwaliteit van de waarborgen zijn niet materieel gewijzigd tegenover de 

vorige rapporteringsperiode. 

 

 

Voor professionele kredieten is er gezien de verscheidenheid aan doelen een breder gamma aan waarborgen zoals: 

 

- reële waarborgen:  

- hypotheek en hypotheekinschrijving; 

- authentieke inpandgeving handelsfondsen; 

- indeplaatsstelling in het voorrecht van de verkoper van roerende goederen; 

- inpandgeving van effecten; 

- inpandgeving van rekeningtegoeden; 

- overdracht van alle verzekeringspolisrechten “klassieke levensverzekering”; 
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- overdracht van alle verzekeringspolisrechten tak 21 en 23; 

- overdracht van loon; 

 

- persoonlijke of morele waarborgen: 

- borgstelling; 

- hypothecaire volmacht; 

- onherroepelijke verbintenis van een derde. 

 

Voor meer info over de kwaliteit van de waarborgen: zie hoofdstuk 4.4.2.2.2 Tegenpartijkredietrisico van de marktenzaal. De normen van 

AXA Bank Belgium inzake het bekomen van waarborgen en de kwaliteit van de waarborgen zijn niet materieel gewijzigd tegenover de 

vorige rapporteringsperiode. 

 

De waardebepaling van de waarborgen gebeurt als volgt: 

 

- Hypotheek en hypotheekinschrijving:  

- de schattingswaarde van het onroerend goed op basis van een schattingsverslag of op basis van de 

aankoopprijs/pro fisco waarde uit de akte en, indien van toepassing,  op basis van de offertes/kostenraming 

architect voor werken. Er is een periodieke indexatie van deze waardebepalingen. Afhankelijk van het kredietproduct 

en de verkoopbaarheid van het pand zal bij een schatting rekening gehouden worden met de vrije of gedwongen 

verkoopwaarde. 

- de rang van de inschrijving 

- de vernietigbaarheid van de inschrijving wegens verdachte periode inzake faillissement 

- opmerking: hypothecaire mandaten worden niet geboekt 

 

 

- Waardebepaling overige waarborgen: 

- Inpandgeving van rekeningtegoeden, verzekeringspolissen en andere roerende waarborgen: Een waardering tegen 

100% % wordt toegepast voor erg veilige producten (SRRI 1 of vergelijkbaar) en tegen 80% of 60% voor 

groepsverzekeringen en andere producten met een hogere SRRI 

- Persoonlijke of morele waarborgen: waardebepaling in functie van de bewezen solvabiliteit van de borg (vooral zijn 

onroerend vermogen) of zijn vaste wil om de verbintenis te honoreren via een nageleefd ernstig afbetalingsplan.  

- Inpandgeving handelsfondsen: waardebepaling in functie van 

- het belang en de verkoopbaarheid van het vastliggend materieel actief 

- de omvang en de spreiding van de klantenvorderingen 

- de omvang van de aanwezige voorraad van niet-bederfbare grondstoffen of afgewerkte producten 

- de waarde van het huurcontract 

- de voorrechten van hogere rang (verhuurder, bedrijfsuitrusting) 

- de overdraagbaarheid als “going concern” 

- de rang van de inschrijving 

- de vernietigbaarheid van de inschrijving wegens verdachte periode inzake faillissement 

- het waard advies van de curator of vereffenaar 

- Indeplaatsstelling in het voorrecht van de verkoper van roerende goederen, overdracht van schuldvorderingen en 

overdracht van loon: waardebepaling in functie van 

- de kredietwaardigheid van de gecedeerde schuldenaar 

- het al dan niet betwist karakter van de overgedragen vordering 

 

De lijn “Zekerheden betreffende repo’s, reverse repo’s en derivaten” bevat de activa verstrekt en ontvangen door de bank in het kader 

van haar “repo/reverse repo”- en derivatenactiviteiten, in functie van de fluctuatie van de marktwaarde van de verrichtingen.  

 

In het kader van de “Global Master Repurchase Agreement” (GMRA) worden er door AXA Bank Belgium enkel staatsobligaties aanvaard. 

Sinds augustus 2007 heeft AXA Bank Belgium echter 1 GMRA afgesloten met AXA IM waarin ook niet-overheidspapier aanvaard wordt, 

onder voorwaarde dat het desbetreffende papier door de ECB wordt geaccepteerd als waarborg. Momenteel zijn er echter geen posities 

onder deze GMRA. 

 

In de repoactiviteit kunnen we 2 soorten van waarborgen onderscheiden: 

 

- waarborgen ontvangen bij het afsluiten van een nieuwe verrichting, meestal onder de vorm van Belgische (en soms Franse) 

overheidsobligaties;  

- waarborgen ontvangen tijdens de looptijd van de verrichtingen in functie van de schommeling van de marktwaarde van de 

initieel gegeven waarborgen. Deze bijkomende waarborgen worden meestal in contanten gevraagd (tegen Eonia-vergoeding) 

maar zijn ook mogelijk in Belgische of Franse overheidsobligaties. 
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In de derivatenactiviteit geldt momenteel als algemene regel dat er systematisch een waarborg wordt gevraagd. Voor deze waarborg 

komen enkel contanten (tegen Eonia-vergoeding) en staatsobligaties van België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd 

Koninkrijk met een resterende looptijd van minimum 1 jaar en maximum 10 jaar in aanmerking. 

  

Alle ontvangen zekerheden kunnen door AXA Bank Belgium worden verkocht of hergebruikt als zekerheid. 

AXA Bank Belgium heeft de verplichting om deze zekerheden terug te geven. 

 

De lijn “Overige verbintenissen” bevatten alle andere ontvangen en verstrekte verbintenissen.  

 

 

Activa bezwaard met zakelijke zekerheden 

 

Een aantal activa zijn bezwaard met zakelijke zekerheden. Het gaat om obligaties als onderpand voor het bekomen van financieringen 

vanuit de Europese Centrale Bank, collateral  (cash of obligaties) gegeven in kader van derivaat transacties of collateral  (cash of 

obligaties) als onderpand bij de Belgische fiscus, Mastercard, SRF of Visa. Ook de kredieten, die het onderpand zijn voor de covered bonds 

en Royal Street notes, worden als bezwaard beschouwd. 

 

 

  

Bruto boekwaarde Waardeverminderingen

Maximale in 

aanmerking te nemen 

bedrag van de 

zekerheid of garantie

Leningen & voorschotten aan   

Centrale overheden   

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen 13.729 -4.681 9.072

Ondernemingen 44.861 -12.098 33.478

Particulieren 297.291 -44.657 233.939

TOTAAL 355.881 -61.435 276.489

Tabel CAL.3

Bruto boekwaarde Waardeverminderingen

Maximale in 

aanmerking te nemen 

bedrag van de 

zekerheid of garantie

Leningen & voorschotten aan   

Centrale overheden   

Kredietinstellingen

Andere instellingen dan kredietinstellingen 13.653 -4.285 9.368

Ondernemingen 29.340 -10.040 19.300

Particulieren 241.499 -43.651 181.338

TOTAAL 284.492 -57.976 210.006

Tabel CAL.4

2019.12

in '000 EUR

Niet-renderende blootstellingen

2020.12

in '000 EUR

Niet-renderende blootstellingen
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 Eigen vermogen 
 

 

Voor cijfers zie “Geconsolideerde Balans – Eigen vermogen”. 

 

Het onderschreven kapitaal bedraagt 636,3 miljoen EUR. Het bestaat uit 461.133.591 aandelen zonder aanduiding van nominale 

waarde. Het werd volledig volstort. 

 

Het ander eigen vermogen betreft een bedrag in het kader van converteerbare obligaties (“Contingency Convertible Bonds”). 

 

De reserves uit de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) omvatten de reserves uit de omrekening van valuta, uit de 

herwaardering van de voor verkoop beschikbare financiële activa, uit de herwaardering van de kasstroomafdekkingen en uit de reserves 

voor pensioenverplichtingen (niet-gerealiseerde resultaten en actuariële winsten (verliezen) op pensioenregelingen van het type 

toegezegde pensioenen), evenals vanaf 2017 de wijzigingen in het eigen kredietrisico (DVA) op financiële verplichtingen aangewezen als 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. 

 

De rubriek overige reserves omvat de statutaire reserves en de overgedragen resultaten van de moedermaatschappij AXA Bank Belgium 

en de consolidatiereserves door de eerste opname op basis van IFRS bij deze laatste en alle consolidatiereserves bij de 

dochtervennootschappen.  
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 Winstuitkering en dividend per aandeel 
 

 

De Raad van Bestuur stelt voor om de resterende vennootschappelijke winst van het boekjaar samen met de overgedragen resultaten 

over te dragen naar het volgende boekjaar, na verplichte toewijzing aan de wettelijke reserve. 
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 Gesegmenteerde informatie 
 

 

Operationele segmenten zijn onderdelen van AXA Bank Belgium 

 
- die bedrijfsactiviteiten uitoefenen waaruit opbrengsten kunnen worden verdiend en waarbij kosten kunnen worden gemaakt; 

- waarvan de bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door het Directiecomité van AXA Bank Belgium teneinde 

beslissingen over de aan het segment toe te kennen middelen te kunnen nemen en de financiële prestaties van het segment 

te evalueren, en; 

- waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is. 

 
Het Directiecomité van AXA Bank Belgium wordt beschouwd als de hoogstgeplaatste functionaris zoals gedefinieerd door IFRS 8 – 

Operationele segmenten. 

 

De volgende operationele segmenten worden afzonderlijk gerapporteerd op basis van de richtlijnen van IFRS 8: 

 

- Retail banking (inclusief Thesaurie en ALM) verder opgesplitst in de verschillende ‘customer journeys’: 

o Daily banking 

o Deposits (Savings) 

o Investments 

o Professional loans 

o Other retail loans 

 

- Intermediatie activiteit (werd nog toegepast voor het afgelopen boekjaar 2020) 

 
De “retail banking”-activiteit bestaat voornamelijk uit het verzamelen van fondsen met name dagelijkse verrichtingen (daily banking), 

beleggingsproducten (investments) en het verstrekken van leningen aan klanten: professionelen en kmo’s (professional loans) 

particulieren (other retail loans) via het netwerk van onafhankelijke agenten. De gerapporteerde cijfers bevatten de betrokken ALM-

resultaten (“Assets and Liabilities Management”). Het voornaamste doel van ALM is het afdekken van het rente-, liquiditeits- en 

valutarisico van AXA Bank Belgium omvat. De gerapporteerde cijfers bevatten eveneens de thesaurieactiviteit. De thesaurieactiviteit 

omvat kortetermijnliquiditeiten en –funding als ondersteuning van de groei van de retailbusiness. 

 

De intermediatie activiteit omvatten voornamelijk het verstrekken van funding, cash management en derivaten aan verschillende 

entiteiten van AXA Groep. 

 

De verrichtingen tussen de verschillende operationele segmenten worden afgesloten aan normale marktvoorwaarden (“arm’s length”).  

 

De volgende principes worden toegepast: 

 
- toewijzing van de ALM-resultaten: naast de commerciële marge kan AXA Bank Belgium een conversiemarge toepassen op haar 

retailactiviteiten. De parameters om die te berekenen zijn het economisch kapitaal en de activa en verplichtingen van de 

retailactiviteiten; 

- “funds transfer pricing”: het beheer van de contante middelen en ALM is centraal georganiseerd in AXA Bank Belgium. Om het 

renterisico van de commerciële activiteiten naar de gecentraliseerde ALM te transfereren wordt een “funds transfer pricing”-

methodologie toegepast. Dat houdt in dat de deposito’s van de commerciële businesseenheden herbelegd worden in de 

centrale ALM en dat de leningen van de commerciële businesseenheden gefinancierd worden door de centrale ALM op basis 

van een “funds transfer pricing”-rentevoet. 

 

De aansluiting tussen het totaal van de operationele segmenten en het groepsresultaat omvat voornamelijk: 

 

- verschillen in mapping tussen de segmentrapportering en de geconsolideerde winst- en verliesrekening 

- bepaalde elementen die niet in het operationeel bedrijfsresultaat zijn opgenomen in de segmentrapportering 

- verschillen tussen de waarderingsregels van de segmentrapportering (gebaseerd op de regels van AXA Groep) en van de 

geconsolideerde winst- en verliesrekening (gebaseerd op de regels van AXA Bank Belgium). 
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Segmentrapportering – winst- en verliesrekening 

 

 

 

 

 

 2020.12

in '000 EUR
Daily banking Deposits Invest

Professionele 

kredieten

Overige retail 

kredieten

ALM en 

thesaurie
Retail banking Intermediatie Aansluiting

Bedragen 

geconsolideerde 

resultatenrekening

Interestmarge (inclusief commissies en 

gerealiseerde meerwaarden)
33.518 17.159 19.255 24.161 199.142 7.165 300.400 9.071 12.685 322.157

Exploitatiekosten -47.369 -9.083 -18.662 -9.314 -44.934 -19.256 -148.618 -17.387 -44.446 -210.451

Waardeverminderingen op leningen -183 2.018 -61 -5.525 346 0 -3.405 0 -21.397 -24.802

Belastingen -24.557 3.280 -21.277

Operationeel bedrijfsresultaat -14.034 10.093 532 9.322 154.554 -12.091 123.820 -8.316 -49.877 65.627

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Nettoresultaat 65.627

Tabel SI.1

 2019.12

in '000 EUR
Daily banking Deposits Invest

Professionele 

kredieten

Overige retail 

kredieten

ALM en 

thesaurie
Retail banking Intermediatie Aansluiting

Bedragen 

geconsolideerde 

resultatenrekening

Interestmarge (inclusief commissies en 

gerealiseerde meerwaarden)
27.552 31.843 16.996 22.871 190.340 8.295 297.897 14.549 -6.422 306.024

Exploitatiekosten -52.229 -9.563 -21.012 -11.223 -49.124 -19.355 -162.505 -16.262 -48.292 -227.059

Waardeverminderingen op leningen -605 -17 7 -1.327 1.737  -206 -9.139 -9.346

Belastingen -25.439 5.444 -19.995

Operationeel bedrijfsresultaat -25.282 22.262 -4.009 10.321 142.953 -11.060 109.747 -1.714 -58.409 49.624

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Nettoresultaat 49.624

Tabel SI.2



BTW BE0404.476.835 183 

 
Internal Internal 

 

 

Belangrijkste elementen gerapporteerd in de kolom ”Aansluiting”: 

 

a) Intrestmarge: 

 

- Elementen die aan het resultaat werden toegevoegd bij de segmentrapportering : 4,0 mio EUR waarvan 3,3 mio EUR betrekking 

heeft op een intrestuitkering van een voorwaardelijke converteerbare obligatie die rechtstreeks op het eigen vermogen wordt 

geïmputeerd en zich dus niet in der resultaten bevind. 

- verschillen in rubriceringen tussen de segmentrapportering en de geconsolideerde resultatenrekening (2020 : 5,3 miljoen EUR) 

die we dus zien verschuiven naar de lijn ‘waardeverminderingen op leningen’. Het gaat hier voornamelijk om een verschillende 

rubricering van de recuperaties op afgeschreven schuldvorderingen. In 2019 bedroeg die verschillen in rubriceringen 8,2 

miljoen EUR. 

- bepaalde elementen die niet opgenomen zijn in het operationeel bedrijfsresultaat in de segmentrapportering (2020: 2,6 

miljoen EUR - 2019: - 15,6 miljoen EUR), voornamelijk waarderingsresultaten met betrekking tot de EMTN’s : 18,7 miljoen EUR 

gecompenseerd door resultaten met betrekking tot derivaten : - 17,1 miljoen EUR. (2019 :  - 10,3 miljoen EUR voornamelijk 

resultaten gerealiseerd bij de verkoop van beleggingseffecten en reëlewaardeaanpassingen op derivaten : -6,0 miljoen EUR); 

 

b) Exploitatiekosten: 

 

- verschillen in rubriceringen tussen de segmentrapportering en de geconsolideerde resultatenrekening (2020:  -45,0 miljoen 

EUR). Het betreft hier het bedrag aan bankentaks evenals de bijdrage aan het deposito-garantiefonds en resolutiefonds dat in 

2020 niet aan de verschillende segmenten kon toegewezen worden. In 2019 betrof het  bedrag aan bankentaks evenals de 

bijdrage aan het deposito-garantiefonds & resolutiefonds (- 41,8 miljoen EUR). 

- verschillen in rubriceringen tussen de segmentrapportering en de geconsolideerde resultatenrekening (2020 : 5,9 miljoen EUR) 

die we dus zien verschuiven naar de lijn ‘waardeverminderingen op leningen’.  

- bepaalde kosten die niet opgenomen zijn in het operationeel bedrijfsresultaat in de segmentrapportering (2020: - 3,8 miljoen 

EUR - 2019: -5,5 miljoen EUR), voornamelijk HR gerelateerde voorzieningen en administratiekosten naar aanleiding van de 

verkoop van de bank aan Crelan. 

 

c) Waardeverminderingen: 

 

- verschillen in rubriceringen tussen de segmentrapportering en de geconsolideerde resultatenrekening (2020: -11,2 miljoen). 

Zie hierboven de commentaren bij de intrestmarge met betrekking tot de recuperaties op afgeschreven schuldvorderingen en 

de exploitatiekosten. In 2019 bedroeg het verschil in rubricering -9,3 miljoen EUR – zie eveneens de twee bovenste rubrieken 

voor meer uitleg. 

 

d) Belastingen 

 

- bepaalde elementen die niet opgenomen zijn in het operationeel bedrijfsresultaat in de segmentrapportering (2020: 0,8 

miljoen EUR - 2019: 5,2 miljoen EUR), belastingeffecten op de elementen die niet zijn opgenomen in het operationeel 

bedrijfsresultaat. 
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 Transacties met verbonden partijen   
 

 

Te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van 

verbonden partijen

2020.12

in '000 EUR

Geselecteerde financiële activa 12 535 12.116

Aandelen

Obligaties

Kredieten 12 535 12.116

Geselecteerde financiële verplichtingen 8 1.197 104.326

Deposito’s 8 1.197 94.181

Uitgegeven schuldinstrumenten 10.145

Nominaal bedrag van verstrekte kredietlijnen, financiële 

garanties en andere gegeven waarborgen

Ontvangen kredietlijnen, financiële garanties en andere 

ontvangen waarborgen

Notioneel bedrag van derivaten

Voorzieningen voor minderwaarden op schuldinstrumenten, 

garanties en verbintenissen

Tabel RPT.1

Lasten van en inkomsten gegenereerd door transacties 

met verbonden partijen

2020.12

in '000 EUR

Ontvangen rente 558.451

Betaalde rente 577.190

Ontvangen dividend

Ontvangen commissies 19.228

Betaalde commissies 2.076

Winsten of (-) verliezen op verkoop van financiële activa en 

verplichtingen niet tegen reële waarde via resultaat

Winsten of (-) verliezen op verkoop van niet-financiële activa

Uitgaven of (-) terugname van uitgaven in de huidige periode 

betreffende afgewaardeerde schuldinstrumenten, garanties en 

verbintenissen

Tabel RPT.2

Managers op 

sleutelposities

Overige 

verbonden 

partijen

Moedermaatschappij

Dochters en andere 

entiteiten van 

dezelfde groep

Deelnemingen en 

joint ventures

Managers op 

sleutelposities

Overige 

verbonden 

partijen

Deelnemingen en 

joint ventures
Moedermaatschappij

Dochters en andere 

entiteiten van 

dezelfde groep
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Te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van 

verbonden partijen
2019.12

in '000 EUR

Geselecteerde financiële activa 12 2 625 593.454

Aandelen

Obligaties

Kredieten 12 2 625 593.454

Geselecteerde financiële verplichtingen 430 1.545 617.541

Deposito’s 430 1.545 474.934

Uitgegeven schuldinstrumenten 142.607

Nominaal bedrag van verstrekte kredietlijnen, financiële 

garanties en andere gegeven waarborgen
5.244

Ontvangen kredietlijnen, financiële garanties en andere 

ontvangen waarborgen

Notioneel bedrag van derivaten 30.928.012

Voorzieningen voor minderwaarden op schuldinstrumenten, 

garanties en verbintenissen

Tabel RPT.3

Lasten van en inkomsten gegenereerd door transacties 

met verbonden partijen

2019.12

in '000 EUR

Ontvangen rente 1.023.199

Betaalde rente 900.808

Ontvangen dividend

Ontvangen commissies 16.412

Betaalde commissies 2.965

Winsten of (-) verliezen op verkoop van financiële activa en 

verplichtingen niet tegen reële waarde via resultaat

Winsten of (-) verliezen op verkoop van niet-financiële activa

Uitgaven of (-) terugname van uitgaven in de huidige periode 

betreffende afgewaardeerde schuldinstrumenten, garanties en 

verbintenissen

Tabel RPT.4

Managers op 

sleutelposities

Overige 

verbonden 

partijen

Moedermaatschappij

Dochters en andere 

entiteiten van 

dezelfde groep

Deelnemingen en 

joint ventures

Managers op 

sleutelposities

Overige 

verbonden 

partijen

Moedermaatschappij

Dochters en andere 

entiteiten van 

dezelfde groep

Deelnemingen en 

joint ventures
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De volgende entiteiten en personen worden beschouwd als verbonden partijen van AXA Bank Belgium: 

 

- AXA SA als moedermaatschappij van AXA Bank Belgium; 

- de dochtermaatschappijen van AXA Bank Belgium, inclusief diegene die niet zijn opgenomen in de consolidatiekring (zie 

hoofdstuk 25 Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen); 

- managers van AXA Bank Belgium op sleutelposities; 

 

Als werknemer van AXA Bank Belgium geniet het management op sleutelposities van dezelfde personeelsvoorwaarden als de 

andere werknemers, zonder extra’s. Kortingen op eigen AXA-producten (bank en verzekeringen) en andere klantvoordelen 

aangeboden door externe firma’s zijn toegankelijk voor elke werknemer op intranet) en dus ook beschikbaar voor het 

management op sleutelposities. Als gevolg hiervan wordt voor wat betreft deze personen geen apart bestand bijgehouden bij 

AXA Bank Belgium. 

 

 

 

 

- andere verbonden partijen, inclusief transacties met zusterondernemingen die deel uitmaken van de consolidatiekring van AXA 

SA. 

 

Onder de verbonden partijen van AXA Bank Belgium bevinden zich geen gezamenlijke moedermaatschappij en geen entiteiten die 

gemeenschappelijke controle of significante invloed over AXA Bank Belgium uitoefenen. 

 

Transacties met verbonden partijen gebeuren volgens de geldende marktvoorwaarden (“arm’s length”). 

 

De doorrekening van het agentennet aan AXA Belgium is formeel vastgelegd via een overeenkomst. De resulterende impact is echter niet 

significant voor de bank. 

 

  

Beloningen voor managers op sleutelposities

in '000 EUR

Kortetermijn personeelsbeloningen 2.763 2.561

Vergoedingen na uitdiensttreding 72

Andere langetermijn personeelsbeloningen 459 447

Betalingen in aandelen 191 236

TOTAAL 3.414 3.316

Tabel RPT.5

2020.12 2019.12
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 Overheidssteun en -subsidies 
 

AXA Bank Belgium ontvangt structurele verminderingen in het kader van de sociale zekerheid. Deze verminderingen betreffen 

voornamelijk twee types: 

 

- structurele forfaitaire aftrekken berekend conform de koninklijke besluiten van mei 2003 en januari 2004; 

- verminderingen gerelateerd aan de doelgroep “oudere werknemers” (meer dan 57 jaar). 

 

Ingevolge de taks shift werden sedert 1 januari 2018 de parameters voor de berekening van het (basis)verminderingsbedrag grondig 

gewijzigd. Voor de grootste groep arbeiders en bedienden uit de profitsector verdwijnt de forfaitaire vermindering en de extra vermindering 

voor hoge lonen. 

 

De zo bepaalde bedragen bedroegen respectievelijk 13.492,16 en 163.103,5 EUR. 

 

Daarnaast beschouwd AXA Bank Belgium de gunstigere voorwaarden van de langlopende herfinancieringsoperaties afgesloten met de 

Europese Centrale Bank als een vorm van overheidssteun. We verwijzen voor méér toelichting naar item 29.3.  
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 Financiële relaties met auditors 
  

 

 

 

  

Boekwaarde

in '000 EUR
2020.12 2019.12

PWC PWC

Bezoldiging van de commissaris(sen) 560 540

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten 

uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 60 145

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 50

Bezoldiging van de personen met die de commissaris(sen) verbonden is (zijn) 

voor de uitoefening  van een mandaat van commissaris op het niveau van de 

groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd 

staat

25 25

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten 

uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de 

commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Tabel FRWA.1

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het 

Wetboek van vennootschappen
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 Beëindigde bedrijfsactiviteiten 
 

In 2020 werden geen activiteiten gerapporteerd als stopgezet op basis van IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 

bedrijfsactiviteiten. 
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 Gebeurtenissen na balansdatum 
  

Verkoop van AXA Bank Belgium 

 

Op oktober 25 2019 kondigde AXA S.A. aan dat het een overeenkomst heeft afgesloten om haar Belgische bankactiviteiten, AXA Bank 

Belgium, aan Crelan Bank (‘Crelan’) te verkopen. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal AXA 100% van AXA Bank Belgium aan 

Crelan verkopen. Bovendien zijn AXA en Crelan overeengekomen een partnership op lange termijn af te sluiten (long-term P&C and 

Protection insurance distribution partnership) waarbij het bestaande partnerschap tussen AXA Bank Belgium en AXA Belgium wordt 

uitgebreid naar het volledige Crelan-netwerk. 

 

Het voltooien van de transactie is echter onderworpen aan de gebruikelijke afsluitvoorwaarden, waaronder het verkrijgen van wettelijke 

goedkeuringen. Door bijkomende vragen en vereisten van de nationale en Europese toezichthouders t.o.v. Crelan en in combinatie met 

de moeilijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie loopt het finaliseren van de transactie vertraging op. 

 

De Raad van Bestuur blijft deze gebeurtenissen en hun evolutie van nabij monitoren  onder meer wat betreft de mogelijke impact op de 

verschillende soorten risico’s waaraan de bank is blootgesteld.  

 

Brexit (vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Economische Unie) 

 

Voordat de Brexitovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werd afgesloten in december 2020, heeft AXA Bank 

Belgium haar ISDA/CSA overeenkomsten met al haar tegenpartijen in bilaterale derivatentransacties herzien.  

Voor haar belangrijkste tegenpartijen zijn we overgestapt naar entiteiten van het Europese vasteland.  

 

TLTRO  

 

Zoals reeds onder punt 29.3 meegegeven vermelden we ook het feit dat de Europese centrale bank op 29 januari 2021 heeft besloten 

om binnen de huidige TLTRO serie 3 bijkomende tranches aan te bieden waarop in 2021 kan worden ingeschreven met vervaldagen in 

2024 en waarbij de aanvullende tijdelijke verlaging eveneens met 1 jaar wordt verlengd tot en met 23 juni 2022. AXA Bank Belgium volgt 

dit verder op en zal in dat kader de passende initiatieven nemen. 
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Lexicon 
 

 

A. Overzicht van de classificaties van financiële instrumenten onder de IFRS-regelgeving 
 

Financiële activa 

 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies aangehouden voor 

handelsdoeleinden: zijn financiële activa die hoofdzakelijk worden verworven met het doel die op korte termijn te verkopen of die deel 

uitmaken van een portefeuille van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en waarvoor aanwijzingen 

bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte termijn. 

 

Financiële activa aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

financiële activa waarbij bij eerste opname een niet-herroepbare keuze gemaakt wordt om ze te waarderen tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies omdat deze classificatie in belangrijke mate een inconsistentie in de waardering 

of opname elimineert of beperkt die het gevolg zou zijn van de waardering van activa en verplichtingen of de erkenning van winsten en 

verliezen op een verschillende basis. 

 

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 

totaalresultaat (OCI): financiële activa die aan de volgende voorwaarden voldoen en die niet aangewezen worden als gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

 

- het aanhouden van het financieel actief past in het bedrijfsmodel dat als doel heeft financiële 

activa aan te houden om zowel de contractuele kasstromen te verkrijgen en de financiële activa 

te verkopen (“aangehouden voor het ontvangen van kasstromen en voor verkoop”) 

- de contractuele bepalingen van het actief leiden tot contractuele kasstromen die enkel bestaan 

uit terugbetaling van kapitaal en intresten op het uitstaande bedrag, op specifieke data. 

 

Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs: financiële activa die aan de volgende voorwaarden voldoen en die niet aangewezen 

worden als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

 

- het aanhouden van het financieel actief past in het bedrijfsmodel dat als doel heeft financiële 

activa aan te houden om de contractuele kasstromen te verkrijgen (“aangehouden voor het 

ontvangen van kasstromen”) 

- de contractuele bepalingen van het actief leiden tot contractuele kasstromen die enkel bestaan 

uit terugbetaling van kapitaal en intresten op het uitstaande bedrag, op specifieke data. 

 

Financiële verplichtingen 

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies aangehouden 

voor handelsdoeleinden: financiële verplichtingen die hoofdzakelijk worden aangegaan met het doel die op korte termijn terug te kopen 

of die deel uitmaken van een portefeuille van geïdentificeerde financiële instrumenten die gezamenlijk worden beheerd en waarvoor 

aanwijzingen bestaan van een recent, feitelijk patroon van winstnemingen op korte termijn. 

 

Financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies: 

financiële verplichtingen waarvoor gekozen wordt om ze tegen reële waarde te waarderen met verwerking van waardeveranderingen in 

winst of verlies. Deze keuze is mogelijk (1) op voorwaarde dat deze classificatie leidt tot meer relevante informatie omdat het een 

inconsistentie in de waardering of opname (“accounting mismatch”) elimineert of aanzienlijk beperkt die anders zou ontstaan uit de 

waardering van activa of verplichtingen of uit de opname van de winsten en verliezen hierop op basis van verschillende grondslagen, of 

(2) indien ze leidt tot meer relevante informatie omdat een groep van financiële activa of verplichtingen worden beheerd en de prestaties 

ervan worden geëvalueerd op basis van de reële waarde, in overeenstemming met een gedocumenteerde risicobeheer- of 

beleggingsstrategie, of (3) indien het gestructureerde financiële activa of verplichtingen betreft waarbij er geen nauw verband bestaat 

tussen de economische kenmerken en risico's van het in het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico's van 

het basiscontract. 

 

Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs: alle niet-afgeleide financiële verplichtingen die niet onder een van de vorige 

categorieën thuishoren. 
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B. Lijst van gebruikte afkortingen 
 

ABS Asset Backed Securities 

ALCO Assets & Liabilities Committee 

ALM Assets & Liabilities Management 

BCBS Basel Committee on Banking Supervision 

BIA Basic Indicator Approach 

CET1 Core Equity Tier 1 

COREP Corporate Reporting 

CRD Capital Requirements Directive 

CRR Capital Requirements Regulation 

CVA Credit Value Adjustment 

CX Contentieux 

DBI Definitief Belaste Inkomsten 

DBO Defined Benefit Obligation 

DVA Debit Valuation Adjustment 

EAD  Exposure at Default 

EBA Europese Bankautoriteit 

ECB Europese Centrale Bank 

ECL Expected Credit Losses 

EMTN European Medium Term Notes 

Eonia Euro Overnight Index Average 

GMRA Global Master Repurchase Agreement 

IAS International Accounting Standards 

ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IPC Irrevocable Payment Commitments 

IRB Internal Ratings Based 

IRBA Internal Ratings Based Approach 

ISDA International Swaps and Derivatives Association 

JST Joint Supervisory Team 

KMO’s Kleine en Middelgrote Ondernemingen 

LCR Liquidity Coverage Ratio 

LGD Loss Given Default 

MBS Mortgage Backed Security 

NBB Nationale Bank van België 

NII Net Interest Income 

NSFR Net Stable Funding Ratio 

OCI Other Comprehensive Income 

OLO Obligation Linéaire – Lineaire Obligatie 

O-SII Other Systematically Important Institution 

PCX Précontentieux 

PD Probability of Default 

PIIGS Portugal, Ierland, Italië, Griekenland, Spanje 

RAF Risk Appetite Framework 

RAROC Risk Adjusted Return on Capital 

RMBS Retail Mortgage Backed Security 

SA Standardised Approach 

SCF  Société de Crédit Foncier 

SI Significant Institution 

SRB Single Resolution Board 

SPV Special Purpose Vehicle 

SREP Supervisory Review and Evaluation Process 

SRM Single Resolution Mechanism 

TLTRO Targeted Long Term Refinancing Operation 

VaR Value at Risk 

WAP  Wet op de Aanvullende Pensioenen 

WRC  Wholesale Risk Committee 
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In 2020 is AXA Bank België erin geslaagd zeer 

sterke resultaten neer te zetten, dankzij zowel hogere 

inkomsten als lagere kosten. De netto geconsolideerde 

winst steeg tot de 66 miljoen euro. Dit werd bereikt in 

alweer een uitdagend jaar voor de banksector, dat werd 

gekenmerkt door een aanhoudend regime van lage 

rentetarieven, het aanhoudend hoge 

investeringstempo in nieuwe instrumenten en 

toepassingen en de absorptie van vele wettelijke 

voorschriften, zoals AML (Anti Money Laundering). Maar 

misschien nog belangrijker, wij werden allemaal 

getroffen door de coronacrisis. Onze bankagenten en 

werknemers hebben een indrukwekkende flexibiliteit 

aan de dag gelegd en zijn een kwaliteitsvolle 

dienstverlening aan onze klanten blijven garanderen, 

zelfs toen ze van thuis uit moesten werken. 

Deze financiële resultaten zijn het gevolg van 

uitstekende commerciële resultaten die werden bereikt 

in verschillende belangrijke activiteitsdomeinen:  

Wat de kredieten betreft, heeft AXA Bank 

België grote volumes hypothecaire kredieten verstrekt, 

waardoor haar marktaandeel stabiel bleef ondanks de 

impact van het moratorium en de lockdown, waarin de 

bank erin slaagde de gevolgen voor haar klanten te 

verzachten. Anderzijds wogen een hoger niveau van 

vervroegde aflossingen en herfinanciering op de 

algemene resultaten. De nieuwe omnichannelaanpak 

werd in productie genomen en zorgt voor een 

toekomstgerichte customer journey-beleving. Dankzij 

de groei van haar kredietactiviteit tegen verbeterde 

marges, is AXA Bank Belgium erin geslaagd haar daling 

van de rente-inkomsten te beperken, gezien de druk op 

de passivamarges als gevolg van de afgevlakte en 

verlaagde rentecurve. 

De provisie-inkomsten van AXA Bank Belgium 

zijn gestegen, met name de groei van de inkomsten uit 

beleggingen (recordgroei van de netto nieuwe instroom 

van +42% ten opzichte van 2019) en hogere inkomsten 

uit activiteiten van dagelijks bankieren. Te midden van 

de pandemie lanceerde AXA Bank ook haar nieuwe 

product 'Delegio Privileged portfolio' voor vermogende 

klanten en genereerde ze een netto-instroom van 163 

miljoen euro. Tegen de achtergrond van een 

kwakkelende wereldeconomie, volatiele beurzen en 

een precaire politieke situatie in de VS, China, Europa, 

enz. steeg de Invest-portefeuille voor AXA Bank Belgium 

van 4,3 miljard euro naar 4,9 miljard euro.  

De algemene kosten zijn verder gedaald 

dankzij een strikte kostenbeheersing en verhoogde 

automatiseringspraktijken om het effect van COVID-19 

te compenseren. Het investeringsritme in innovatie en 

transformatie werd in hetzelfde tempo aangehouden 

als de vorige jaren, waardoor de bank sterker staat in de 

uitvoering van haar strategie. De banktaksen (incl. 

bijdrage depositogarantiefonds en SRF) maken met 45,1 

miljoen euro nog steeds een groot deel uit van de totale 

operationele kosten (21%). 

In de loop van 2020 is AXA Bank Belgium 

doorgegaan met de uitvoering van haar 

transformatieplan dat in 2017 in gang werd gezet. Bijna 

de helft van ons klantenbestand is nu digitaal actief, 

waardoor ons agentennet zich kan concentreren op hun 

belangrijkste kracht: klanten op belangrijke momenten 

van dienst zijn door hun expertise te benutten via 

passend advies en begeleiding.   

Meer deskundigheid en frequentere 

contacten met klanten vereisen grotere maar minder 

filialen, waarbij dit laatste wordt ondersteund door een 

toenemende digitalisering. De daling van 469 naar 393 

kantoren in 2020 heeft de bank er niet van weerhouden 

een aanhoudend commercieel volume te realiseren. 

Daarnaast heeft AXA Bank Belgium voor het vierde jaar 

op rij een de al woord voor beste kantorennetwerk 

(enquête Spaargids) in de wacht gesleept, wat de 

sterkte expertise van onze agenten bevestigt. In 

combinatie met een flexibel en performant 
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onlineplatform voor bankdiensten blijkt de algemene 

appreciatie van onze klanten uit de stijging van de Net 

Promoter Score van 29 naar 32.  

Peter Devlies    Jef Van In 

Chief Executive Officer              Voorzitter van de raad van bestuur 
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‘‘AXA Bank bij de top 
van de Belgische banken. Onze resultaten 

zijn zeer goed: de klanttevredenheid en 
het nettoresultaat zijn erop 

vooruitgegaan ondanks de uitdagingen 
van de coronacrisis’’ 

Peter Devlies - Chief Executive Officer van AXA Bank Belgium 
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AXA Bank Belgium maakt deel uit van de AXA Groep, een toonaangevende internationale bank-verzekeraar van 100 

miljoen klanten met 160.000 medewerkers in 62 landen. Wereldwijd is AXA het nummer 1 verzekeringsmerk. 

AXA Bank en AXA Verzekering werken nauw samen om het AXA-merk zo sterk mogelijk in de Belgische markt te zetten.  

AXA Bank focust met haar klantgerichte aanpak op het proactief begeleiden van 853.587 klanten in de opbouw en het 
beheer van hun vermogen. AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank naar balanstotaal en bekleedt een sterke positie 
in de markt van de woonkredieten.  In 2020 konden 20.000 Belgische gezinnen bij de aankoop van hun woning rekenen 
op de steun van AXA Bank.  Beleggers kunnen bij AXA Bank Belgium terecht voor advies op maat en financiële begeleiding.  
 
Online en persoonlijk contact gaan bij AXA Bank hand in hand. De combinatie van haar sterke netwerk van onafhankelijke 
bankagenten en gebruiksvriendelijke digitale tools werd in 2020 voor het vierde opeenvolgende jaar beloond met de bank 
award voor Beste Kantorennetwerk, en runner-up voor Beste Bank in het algemeen.  
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AXA Bank Belgium is in de eerste plaats een retail bank die focust op dagelijks retailbankieren, sparen en 
kredietverstrekking, dus financiële dienstverlening aan klanten en facilitering van sparen en beleggen. AXA Bank Belgium 
is in het jaar door gestopt met bemiddelingsactiviteiten waarbij voornamelijk derivaten werden verstrekt aan 
verschillende entiteiten binnen de AXA Groep. Dit laatste onderdeel van de bemiddelingsactiviteit ten aanzien van andere 
entiteiten is tegen eind 2020 stopgezet.�
�

RETAILACTIVITEIT 

AXA Bank Belgium biedt retail klanten, zelfstandigen en kleine ondernemingen een uitgebreid gamma financiële 
producten aan. Het rekent daarbij op een netwerk van exclusieve, onafhankelijke bankagentschappen die ook de verkoop 
van verzekeringsproducten van AXA Belgium en producten van AXA Investment Managers ondersteunen.  Het 
productgamma is gemakkelijk te begrijpen en dekt alle elementaire bankbehoeften. De kernproducten zijn een lopende 
rekening en eraan gekoppelde spaarrekening, hypothecaire kredieten, consumenten- en professionele kredieten en 
beleggingsfondsen. 
 
Aangezien de balans van AXA Bank Belgium voornamelijk uit hypothecaire kredieten en klantendeposito's bestaat, is een 
beduidend deel van de inkomsten van AXA Bank Belgium afkomstig uit nettorente-inkomsten. Om de inkomsten meer te 
diversifiëren, vergroot AXA Bank Belgium haar inspanningen voor en focus op de ontwikkeling van fee-inkomsten door 
middel van beleggingsproducten en op de kredietproductie in professionele leningen.  
 

BEMIDDELINGSACTIVITEIT 

In het kader van de beoogde verkoop van AXA Bank aan Crelan door AXA nv werd de activiteit derivatenbemiddeling tegen 
eind 2020 volledig stopgezet. 
 

ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT 

Het ALM van AXA Bank Belgium is verantwoordelijk voor de monitoring en indekking van de risico's die ontstaan uit een 
onevenwicht tussen de activa en de passiva (ALM-risicoprofiel); de optimalisering van de financieringsmix van fondsen en 
de bescherming van de commerciële marge (onderhandeling over en toepassing van Fund Transfer Pricing of FTP).  
 
Het ALM van AXA Bank Belgium beheert ook de beleggingsportefeuille. Deze obligatieportefeuille wordt gehouden om een 
minimaal niveau van vrije liquide activa middelen van hoge kwaliteit te garanderen en via OLO's een natuurlijke indekking 
van hypothecaire kredieten met variabele rente te leveren. 
 
THESAURIE 

De belangrijkste focus van de thesaurie is het beheer van de liquiditeit op korte termijn (van intraday tot 1 jaar).  

�

�

�

�

�

�

�
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COMPLIANCE- EN GEDRAGSCODE VAN AXA 

AXA Groep en AXA Bank Belgium verbinden zich tot een werking volgens de hoogste normen inzake eerlijkheid en 
billijkheid. Dit engagement is niet alleen bedoeld om de toepasselijke wetten en reglementen na te leven, maar ook om 
het vertrouwen van de klanten en zakenpartners te verdienen - en te behouden.  
 
De compliance- en gedragscode, die op www.axabank.be wordt gepubliceerd, zet de principes achter de werking van de 
bank uiteen. 
 
 
BESTRIJDING VAN WITWASPRAKTIJKEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME 

AXA Bank is zich goed bewust van de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten. 
De bank hanteert daarom een beleid voor de aanvaarding van klanten en monitort de transacties volgens de toepasselijke 
wetgeving en het beleid van de Groep. 

De bank heeft een onafhankelijke functie opgericht die het compliance risico van de bank identificeert, beoordeelt, 
daarover adviseert, controleert en daarover verslag uitbrengt. 

 

INSTITUTIONELE VERBINTENISSEN VAN DE AXA GROEP 

Als bijlage (hoofdstuk 7 van het jaarverslag van AXA nv) bij dit verslag stelt de AXA Groep haar institutionele verbintenissen 
voor, die stroken met haar strategie inzake duurzame ontwikkeling en de nadruk leggen op mensenrechten en milieu. Met 
zijn kernactiviteiten creëert AXA toegevoegde waarde en speelt het een belangrijke rol in de wereldwijde economische 
ontwikkeling.    
 
AXA Harten Troef, het vrijwilligersprogramma van AXA, is geen alleenstaand initiatief, maar is diep geworteld in de 
kernfilosofie van AXA.  Gebaseerd op het idee dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dat betekent dat we steun 
bieden aan mensen en thema's die ons na aan het hart liggen en dat we samenwerken voor een betere toekomst, onze 
kennis en ervaring delen en kwetsbare mensen helpen. Onze toegewijde teams zijn op dat vlak ons belangrijkste wapen!  
In 2020 heeft 67% van onze werknemers deelgenomen aan verschillende activiteiten, wat neerkomt op 10.050 uren 
vrijwilligerswerk. 

TADA is een prachtig voorbeeld. AXA Belgium is al van bij het begin partner.  De organisatie werkt rond sociale uitsluiting 
en biedt meer dan 1.000 kansarme kinderen uit Brussel de mogelijkheid om te leren van professionals zoals onze 
werknemers.  

Voor het zevende jaar op rij zijn we nationaal partner van Levensloop, een initiatief van Stichting tegen Kanker.   De 
geldinzameling en solidariteit waarvan Levensloop afhangt, geeft duizenden kankerpatiënten hoop voor de toekomst.  
Onze werknemers werden aangemoedigd om te lopen/fietsen/wandelen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 

Elk jaar komen maar liefst 1.400 strandwachten in actie aan de Noordzeekust om de veiligheid van de zwemmers te 
garanderen. Zij zijn echte ambassadeurs van risicopreventie! Dit gemeenschappelijke doel --- met preventie als kerntaak --- 
is het startpunt voor het partnerschap tussen AXA en IKWV. 

Tijdens de kerstruilontbijten krijgen werknemers van AXA een ontbijt in ruil voor een gift in contanten en in natura ten 
voordele van verenigingen.  Gezien de context van COVID-19 hebben we er dit jaar een virtueel ontbijt van gemaakt.  Voor 
elke deelnemende werknemer werd er een ontbijt aangeboden aan een zorgverlener op de intensieve-zorgafdeling van 
drie Belgische ziekenhuizen.  In 2020 hebben meer dan 2000 werknemers hieraan deelgenomen. 

 

Tijdens de strijd tegen het coronavirus deden de Belgische ziekenhuizen een beroep op vrijwilligers om hun verplegend 
personeel en hun algemene werking te ondersteunen. AXA Bank Belgium gaf in november en december werknemers de 
kans om een week als vrijwilliger mee te draaien in een ziekenhuis (UZA). De medewerkers van AXA draaiden een volledige 
shift mee in het ziekenhuis om administratieve en logistieke ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld patiënten begeleiden 
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naar de juiste afdeling. Hun loon werd verder uitbetaald en ze hoefden geen vakantie te nemen daarvoor. Andere collega's 
leverde dan weer een bijdrage door bepaalde taken over te nemen van de vrijwilligers. Het initiatief kon onmiddellijk op 
heel wat steun rekenen. Op minder dan 24 uur hadden zich al voldoende kandidaten ingeschreven. In totaal hebben 101 
collega's in het ziekenhuis vrijwilligerswerk verricht tijdens hun werkuren. 

Door de coronamaatregelen ondervonden Belgische scholen moeilijkheden om de eindejaarsexamens in hun eigen 
gebouwen te laten plaatsvinden en daarbij de regels rond social distancing na te leven. Dat was ook het geval bij de school 
tegenover de hoofdzetel van AXA Bank Belgium in Antwerpen. Aangezien alle personeel verplicht thuis moest werken, 
stelde AXA Bank aan de school voor om de kantoren gratis te gebruiken tijdens de examenperiode. Het verhaal van 
leerlingen die examen gingen afleggen in een 'buitengewone' locatie, en dus het maatschappelijke engagement van AXA, 
haalde zelfs het Belgische televisienieuws. 

 

Al deze inspirerende projecten hebben maar één doel: op een of andere manier iets terug doen voor de samenleving. 
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Economische en financiële context 2020 

 

“De coronapandemie heeft, ondanks weergaloze overheidsmaatregelen, de 

economische activiteit in België zwaar getroffen, net als in de rest van 

Europa” 

!$%&'��

Wijziging Belgisch bbp (1) 

�

�

(�&)�����
in België verleende 

woonkredieten (3)  

*%$'�

Belgische inflatie (2) 

�

�

(�)+)�����
Deposito's van de  

Belgische huishoudens (2) 

�

�
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In 2020 is de groei (1) in de wereldwijde economische 

activiteit sterk gedaald naar -3,5% ten opzichte van 

2,8% in 2019. Hoewel er nog onzekerheid heerst, zal de 

groei naar verwachting stijgen tot 5,5% in 2021 en 4,2% 

in 2022. De stijging in de groei en de hoopvolle signalen 

zijn te danken aan de talrijke vaccins die zijn 

goedgekeurd en gelanceerd en de bijkomende 

maatregelen die zijn afgekondigd in december 2020. 

Verwacht wordt ook dat de wereldwijde 

handelsvolumes met zo'n 8% zullen stijgen in 2020 

alvorens af te klokken op 6% in 2022. De centrale 

banken van de mature landen schatten dat de inflatie 

op 1,5% zal blijven steken en op 4% in de groeimarkten. 

Dit herstel kan van land tot land verschillen naar gelang 

van de toegang tot medische interventies, de 

doeltreffendheid van de beleidssteun, de blootstelling 

aan overloopeffecten tussen landen en de structurele 

kenmerken van het begin van de crisis (bv. inflatie of 

werkloosheid). Om deze crisis onder controle te 

houden, is een sterke samenwerking tussen de 

verschillende landen noodzakelijk.  

In de mature landen krijgen gezinnen en bedrijven 

fiscale ondersteuning, die nog eens versterkt is door de 

centrale banken met uitgebreide programma's voor de 

aankoop van activa, funding for lending-regelingen en, 

in sommige gevallen, rentevoetverlagingen. Dankzij 

deze ondersteuningsmaatregelen en de vervroegde 

beschikbaarheid van het vaccin zal de last van de crisis 

naar verwachting relatief kleiner zijn voor de mature 

landen dan voor andere landen.  

Bij de groei- en ontwikkelingslanden kan er een 

onderscheid worden gemaakt tussen China en andere 

economieën. China heeft doeltreffende 

beheersingsmaatregelen genomen, krachtig 

gereageerd met overheidsinvesteringen en de centrale 

bank heeft liquiditeitssteun verleend, hetgeen tot een 

krachtig herstel heeft geleid. Het herstel in de olie-

exporterende en toeristische landen verliep moeizamer 

omwille van de slechte vooruitzichten voor de 

reissector. Alleen in India waren de herziene 

voorzieningen hoger dankzij een beter dan verwacht 

herstel in 2020 na het versoepelen van de lockdown. 

 

VERENIGDE STATEN 

In de Verenigde Staten(1) zullen de bijkomende fiscale 

maatregelen die eind 2020 werden aangekondigd naar 

verwachting zorgen voor verdere ondersteuning in 2021 

en 2022, wat wijst op een sterk vertrekpunt. De 9 miljoen 

extra werklozen die er op 11 maanden tijd zijn 

bijgekomen, zouden echter de toekomstige groei 

kunnen verstoren. De groei in de Verenigde Staten is 

gedaald van 2,2% in 2019 tot -3,4% in 2020. Deze groei 

zal naar verwachting tot 5,1% stijgen in 2021 en 2022 zal 

zijn stabiliseren op 2,2%.  

De Federal Reserve heeft beslist om haar Fed Funds-

rente, de rentevoet die banken in rekening brengen om 

's nachts Federal Reserve funds aan elkaar te lenen, te 

verlagen. In oktober 2019 bedroeg de rentevoet nog 

1,75%. Sedertdien is de rentevoet twee keer gedaald in 

maart 2020, eerst naar 1,25% en daarna naar 0,25%.    

De S&P 500(6) is doorheen het jaar volatiel gestegen en 

bereikte in maart 2020 een laagterecord van 2.237 

punten, waarna hij en sterke stijging liet optekenen, die 

in december 3.756 punten bedroeg. 

EUROPA 

De groei in de eurozone(1) daalde tot -7,2% in 2020 (ten 

opzichte van 1,3% in 2019) en zal naar verwachting 

opnieuw stijgen tot 5,1% in 2021 en 2,5% in 2022. Deze 

toekomstverwachting is onzeker aangezien het moeilijk 

blijkt om nieuwe besmettingen (ondanks de nieuwe 

maatregelen) tegen te houden en de uitrol van het 

vaccin vertraging zou kunnen oplopen en minder lang 

tegen het virus zou kunnen beschermen dan verwacht. 

Spanje en Frankrijk tekenden een aanzienlijke daling in 

hun groei op: In Spanje was er een daling van 2% in 2019 

tot -11,1% in 2020. Ook Frankrijk tekende een daling op, 

van 1,5% in 2019 tot -9% in 2020. De groei in Italië ging 

eveneens achteruit, van 0,3% in 2019 tot -9,2% in 2020. 

Duitsland slaagde er evenwel als beste in om het verlies 

tegen te houden; daar was er een daling van 0,6% in 

2019 tot slechts -5,4% in 2020. 

In Europa begon de Euro Stoxx 50(7) het jaar met 3.793 

punten en bereikte in februari zijn hoogste prijs sinds 
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2015 (3.865 punten). Na februari begon de Euro Stoxx 

aan een neerwaartse spiraal en bereikte in maart 2020 

zijn laagste prijs sinds 2013, namelijk 2.386 punten. Nu 

is de Euro Stoxx opnieuw bezig aan een opwaartse 

tendens, met een prijs van 3.572 punten eind december. 

VERENIGD KONINKRIJK 

In het Verenigd Koninkrijk(1) kelderde de groei tot -10% 

in 2020 (ten opzichte van 1,4% in 2019). Naar 

verwachting zal de groei terugkeren naar 4,5% in 2021 

en 5% in 2022. De voorzieningen voor het Verenigd 

Koninkrijk zijn vergelijkbaar met die van de eurozone en 

gebaseerd op een waargenomen versoepeling van de 

activiteit tegen het einde van 2020, deze genoeg zal 

verderzetten begin 2021 in het kader van meer 

besmettingen en nieuwe lockdowns. Afgezien van de 

pandemie is met het in december bereikte akkoord over 

de voorwaarden voor het uittreden van het Verenigd 

Koninkrijk uit de Europese Unie een belangrijk 

neerwaarts risico weggenomen. 

De basisrentevoet van de Bank of England daalde in 

maart 2020 tot 0,1% om de economische schok onder 

controle te houden (0,75% in 2019). Sindsdien is de 

rentevoet onveranderd gebleven, op het laagste niveau 

dat ooit is opgetekend. 

JAPAN 

De groei in Japan(1) is een 2020 met -5,1% gedaald (ten 

opzichte van 0,3% in 2019). Eind 2020 heeft Japan 

evenwel fiscale ondersteuningsmaatregelen ingevoerd, 

waardoor er naar verwachting meer groei zou kunnen 

worden gerealiseerd in de toekomst, namelijk 3,1% in 

2021. 

RUSLAND 

In Rusland(1) was de groei in 2020 aanzienlijk lager, met 

een niveau van -3,6% (ten opzichte van +1,3% in 2019). 

Verwacht wordt echter dat de groei in 2021 opnieuw zal 

aantrekken, tot +3% en meer.  

INDIA 

De groei(1) in India is ten opzichte van 2019 met 12 

punten gedaald tot een niveau van -8% in 2020. De 

prognoses voor 2021 zien er echter veelbelovender uit. 

De groei in India zal naar verwachting stijgen naar 11,5% 

in 2021 en 6,8% in 2022 als gevolg van een beter dan 

verwacht herstel in 2020 na de versoepeling van de 

coronamaatregelen. 

BELGIË 

 In 2020 werd de globale groei belemmerd door de 

COVID-19-pandemie. De economische activiteit in 

België volgens dezelfde trend als het Europese 

gemiddelde, met een sterke negatieve groei van het 

bbp(2)  van -7,4% (ten opzichte van +1.4% T2019  

 

De inflatie(3) is een 2020 gedaald naar 0.7%, een scherpe 

daling ten opzichte van 2019 (1,4%).  

De daling in de energieprijzen was in 2020 algemeen 

verspreid als gevolg van de pandemie en het gebrek aan 

wereldwijde vraag. De olieprijzen kenden in april een 

dramatische daling tot € 18 per vat (Brent), waarna ze in 

het derde kwartaal opnieuw van 2020 stabiliseerden op 

ongeveer € 36.(2).  

De loonindex daalde in het derde kwartaal van 2020 met 

2,8 procent in vergelijking met het derde kwartaal van 

2019. Het bouwindexcijfer steeg met 1,4%, het handels- 

en reparatie-indexcijfer daalde met 1,2% en het 

dienstenindexcijfer daalde met 3,1% in het derde 

kwartaal van 2020 ten opzichte van het derde kwartaal 

van 2019(5).  

De werkgelegenheidsgraad daalde in het derde 

kwartaal van 2020 tot -0,34% ten opzichten van 1,63% 

in het derde kwartaal van 2019. Dit is voornamelijk te 

wijten aan de coronapandemie. Het geharmoniseerde 

werkloosheidspercentage bleef min of meer stabiel in 

de laatste kwartalen, namelijk 5,1% in het derde 

kwartaal van 2020, zijnde 498.200 werklozen(2). De NBB 

schat dat de werkloosheidgraad sterk zal stijgen in 2021 

tot 7,4% en langzaamaan zal terugkeren naar de huidige 

situatie over een periode van 3 jaar(3). 

De OLO-rentevoeten (op 10 jaar) zijn in 2020 gedaald tot 

-0,14% (ten opzichte van 0,19% in 2019)(3). De 

interbankrente bleef in 2020 onder de 0%, 

schommelend tussen -0,16% en -0,55% (laagste niveau 

sinds 1989). Voor de banksector is deze context van lage 

rentevoeten moeilijk om te dragen en het is een 

uitdaging om de rentemarge stabiel te houden.  Met 

name de gewaarborgde minimumrentevoet op 

spaarrekeningen maakt de passiefzijde duur.  

De huidige economische situatie zorgt ervoor dat de 

Belgische consument pessimistischer is geworden, wat 

tijdens de eerste lockdown heeft geleid tot een sterke 

 
2019 2020 

Progno

se 2021 

Belgisch bbp 
(Wijziging) 

1.4 -7,4 6,5 
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daling in de privéconsumptie.  Als gevolg daarvan blijft 

de groei in privéconsumptie veel lager dan de groei van 

de koopkracht, wat leidt tot een stijging van de 

spaarrente, die steeg tot 19,1% in de eerste helft van 

2020 (ten opzichte van 12,7% eind 2019)(8). 

De instroom van nieuw geld op spaarrekeningen 

bereikte in 2020 het hoogste niveau in acht jaar. 

Belgische huishoudens hadden deposito's van 292 

miljard euro in 2020 (ten opzichte van 282 miljard euro 

in 2019)(5).  

In het derde kwartaal van 2020 is het aantal verstrekte 

leningen, exclusief externe herfinanciering, met bijna 

17% gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 

2019. Het overeenkomstige bedrag daalde met bijna 

12%(4). 

Vorig jaar is de Belgische vastgoedmarkt vrij 

veerkrachtig gebleken. Het jaarlijkse inflatiepercentage 

voor woningprijzen(5) bedroeg 3,1% in het derde 

kwartaal van 2020 ten opzichte van 4,5% in het derde 

kwartaal van 2019. De woningprijzenindex bedraagt in 

het derde kwartaal van 2020 119,56 punten (2015 = 100), 

ten opzichte van 115,96 punten in het derde kwartaal 

van 2019.   
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“De nettogroei in beleggingen boomt in 2020.” 

(�-%-�����
Productie hypothecaire kredieten 
�

�

�

(�..&���
Productie professionele 

kredieten 
�

(�/&-���

Nettogroei beleggingen 
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Digitale actieve gebruikers 
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CUSTOMER JOURNEY KREDIETEN 

Hypothecaire kredieten --- In 2020 bereikte de productie van nieuwe kredieten een niveau van 3,3 miljard euro, zonder 

dat de kredietnormen werden versoepeld. De productie heeft te lijden gehad onder de coronacrisis.  Ondanks de 

ongebruikelijke omstandigheden op de markt zijn we erin geslaagd een marktaandeel van ongeveer 9% te realiseren in 

2020, dus vrij stabiel ten opzichte van 2019. De portefeuille van de uitstaande hypothecaire kredieten bleef groeien, naar 

in totaal bijna 21 miljard euro, en is van uitstekende kwaliteit Dankzij de lancering van een nieuwe omnichannelaanpak 

werd een belangrijke mijlpaal gezet om onze klanten een toekomstgerichte customer journey-beleving aan te bieden. Met 

de 'moratorium'-maatregelen heeft AXA Bank getracht bestaande hypotheekklanten te helpen die als gevolg van de 

lockdowns inkomstenverlies leden. 'Moratorium' betekent hypotheekbetalingen (kapitaal en/of rente) die gedurende een 

periode mogen worden bevroren wanneer aan bepaalde criteria is voldaan.  

Professionele kredieten - De verbeterde commerciële activiteiten in het segment van zelfstandigen en micro-

ondernemingen en de vernieuwing van het aanbod in professionele kredieten gingen in april 2015 van start. Sindsdien is 

de productie van professionele kredieten elk jaar met meer dan 10% gestegen tot 2019. Dit jaar heeft de coronacrisis ons 

er echter toe gedwongen ons meer toe te spitsen op de dienstverlening aan onze bestaande professionele klanten dan op 

de uitbreiding van de kredietportefeuille. In het eerste semester van het jaar werden verschillende initiatieven gelanceerd 

via webinars in plaats van live seminaries, naar het agentennet toe om onze professionele klanten te begeleiden met goed 

advies over de overheidsmaatregelen, de kredietmoratoria en de kredieten onder staatswaarborg.  

In de tweede helft van het jaar zijn we erin geslaagd het originele Go 2 Market-plan aan te passen aan de nieuwe situatie: 

wij hebben het businessbankingmodel verder uitgerold met specifieke wordt webinars om de expertise van de agenten 

verder uit te breiden en dit levert de ons opnieuw 30 nieuwe agenten met een businessbanking-label op. We hebben het 

klassieke boekhoudersevenement omgevormd tot een zeer succesvol digitaal evenement waaraan 700 boekhouders uit 

het hele land hebben deelgenomen. 

De groei van de productie van professionele kredieten in dit speciale jaar (4% van 642 miljoen euro in 2019 tot 665 miljoen 

euro in 2020) was vooral te danken aan de aanhoudende commerciële inspanningen van de afgelopen jaren in het B2B-

segment en de blijvende investeringen in de expertise en pro activiteit van ons agentennet in de voorbije jaren. De impact 

van de coronacrisis is evenwel merkbaar, want de uitstaande portefeuille groeit trager dan de voorbije jaren (toename 

van 6% van 1.876 miljoen euro tot 1.987 miljoen euro ten opzichte van 13% in 2019). Hoewel het kredietrisicoprofiel van 

de professionele kredietportefeuille over het algemeen goed is, hebben we in 2020 een toename van het kredietrisico 

opgemerkt als gevolg van de bewijzen van de Covid-19-pandemie door een toename van de verwachte kredietverliezen.�

Consumentenkredieten --- De markt van de consumentenkredieten heeft in 2020 te zwaar te lijden gehad onder de 

lockdowns in het kader van de COVID-19-pandemie. Dankzij een goede commerciële positionering werd er toch nog een 

jaarlijkse productie van 334 miljoen euro gerealiseerd. Hoewel deze productie vergelijkbaar is met die van 2019 steeg ons 

marktaandeel van 3,4% in 2019 tot 4,6% in 2020. De COVID-19-pandemie had vooral een minder grote impact op de 

productmix dan de persoonlijke leningen. 

�

CUSTOMER JOURNEY INVEST 

In 2020 kende de invest-activiteit een recordgroei ondanks de opschudding op de financiële markten met betrekking tot 

de COVID-19-pandemie. Dankzij een combinatie van een record netto-instroom en de solide prestaties van de 

klantenportefeuille groeide de totale uitstaande buitenbalansportefeuille met 14% op jaarbasis van 4,3 tot 4,9 miljard 

euro. 

De totale net new money (NNM) invest in 2020 bedroeg 543 miljoen euro, een stijging van 42% ten opzichte van 2019. Dit 

is het nettoresultaat van de groei in open fondsen van 498 miljoen euro, een netto-instroom in EMTN van 38 miljoen euro 

en een positieve netto groei in de producten van derden van 7 miljoen euro. 

Open fondsen - Het grootste deel van de NNM was afkomstig uit de verkoop van open fondsen, met een nettogroei van 

498 miljoen euro, een stijging van 10% ten opzichte van 2019. Een groot deel van deze groei was te danken aan de zeer 
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sterke commerciële resultaten van de  Delegio Privileged Portfolio, een all-in profiled funds-oplossing met als doelgroep 

het personal banking-segment. Sinds de lancering in juni 2020 heeft Delegio Privileged Portfolio een netto-instroom van 

163 miljoen euro geïnd. De instroom in andere open fondsen uit het aanbod van AXA Bank bedroeg 335 miljoen euro in 

2020. Deze fondsen kenden een bijzonder sterke activiteit in het vierde kwartaal naar aanleiding van de uitbreiding van 

het aanbod met drie nieuwe ESG-fondsen. 

EMTN  - In 2020 werden er drie nieuwe EMTN's uitgegeven, met een brutoproductie van 106 mln. Met inbegrip van de 

vervaldagen van bestaande EMTN's en beperkte vervroegde aflossingen bedroeg de netto-instroom 38 miljoen, ten 

opzichte van een netto-uitstroom die in 2019 nog 35 miljoen bedroeg.  

Producten van derden --- De volatiliteit op de financiële markten omwille van de COVID-19-pandemie heeft de 

makelaarsactiviteit in individuele lijnen een boost gegeven, ondanks het feit dat deze producten niet langer actief worden 

gepromoot. Een 2020 werd een recordvolume van 209 miljoen euro (+117% ten opzichte van 2019) aan aandelen 

verhandeld, wat voor de eerste keer in veel jaren tijd resulteerde in een positieve netto-instroom (+12 MM). In combinatie 

met een sterke instroom in pensioenspaarproducten (+16,2 MM) en een beperkte uitstroom in externe fondsen en euro-

obligaties (-22 MM), tekenden de producten van derden een beter dan verwachte nettogroei van 7 miljoen euro op. 

 

CUSTOMER JOURNEY DAILY BANKING & Deposits  

Dagelijks bankieren - De meeste indicatoren wijzen op een aanhoudende groei.   

Het aantal zichtrekeningen is met 5.044 toegenomen. Bij de particuliere rekeningen groeit de portefeuille vooral met de 

(inkomsten genererende) comfort2bank-rekeningen (+ 5.186), dankzij de lancering van een nieuwe value-proposition. De 

portefeuille van (gratis) start2bank-berekeningen is met -142 gedaald. 

Ondanks de zware gevolgen van de lockdowns op de inkomsten uit kaarttransacties tekenden de inkomsten een groei 

van 2,2 miljoen op en bereikte ze een totaal van 32,4 miljoen euro in 2020 in vergelijking met 30,2 miljoen euro in 2019. 

De assets under management van zichtrekeningen zijn blijven groeien met net new money van 513 miljoen euro, wat 

resulteerde in een slotbalans van 3.375 miljoen euro ten opzichte van 2.861 miljoen euro eind 2019.  

Het aantal geconnecteerde klanten is met 13.505 toegenomen (243.004 in 2019 ten opzichte van 256.509 in 2020). Een 

geconnecteerde klant is een particuliere klant die tegelijk een recurrent inkomen heeft op zijn/haar zichtrekening, een 

voldoende aantal transacties heeft en digitaal actief is (heeft in de voorbije 3 maanden home of mobile banking gebruikt). 

In 2020 lag de nadruk op de verhoging van het aantal digitaal actieve klanten, het creëren van extra functies in de mobiele 

app en homebanking, wat leidt tot een grotere efficiëntie in de operationele teams en minder werklast in de 

agentschappen. 

De kredietkaartportefeuille is met 653 kaarten gestegen, waarvan 472 High-end VisaPremiumPlus-kaarten.  

Deposito's --- Assets under management zijn in 2020 met 210 miljoen euro gestegen. Deze stijging bestond uit een toename 

van de spaarrekeningen (380 miljoen euro), maar een daling in depositocertificaten (-11 miljoen euro) en 

termijndeposito's (-159 miljoen euro).  De daling in de termijndeposito's kan worden verklaard door het feit dat aflopende 

termijndeposito's door de lage rentevoeten niet werden herbelegd in 

nieuwe termijndeposito's.  

 

ASSET & LIABILITY MANAGEMENT 

Het Asset and Liability Management (ALM) van AXA Bank Belgium is een essentieel onderdeel van het balansbeheer van 

de bank.  Het hoofddoel ervan is enerzijds de correcte prijszetting van de balansrisico's via Fund Transfer Pricing en 

anderzijds het beheer van de blootstelling van AXA Bank Belgium aan risico's op het vlak van rentevoeten, liquiditeit en 

wisselkoersen. Deze risico's worden beheerd binnen het risicokader dat opgezet werd door de raad van bestuur van AXA 

Bank Belgium en binnen de wettelijke beperkingen. 
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In 2020 werd speciale aandacht besteed aan het omgaan met de coronacrisis en de optimalisering van de liquiditeit en de 

financiering van de bank. We zijn de portefeuille van swaptions van dichtbij blijven opvolgen en we hebben de risico's 

opnieuw in evenwicht gebracht om de P&L-volatiliteit te verminderen.   

De beleggingsportefeuille worden beheerd binnen een strikte grenzen en bestaat uitsluitend uit hoogwaardige Europese 

overheidsobligaties, gegarandeerde supranationale obligaties en gedekte obligaties. Om de hefboomratio van AXA Bank 

Belgium te verbeteren en de risico's te beperken, is de omvang van de portefeuille in 2020 met 0,949 miljard euro 

(boekwaarde) gereduceerd, met beperkte nieuwe beleggingen. De beleggingsportefeuille bedraagt nu 0,748 miljard euro 

(boekwaarde) eind 2020.  

 

 

THESAURIE EN BEMIDDELING 

European Medium Term Notes zijn intern gestructureerd en worden op de markt afgedekt door de derivatenspecialisten 

van AXA Bank Belgium. 

De bemiddelingsactiviteit in derivaten werd eind 2020 volledig stopgezet als onderdeel van de beoogde verkoop van AXA 

Bank aan Crelan door AXA nv. Als gevolg daarvan daalde niet in de balans opgenomen inventaris van de 

bemiddelingsactiviteiten van AXA Bank Belgium in 2020 met 63,1 miljard euro.� �
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In miljoen EUR  2019 2020 

Financiële & exploitatiebaten en -
lasten 

306 323 

Administratiekosten en 
afschrijvingen  

233 227 

Wijziging winst of verlies 0 1 

Voorzieningen 3 8 

Totale winst 
(Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
vóór aftrek van belastingen en 

minderheidsbelangen)�

70 87 

Nettowinst� 50 66 

 

Financiële & exploitatiebaten en -lasten--- De financiële en exploitatiebaten en -lasten zijn over het algemeen gestegen 

met 17 miljoen euro ten opzichte van 2019. Ondanks een moeilijke renteomgeving en de afsplitsing van de 

bemiddelingsactiviteit, die heeft geleid tot een lagere rentemarge, is AXA Bank Belgium erin geslaagd haar 

nettobankopbrengsten te stabiliseren en haar inkomsten uit honoraria te verhogen (+12,5 miljoen euro). 

Administratiekosten en afschrijvingen - De administratiekosten (-8,9 miljoen euro) werden verder verlaagd en 

afschrijvingen (2,4 miljoen euro) werden verhoogd gezien de voortzetting van de investeringen in het transformatieplan. 

De daling van de administratiekosten is het gevolg van de aanhoudende structurele en coronamaatregelen voor 

kostenbeperking, als compensatie voor de verdere gerichte investeringen in onze kernactiviteiten.  

Voorzieningen - De toename van de voorzieningen wordt bepaald door het groeiend aantal verwachte kredietverliezen 

als gevolg van een neerwaartse herziening van de macro-economische vooruitzichten door de effecten van de COVID-19 

crisis. Gezien de ongekende impact van de COVID-19 crisis op de Belgische economie, wordt aangenomen dat de interne 

IFRS9-modellen de structurele impact van de COVID-19 crisis niet volledig opnemen. Daarom werd een ‘‘management 

overlay’’ geïntroduceerd met betrekking tot de verwachte kredietverliezen om te verzekeren dat een voldoende aantal 

waardeverminderingen worden genomen in overeenstemming met een verwachte toename in  toekomstige ‘defaults’ in 

de kredietportefeuille. Ook na een gedetailleerde analyse werd een groep klanten geclassificeerd als onwaarschijnlijk om 

te betalen (UTP) --- dus niet-uitvoerend en fase 3 --- hoewel ze nog geen betalingsproblemen lieten zien. De toename van 

de verwachte kredietverliezen is het meest uitgesproken voor de portefeuille van professionele leningen, waar ook een 

sectorale voorziening is aangelegd voor de sectoren die het meest worden getroffen door de overheidsmaatregelen om 

de gezondheidscrisis te beheersen. Deze toename in verwachte kredietverliezen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door 

een terugname op operationele en wettelijke voorzieningen voor onder meer QFIE. 
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Totale winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van belastingen en minderheidsbelangen --- De totale 

winst of verlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van belastingen en minderheidsbelangen bedraagt 87 

miljoen euro, 17 miljoen meer dan in 2019.  

Nettowinst --- De nettowinst bedraagt 66 miljoen euro, een stijging met 16 miljoen euro tegenover 2019, wetende dat 2019 

ook de negatieve gevolgen heeft ondervonden van het kapitaalverlies in het kader van de verkoop van Italiaanse 

overheidsobligaties (-10,3 miljoen euro na aftrek van taksen)  

 

BALANS EN BUITENBALANS  

BALANS 

In miljoen EUR  2019 2020 

Cashsaldi 1.049 3.738 

Financiële activa  26.635 25.394 

Gehouden voor handel 744 64 

Fair value via OCI  1.714 733 

Tegen afgeschreven kostprijs 24.177 24.597 

Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en 
geassocieerde deelnemingen 12 9 

Derivaten --- Hedge accounting 8 0 

Wijzigingen fair value 877 1.101 

Andere activa 209 216 

Totaal activa 28.790 30.458 

 

Activa --- 2020 was opnieuw een jaar van groei in de kredietportefeuille (+ 0,4 miljard euro), wat een verklaring is voor een 

groot deel van de balansgroei. De cashsaldi zijn ook gestegen in lijn met de sterke liquiditeit van de bank.  

 

In miljoen EUR  2019 2020 

Financiële passiva 27.255 28.872 

      Gehouden voor handel 445 73 

      Fair value via P&L 1.130 882 

      Tegen afgeschreven kostprijs 25.680 27.917 

Derivaten --- Hedge accounting 58 47 

Voorzieningen 240 234 

Andere passiva 71 83 

Eigen vermogen 1.166 1.222 

Totaal passiva & eigen vermogen  28.790 30.458 
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Passiva - In 2020 bleven de klanten van AXA Bank hun deposito's toevertrouwen aan AXA Bank (+540 miljoen euro). 

Tegelijkertijd maakte AXA Bank optimaal gebruik van de liquiditeitsmechanismen die door de ECB zijn ingevoerd en trok 

ze groothandelsfinanciering in de markt aan. Deze transacties zorgen ervoor dat de bank vanuit liquiditeitsoogpunt goed 

gepositioneerd is en genereren een financieringsverhoging van 2,2 miljard euro.  

Eigen vermogen ---  Het eigen vermogen is gestegen met 56 miljoen euro. 

 

BUITENBALANS  

In miljard EUR  2019 2020 

Bemiddelingsderivaten  63,13 0,04 

ALM-portefeuillehedges 9,06 7,34 

Commerciële hedges 18,10 23,32 

Thesauriederivaten 2.28 2,25 

 Totaal 92,57 32,96 

 

De buitenbalansportefeuille is met 59,61 miljard euro gedaald naar 32,96 miljard euro (2020 tegenover 2019), 

voornamelijk dankzij de buitenbalans van de bemiddeling, die met 63,09 miljard euro is gedaald.. Dit is het gevolg van de 

verkoop van AXA Life Europe door de AXA Groep (-42 miljard euro) en de stopzetting van de bemiddelingsactiviteit. 

 

CONSOLIDATIEBEREIK 

Op 31 december 2020 omvatte het consolidatiebereik van AXA Bank Belgium de volgende ondernemingen: AXA Bank 

Belgium nv, Royal Street nv, AXA Belgium Finance BV, CASPR and AXA Bank Europe SCF. 

CASPR 

CASPR is een special purpose vehicle (SPV) of buitenbalansvehikel, dat op 14 augustus 2020 is opgericht als société à 

responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) naar Luxemburgs recht.   De 

vennootschap is als niet-gereglementeerde effectiseringsonderneming onderworpen aan de effectiseringswet 2004. De 

vennootschap heeft 12.000 aandelen uitgegeven, die alle zijn volgestort en worden gehouden door de Nederlandse 

stichting CASPR, die geen economisch belang heeft bij en geen voordeel ontleent aan haar bezit van de uitgegeven 

aandelen. CASPR heeft op 15 december 2020 een eerste synthetische RMBS-transactie uitgegeven met onderliggende 

hypothecaire leningen afkomstig van AXA Bank Belgium. Met CASPR heeft AXA Bank een extra mogelijkheid aan haar 

kapitaalinstrumentarium toegevoegd, die de bank verder faciliteert en ondersteunt bij haar kredietverleningsactiviteiten.  
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De statutaire winst van 2020 bedraagt 37,6 miljoen euro. De geaccumuleerde winsten bedroegen eind 2019 102,7 miljoen 

euro.  Bijgevolg bedraagt de gecumuleerde winst per 31 december 2020 137,7 miljoen euro. 

Dit resultaat wordt uitzonderlijk beïnvloed door de voorzieningen voor verwachte kredietverliezen, waar een aanpassing 

is gemaakt met IFRS9 betreffende de stage 2 kredieten. Deze extra voorzieningen van 17,2 miljoen euro worden geboekt 

binnen het Intern Zekerheidsfonds. 

Het belangrijkste verschil tussen het resultaat van de statutaire jaarrekening (37,62 miljoen euro) en de geconsolideerde 

jaarrekening (65,63 miljoen euro) betreft: 

� De omvang van de juridische entiteit (AXA Bank solo versus AXA Bank geconsolideerd) verklaart een verschil 
van € 18,07 miljoen (resultaat SCF van € 17,73 miljoen) 

� De scope en methode verschillen (lokale GAAP versus IFRS), die een verschil van € 9,95 miljoen verklaren. Dit 
laatste wordt veroorzaakt door het verschil met betrekking tot de waardeverminderingsmethodologie met 
betrekking tot de opname van IFRS 9 stage 2-leningen zoals binnen BEGAAP en FRGAAP (zie hierboven), de rente 
op de voorwaardelijk converteerbare verplichting geboekt in OCI, gedeeltelijk gecompenseerd door uitgestelde 
belastingen. 
 

De raad van bestuur stelt voor om het resultaat van 2020, na toewijzing van de wettelijke reserves, over te dragen naar het 

volgende boekjaar. 
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Verkoop van AXA Bank Belgium 

Op 25 oktober 2019 kondigde AXA S.A. aan dat het een overeenkomst heeft gesloten om zijn Belgische bankactiviteiten, 

AXA Bank België, te verkopen aan Crelan Bank (‘‘Crelan’’). Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal AXA 100% 

van AXA Bank België verkopen aan Crelan. Bovendien zijn AXA en Crelan overeengekomen om een lange termijn 

partnerschap voor P&C en Protection-verzekeringen aan te gaan, waardoor het bestaande partnerschap tussen AXA Bank 

België en AXA België wordt uitgebreid naar het volledige Crelan-netwerk. 

De voltooiing van de transactie is echter onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de ontvangst 

van wettelijke goedkeuringen. Door aanvullende vragen en eisen van de nationale en Europese toezichthouders aan 

Crelan, in combinatie met de moeilijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie, loopt de afronding van de 

transactie vertraging op. 

De Raad van Bestuur blijft deze gebeurtenissen en hun evolutie van nabij monitoren  onder meer wat betreft de mogelijke 

impact op de verschillende soorten risico’s waaraan de bank is blootgesteld. 

 

Brexit (vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) 

Voordat de brexit overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werd afgesloten in december 2020 

heeft AXA Bank Belgium haar ISDA/CSA overeenkomsten met al haar tegenpartijen in bilaterale derivatentransacties 

herzien. Voor haar belangrijkste tegenpartijen zijn we overeengestapt naar entiteiten van het Europese vasteland. 

 

TLTRO 

Zoals reeds onder punt 29.3 in de jaarrekeningen meegegeven vermelden we ook het feit dat de Europese centrale bank 

op 29 januari 2021 heeft besloten om binnen de huidige TLTRO serie 3 bijkomende tranches aan te bieden waarop in 2021 

kan worden ingeschreven met vervaldagen in 2024 en waarbij de aanvullende tijdelijke verlaging eveneens met 1 jaar 

wordt verlengd tot en met 23 juni 2022. AXA Bank Belgium volgt dit verder op en zal in dat kader de passende initiatieven 

nemen. 

�  
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Solvabiliteit 

Ondanks de uitbraak van het coronavirus in 2020 is ABB erin geslaagd om verder bij te dragen aan de vlotte financiering 

van de Belgische economie en heeft ze tegelijkertijd haar kapitaalbasis verder kunnen versterken. Deze verwezenlijking 

werd ondersteund door het strategische traject dat ABB de afgelopen jaren heeft gevolgd. De bank is nu meer bepaald 

voor 100% bezig met de dienstverlening aan haar particuliere klanten in België. Dankzij haar huidige positionering, in het 

bijzonder op de Belgische hypotheekmarkt, in combinatie met een versnelling van de fee-business in de invest-activiteit, 

geniet de bank extra veerkracht. Als gevolg daarvan komt de CET1-ratio in december 2020 uit op 18,4% (16,4% in 

december 19) en de totale kapitaalratio op 19,9% (17,9% in december 19).  

De stijging van de CET1-ratio met 2% is voornamelijk toe te schrijven aan de volgende drie elementen en wordt 

gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de risicogewogen activa als gevolg van een toename van het volume 

kredieten aan particulieren (€+1,4 miljard):  

• Netto-inkomen 2020 van € 65,6 m (FINREP geconsolideerde cijfers) volledig opgenomen in het kapitaal 
aangezien het directiecomité beslist heeft geen dividend uit te keren uit het netto-inkomen van 2020,  

• Afsplitsing van de bemiddelingsactiviteit, die in december 19 63 miljard euro aan nominale waarde 
vertegenwoordigde, en ca. 350 miljoen risicogewogen activa  

• Een synthetische effectisering, waarbij een deel van het wanbetalingsrisico op hypothecaire leningen wordt 
overgedragen aan derden als onderdeel van een Significant Risk Transfer-transactie die de risicogewogen activa 
eind 2020 met 283 miljoen heeft verlaagd.   

   

De hefboomratio daalt licht tot 3,9% (4% in december 19) als gevolg van het toenemende volume kredieten aan 

particulieren en de toenemende liquide activa. 

 

 Liquiditeit/financiering  

In 2020 heeft ABB haar liquiditeitsbuffer op betrekkelijk hoge niveaus weten te handhaven, met een 

liquiditeitsdekkingsgraad van 197% op 31/12/20 (198% in december 19).   

De retailfinanciering is in de loop van het jaar met meer dan 600 miljoen euro toegenomen, wat met name te verklaren is 

door de lockdownmaatregelen van de Belgische autoriteiten, die hebben geleid tot uitstel van consumptie en meer 

spaartegoeden.     

ABB heeft 1,75 mld aan gedekte obligaties op lange termijn uitgegeven,   

• waarvan € 500 m in januari 20, eerste uitgifte na de aankondiging van de transactie met Crelan met de grootste 
overinschrijving ooit,  

• waarvan € 500 m verhandeld op 19/03/20 (eerste uitgifte in de context van de coronacrisis),   
• waarvan € 500 m uitgegeven in juni met een maturiteit van 20 jaar (langste maturiteit ooit).  

  

ABB heeft deelgenomen aan door de ECB gelanceerde programma's, met name in de context van de COVID- 19-pandemie. 

Daardoor steeg het niveau van de ECB-financiering in december 20 tot ongeveer 2,6 mld euro, waarvan 1,2 mld euro 3-

jaars TLTRO. 
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De macro-economische omgeving, en in het bijzonder het niveau en de vorm van EUR-rentecurve, de Belgische 

woningmarkt of de toestand van de Belgische economie (bbp, werkloosheidscijfer, woningmarkt, enz.) hebben een 

invloed op de rentabiliteit van de bank, die is toegespitst op de Belgische retailmarkt: d.w.z. de omzetting van Belgische 

deposito's in leningen aan de Belgische economie, meestal hypothecaire kredieten en, in mindere mate, professionele 

kredieten en consumentenkredieten.  Het businessmodel van AXA Bank Belgium impliceert ook een zeker 

concentratierisico op Belgische hypothecaire kredieten en dus op de Belgische woningmarkt. De COVID-19-pandemie 

heeft een 2020 ernstige gevolgen gehad voor de macro-economische omstandigheden en een aanzienlijke opschudding 

veroorzaakt in de financiële markten. Dit vormde een bijzondere uitdaging voor de banken aangezien het bedrijfsmodel 

van de bank onder grote druk komt te staan in het kader van een langdurige pandemie. Aangezien dergelijke situaties snel 

uit de hand kunnen lopen, is het belangrijk om daar tijdig en gepast op te kunnen reageren. De COVID-19-pandemie zal 

naar alle waarschijnlijkheid zowel op korte als op lange termijn grote gevolgen hebben voor ABB. ABB heeft in de loop van 

2020 een aantal risicoverlagende acties ondernomen. Wat het retailkredietrisico betreft, heeft ABB een deel van het 

kredietrisico op haar hypotheekportefeuille overgedragen via een synthetische effectiseringstransactie, waardoor de naar 

retailkredietrisico gewogen activa effectief zijn verminderd. Wat het (niet-rente)marktrisico en het non-retailkredietrisico 

betreft, heeft ABB haar risicobeperkingsstrategie met succes uitgevoerd door de bemiddelingsactiviteit af te splitsen. Dit 

leidt tot een gematigd effect van gespannen marktparameters op de rentabiliteit en de kapitaalpositie van ABB. 

 

De evolutie van het banklandschap in België is een materiële risicofactor.  De gedragingen of de verwachtingen van de 

klanten in hun interacties met hun bankpartner veranderen. Hoewel dat meer een feit dan een risico is, blijft de mate 

waarin de verandering zich zal concretiseren of de snelheid ervan onzeker. Het toenemende gebruik van technologieën 

en de digitalisering van het bankieren impliceren ook een specifieke aandacht voor informatieveiligheid, cyberrisico en 

e-fraude.  Bovendien worden banken ook geconfronteerd met het ESG-(Milieu-, Sociale en Bestuurlijke) risico, onder 

meer door de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. 

De regelgevings- en belastingomgeving hebben een significante impact op de activiteiten van AXA Bank Belgium. 

Veranderingen in de regelgeving of de belastingstelsels kunnen een grote impact hebben, zeker gezien het eenvoudige 

businessmodel van AXA Bank Belgium, met haar concentratie op een beperkt aantal activiteiten.  Ter illustratie: de 

volgende regelgevingsmaatregelen hebben in het bijzonder retailbanken getroffen die deposito's omzetten in 

hypothecaire kredieten: (a) de wettelijke ondergrens van 11 basispunten op Belgische spaarrekeningen (ondanks de 

negatieve rentevoetomgeving op het kortlopende deel van de rentecurve), (b) de prudentiële maatregel van de NBB om 

de kapitaalvereisten voor hypothecaire kredieten te verhogen Andere voorbeelden van evoluerende reguleringen of 

standaarden zijn de MREL-vereisten (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), Bazel III finalisatie, 

IFRS9 (International Financial Reporting Standards), EMIR (European Market Infrastructure Regulation), MiFID II (Markets 

in Financial Instruments Directive), AMLD IV en V (Anti-Money Laundering Directive), AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) een eventuele andere regelgeving en met betrekking tot de digitale valuta van centrale banken.  

AXA Bank Belgium hecht zeer veel belang aan de implementatie van een nultolerantiebenadering ten aanzien van 

wangedrag en compliancerisico's. Daartoe legt AXA Bank Belgium een multidisciplinair programma ten uitvoer, met een 

combinatie van opleidingen, certificeringen, controles, incentives of sancties. 

Algemeen beschouwd, controleert en beheert AXA Bank Belgium risico's binnen het door de raad van bestuur 

vastgestelde risicobereidheidskader en in overeenstemming met het voorgeschreven risicobeheer. Meer informatie is 

beschikbaar in hoofdstuk 4 van het jaarverslag.  
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COVID-19 & Moratorium 2.0 

Sedert maart 2020 is AXA Bank Belgium, zoals alle andere economische spelers, in haar dagdagelijkse operationele manier 

van werken geïmpacteerd door de COVID-19 pandemie. Als onderdeel van haar risicobeheer nam de bank onmiddellijk de 

nodige maatregelen op het vlak van organisatie, processen, beheer en gezondheid om enerzijds de continuïteit van de 

bankactiviteiten te verzekeren maar vooral en in de eerste plaats om de gezondheid van haar medewerkers en haar 

klanten te garanderen.   AXA Bank Belgium heeft op periodieke basis getest of de bedrijfscontinuïteitsprocedures werden 

toegepast: het digitaliseringsniveau en onze flexibele manier van werken hebben bijgedragen aan een doeltreffende 

implementatie en zal in de toekomst zeker nog onbelangrijke rol blijven spelen. 

Ondanks een waarschijnlijke materiële impact voor de lokale en wereldwijde economie is het op dit moment moeilijk om 

de ernst en de duur van de crisis te beoordelen aangezien nationale overheden overal voortdurend hun maatregelen aan 

het aanpassen zijn om besmettingen en de gevolgen ervan te beperken. Het management heeft met deze onzekerheid 

rekening gehouden bij het bepalen van het niveau van management-overlays voor de verwachte voorziening voor 

kredietverliezen. Bij AXA Bank Belgium wordt de situatie op de voet opgevolgd in de talrijke permanente raden en comités, 

alsook via een specifiek crisisbeheer. Deze monitoring omvat de opvolging van het gedrag van onze klanten en de markt 

en economische parameters zoals het bbp (bruto binnenlands product), de werkgelegenheidsgraad, enz. op die manier 

kunnen wij de nodige maatregelen treffen, niet enkel om de activiteit van de bank te ondersteunen, maar ook die van 

onze klanten. AXA Bank Belgium heeft kennis genomen van de recente mededeling van de ECB en andere instellingen om 

bepaalde solvabiliteits- en liquiditeitsvereisten te versoepelen. Wij zullen gelijkaardige initiatieven van regelgevers en/of 

overheidsinstellingen zorgvuldig herzien en opvolgen en dienovereenkomstig handelen met betrekking tot de steun aan 

een aantal van onze kredietklanten die tijdelijk te kampen zouden kunnen hebben met liquiditeitsproblemen als gevolg 

van deze crisis. AXA Bank concludeert op dit moment dat de kapitaal- en liquiditeitspositie onder controle is. 

De COVID-19 pandemie heeft zware gevolgen gehad voor 2020. De vennootschap heeft de maatregelen die de regering in 

deze context heeft opgelegd zorgvuldig gevolgd en nageleefd. 

Sinds 13 maart 2020 zorgt de onderneming ervoor dat alle personeelsleden vijf dagen per week kunnen telewerken. Deze 

maatregel is gedurende bijna het gehele jaar gehandhaafd tot op de datum waarop dit verslag werd geschreven en 

samengesteld, met het oog op de door de overheid ingevoerde 'pandemische' maatregelen. Telewerk maakt al enkele 

jaren deel uit van de praktijken binnen de onderneming en vormt dus een aanzienlijke troef in het kader van de hachelijke 

coronasituatie. Bovendien behoefte te onderneming geen beroep te doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De 

activiteiten werden niet stopgezet en de onderneming slaagde erin om ononderbroken haar verrichtingen voort te zetten 

en haar klanten van dienst te zijn. 

De Covid-19-pandemie had een impact op de rekeningen per 31 december 2020, aangezien de Bank rekening hield met 

de situatie op het einde van 2020 en haar verwachtingen voor de toekomst, wat leidde tot een toename van de verwachte 

kredietverliezen zoals beschreven in paragraaf ' Commentaar bij de geconsolideerde IFRS-resultaten voor 2020 - 

Voorzieningen '.��

We zullen de ontwikkelingen van de pandemie in de activiteiten van de Vennootschap nauwlettend blijven volgen en 

waakzaam blijven voor alle risico's die zich in de loop van 2021 zouden kunnen voordoen. 
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Samenstelling van de bestuursorganen  

Raad van bestuur Directiecomité Auditcomité Risico-  
comité 

Benoemingscomité Remuneratiecom

ité 

Jef Van In, voorzitter    Voorzitter Voorzitter 

Peter Devlies Voorzitter 
  

  

Philippe Rucheton 
(onafhankelijk bestuurder) 

 � Voorzitter   

Michael Jonker 
(onafhankelijk bestuurder) 

  �  � 

Patrick Keusters 
(onafhankelijk bestuurder) 

 Voorzitter  �  

Patrick Lemoine  � �   

Marie-Cécile Plessix      

Benoît Claveranne     � � 

Emmanuel Vercoustre Vicevoorzitter     

Peter Philippaerts �     

Jeroen Ghysel �     

Frank Goossens �     

Pieter Desmedt �     
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Commissarissen: PwC Bedrijfsrevisoren cvba / PwC Réviseurs d’Entreprises scrl, vertegenwoordigd door Gregory Joos 

(erkend revisor)  

AXA heeft de ambitie om wereldwijd de meest diverse onderneming binnen de financiële sector te worden. Daarom zijn 

we tegen iedere vorm van discriminatie. 

WIJZIGINGEN IN 2020 EN VANAF 1 JANUARI 2021 

RAAD VAN BESTUUR: 
• NIHIL 

 

DIRECTIECOMITÉ: 
• NIHIL 

 

AUDITCOMITÉ: 
• NIHIL 

 

RISICOCOMITÉ: 
• NIHIL 

 

BENOEMINGSCOMITÉ: 

• NIHIL 

 

REMUNERATIECOMITÉ: 
• NIHIL 

 

BEVOEGDHEID VAN HET DIRECTIECOMITÉ 

Het directiecomité wordt opgericht bij besluit van de raad van bestuur en beheert AXA Bank Belgium en al haar filialen en 

dochterondernemingen.   

Het directiecomité is een collegiaal besluitvormingsorgaan. De rol van het directiecomité bestaat erin een 

bedrijfsstrategie aan de raad van bestuur voor te stellen en die toe te passen. Het directiecomité is verantwoordelijk voor 

het beheer van de activiteiten van de bank.  Het directiecomité voert het management uit binnen het kader van het 

algemene beleid dat door de raad van bestuur wordt bepaald. Het directiecomité handelt onder toezicht van de raad van 

bestuur, dat als enige bevoegd blijft om de strategie te bepalen en alle aangelegenheden te beheren die bij wet onder zijn 

exclusieve bevoegdheid vallen.  

Leden van het directiecomité (met stemrecht): 

- CEO (voorzitter): Peter Devlies 
- Deputy CEO/CFO (vicevoorzitter): Emmanuel Vercoustre 
- CRO: Pieter Desmedt 
- Head of Customer Journey Invest: Peter Philippaerts 
- Head of Customer Journey Daily Banking & Savings: Jeroen Ghysel 
- Head of Customer Journey Credits: Frank Goossens       
- Vaste genodigden: Bedrijfssecretaris van het directiecomité (secretaris)  
- Genodigden: afhankelijk van de agenda



	3�
�AXA Bank Belgium --- Beheersverslag�
�

���������

PETER DEVLIES -��Peter Devlies startte op 19 december 2016 als Chief Executive Officer bij AXA Bank 

Belgium.  Hij behaalde een master in Business Administration aan de universiteit van Chicago en een 

master Handelsingenieur aan de KU Leuven.  Daarvoor bekleedde Peter verschillende functies bij 

McKinsey en Dexia Bank Belgium voor hij in 2010 in het uitvoerend comité van Bank Van Breda zetelde, 

een Belgische bank voor ondernemers en vrije beroepen.�

EMMANUEL VERCOUSTRE - Emmanuel Vercoustre startte in december 2011 bij AXA Bank Belgium als Head of Financial Services en werd boven op zijn 

taken Deputy CEO in oktober 2012.  Emmanuel behaalde een MBA aan het Insead en is ook afgestudeerd aan de Ecole Supérieure de Commerce de Paris met 

een hoofdvak in Finance.  Hij begon in 1999 bij de AXA Groep als Head of Financing, Treasury and Participations, waarna hij de afdeling Corporate Finance en 

Treasury van de AXA Groep (Direction Centrale des Finances du Groupe) ging leiden en in 2007 Head of Finance, Control and Strategy werd van AXA Investment 

Managers.  Voor Emmanuel bij AXA begon, heeft hij 17 jaar ervaring opgedaan bij het Crédit Commercial de France in Londen en Parijs met een sterke focus op, 

ten eerste, de opbouw en ontwikkeling van een Finance Trade departement en daarna ALM-, kredieten-, productprijszetting- en tradingactiviteiten.  Emmanuel 

is ook directeur bij ISDA (International Swaps and Derivatives Association).  

 

PETER PHILIPPAERTS -� � Op 1 december 2018 werd Peter Philippaerts benoemd tot Head of 

Customer Journey Invest en lid van het directiecomité van AXA Bank Belgium. Peter Philippaerts behaalde 

een master in de economie (KU Leuven). Na een aantal posities te hebben bekleed bij distributie bij Dexia 

Bank, werd hij general director distribution bij Dexia Bank, later Belfius Bank, tussen 2006 en 2012. Van 2012 

tot 2013 was hij general director of operations bij Belfius Bank, vooraleer hij als Operations Director bij 

Ordina Belgium in dienst trad. In 2015 werd hij benoemd tot Chief Operating Officer van het UVC Brugmann.  

�

LEDEN VAN HET DIRECTIECOMITÉ 
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FRANK GOOSSENS -� � Frank Goossens werd op 1 februari 2018 benoemd tot Chief Credit Officer. Frank behaalde een 

masterdiploma in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en een bachelor in Business Administration aan dezelfde 

universiteit. Frank startte zijn professionele carrière in de verzekeringssector bij De Vaderlandsche en Boreas Leven. Vervolgens 

bekleedde hij verschillende functies bij retailbank Centea waar hij in 1999 werd benoemd tot Senior Manager van de afdeling 

kredieten voor ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandige ondernemers.  Vervolgens werd hij Senior Manager van de afdeling 

Klanten, Betaalverkeer en Sparen.  Tussen 2003 en 2005 was hij Senior Manager van de afdeling Inspectie. Tussen 2005 en 2011 was 

hij Senior Manager Kredieten. In 2012 startte hij bij AXA Bank als verantwoordelijke voor de afdeling Operations Credits (acquisitie, 

beheer, collections), voor het kredietbeleid en de controle van kredieten. 

JEROEN GHYSEL - werd op 1 januari 2014 benoemd tot Chief Information Officer en meer recent 

(1 februari 2018) tot Head of Customer Journey Daily Banking & Deposits. Na zijn studies als 

Commercial Engineer in Management Informatics (Leuven) begon Jeroen Ghysel zijn carrière als Business Process 

Management Consultant en vervolgens als Senior Consultant en Business Architect in verschillende IT-adviesbureaus. 

Van 2006 tot 2009 bekleedde Jeroen de functie van Program Manager bij Fortis, waar hij actief was voor de Fortis Groep, 

ABN AMRO en Fortis Bank.  Hij begon in 2009 bij AXA als Head of Business Transformation Services en werd vervolgens 

Head of Business Service Line Bank & Retail Life. Sinds 2012 is hij verantwoordelijk voor Business Transformation 

Planning en IT Service Development voor AXA Bank Belgium. 

PIETER DESMEDT -  werd op 28 februari 2019 benoemd tot Chief Risk Officer nadat hij drie jaar bij AXA Bank had 

gewerkt als Retail Credit Risk Manager. Pieter behaalde aan de KU Leuven zijn diploma in de wiskunde waar hij ook zijn 

doctoraat deed. Hij deed jarenlang ervaring op bij KBC waar hij ook zijn carrière in de financiële sector startte als Process 

Advisor voor levensverzekeringen.  Later werd hij verantwoordelijk voor risicoteams bij de KBC Groep in verschillende 

functies. Vervolgens werd hij in 2012 benoemd tot Credit Risk Manager bij KBC Consumer Finance Belgium waar hij 

verantwoordelijk was voor het kredietrisico. 
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BEVOEGDHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN HET AUDITCOMITÉ EN HET RISICOCOMITÉ 

Het auditcomité van AXA Bank Belgium bestaat uit Patrick Keusters, die voorzitter is, Philippe Rucheton en Patrick 

Lemoine. Het bestaat uit een meerderheid van onafhankelijke personen, zodat het voldoet aan de eisen van artikel 27, 

paragraaf 1 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen. 

De leden van het comité zijn collectief bevoegd voor het bankwezen, de boekhouding en de audit en tenminste één lid is 

bevoegd voor boekhouding en/of audit. 

Het risicocomité werd opgericht op 1 januari 2015 en bestaat uit Philippe Rucheton (voorzitter), Michael Jonker en Patrick 

Lemoine, die alle drie onafhankelijke bestuurders zijn. De leden hebben de hoedanigheid van niet-uitvoerende 

bestuurders.  

Elk lid beschikt over de nodige kennis, competenties en ervaring om de strategie en het tolerantieniveau ten opzichte van 

het risico van de bank te begrijpen en zich eigen te maken.  Zij worden opgeroepen om over deze onderwerpen advies te 

geven aan de leden van de raad van bestuur en om hen bij te staan in hun supervisierol bij het uitvoeren van de strategie 

door het directiecomité 

Philippe Rucheton, Patrick Keusters en Michael Jonker voldoen alle drie aan elk van de onafhankelijkheidscriteria bepaald 

in artikel 526 ter van het wetboek van vennootschappen. 

Qua bevoegdheden werd Philippe Rucheton op 24 april 2014 benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank 

Belgium. Hij behaalde een diploma aan de École Polytechnique, aan het Institut Supérieur des Affaires en aan de 

Sorbonne.  Hij was bestuurder en financieel directeur van Dexia van december 2008 tot maart 2014. Daarvoor was hij 

werkzaam bij de Société Générale als CFO van Newedge Group, een makelaarsbedrijf; als vicevoorzitter van haar 

Tsjechische bankdochteronderneming tussen 1995 en 2002, als directeur ALM. Hij begon zijn loopbaan bij de Louis-

Dreyfus Bank en bij de BRED en hij was gedurende 20 jaar bestuurder van Bernard Controls, een industriële onderneming. 

Philippe Rucheton heeft dus een ruime ervaring in bank- en beleggingsactiviteiten, in algemeen beheer en in financieel 

en controlebeheer, zowel in België als in het buitenland. 

Patrick Keusters werd op 1 januari 2016 benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Belgium. Hij is licentiaat in 

de rechten en heeft een master in management van de Vlerick School. Hij begon zijn loopbaan in 1985 bij Citibank en hij 

specialiseerde zich daar in Corporate Banking. In 1992 startte hij bij Bank Degroof en werd daar in 2000 bestuurder en lid 

van het uitvoerend comité. In 2002 nam hij de taken op van gedelegeerd bestuurder, eerst bij Bank Degroof Luxembourg 

en vervolgens van 2004-2015 bij Bank Degroof Belgium. Hij was daar verantwoordelijk voor Operations, Boekhouding, 

Compliance, Kredieten, Juridische en Fiscale zaken en Faciliteiten.  Hij was ook voorzitter van de sectie 'nichebanken' van 

Febelfin.  

  Michael Jonker werd op 29 januari 2018 benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Belgium.  Michael Eduard 

Jonker behaalde MBA in Finance aan de University of Oregon. Hij begon zijn carrière in 1978 bij ABN Bank, ging daarna 

naar de Bank of America, om daarna de overstap te maken naar Paribas Nederland als Senior Account Manager.  Bij ING 

heeft hij ervaring opgedaan binnen de kredietafdelingen. Hij vervulde er de functie van Global Head of Credit Risk 

Management. Van 2002 tot 2016 bekleedde hij de functie van Chief Risk Officer en zetelde hij in het uitvoerend comité van 

ING Belgium. Hij heeft ook ervaring opgedaan als voorzitter van de raad van commissarissen van ING Lease Belgium en 

als lid van de raad van bestuur van Record Bank. 

Patrick Lemoine is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Belgium sinds 1 januari 2010. Hij is mijningenieur 

(EMSE), heeft het diploma van Etudes Comptables Supérieures, een MBA van INSEAD en hij is actuaris. Hij begon zijn 

loopbaan in 1981 bij Credit Lyonnais en heeft sindsdien een ruime ervaring verworven als technisch directeur in 

schadeverzekeringen en als financieel directeur in de verzekeringssector in Frankrijk en in Canada. Hij is onlangs benoemd 

tot Head of P&C operations bij de AXA Groep.   

Op grond van bovenvermelde feiten kan de raad van bestuur de individuele en collectieve competentie van de leden van 

het auditcomité en van het risicocomité aantonen. 
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BEVOEGDHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ EN HET REMUNERATIECOMITÉ 

Het benoemingscomité bestaat uit Jef Van In, Benoît Claveranne en Patrick Keusters. 

Het remuneratiecomité bestaat uit Jef Van In, Michael Jonker en Benoît Claveranne. Het remuneratiecomité heeft in 2020 

twee keer plaatsgevonden. 

De twee comités worden voorgezeten door Jef Van In en bestaan uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders.  Elk comité 

heeft een onafhankelijk lid dat voldoet aan elk van de onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 526 ter van het 

wetboek van vennootschappen. 

De bevoegdheden van de onafhankelijke bestuurders, Michael Jonker en Patrick Keusters, vindt u hierboven bij de 

bevoegdheden voor het auditcomité en het risicocomité. 

De voorzitter van de comités, Jef Van In, is handelsingenieur (K.U.L.) en heeft een Executive MBA van de Flanders Business 

School. Na een nationale en internationale carrière bij ING Bank werd hij in 2011 CEO van AXA Bank Belgium. In 2012 werd 

hij bovendien verantwoordelijk voor de tak levensverzekeringen van AXA in Centraal- en Oost-Europa.  In juli 2016 werd 

Jef Van In CEO van AXA Belgium en begin 2017 werd hij voorzitter van de raad van bestuur van AXA Bank Belgium. Op 29 

maart 2019 werd Jef Van In bevestigd als lid en voorzitter van het benoemingscomité en het remuneratiecomité.  

Benoît Claveranne is afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Politiques de Paris. Hij behaalde een master in de economie 

aan de Universiteit van Parijs. Voor hij in 2009 bij AXA startte als Director of European and Institutional Affairs van de Groep, 

werkte hij ook als bestuurder bij het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en het ministerie van Financiën.  Van 

2011 tot 2013 was hij General Director bij AXA Prévoyance & Patrimoine, een netwerk van exclusieve agenten van AXA 

France. Van 2014 tot 2016 was Benoît Claveranne Directeur-Generaal van Life, Savings and Pensions Business voor de 

regio Azië. In juli 2016 werd hij de Transformation Director van de Groep en lid van het directiecomité van de AXA Groep. 

Sinds 1 december 2017 is hij Chief Executive Officer International and New Markets. 

De raad van bestuur kan bijgevolg rechtvaardigen dat het benoemingscomité en het remuneratiecomité zodanig 

samengesteld zijn dat zij een relevant en onafhankelijk oordeel kunnen vormen over zowel het benoemings- en 

remuneratiebeleid en -praktijken, als over de werking van de bestuurders- en leidinggevende organen van AXA Bank 

Belgium. 
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REMUNERATIE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Alle leden van de raad van bestuur worden beschouwd als 'Identified Staff' (Categorie 1).  Bijgevolg zijn de principes die 

hieronder in punt 2 uiteengezet worden volledig op hen van toepassing. 

NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS   
 
Bij de remuneratie van de onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders van AXA Bank Belgium wordt rekening gehouden 

met hun bijdrage tot de werkzaamheden van de raad van bestuur en van de binnen de raad van bestuur opgerichte 

comités. Ze is conform de marktnormen. 

De betrokken bestuurders worden vergoed in de vorm van emolumenten die vastgelegd worden door de raad van bestuur 

voor de uitoefening zowel van hun mandaten in de raad van bestuur als van hun mandaten in de comités die binnen de 

raad van bestuur zijn opgericht. 

Voor de niet-onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders die deel uitmaken van een entiteit van de AXA Groep geeft hun 

mandaat binnen de raad van bestuur van AXA Bank Belgium geen recht op een extra vergoeding. 

De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen variabele vergoeding. 

UITVOERENDE BESTUURDERS  
 
Het remuneratiebeleid dat door AXA Bank Belgium toegepast wordt, is gebaseerd op het remuneratiebeleid van de AXA 

Groep en is in overeenstemming met de wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen van 25 april 2014, 

de zogenaamde bankwet. Het hoofddoel bestaat erin de principes en de structuur van de remuneraties van AXA Bank 

Belgium in overeenstemming te brengen met een gezond en efficiënt beheer van de maatschappij (en dus ook 

risicobeheersing).   

Om de conformiteit van het remuneratiebeleid te garanderen, wordt het beleid regelmatig herzien door het remuneratie- 

en bestuurscomité van de Groep en door het remuneratiecomité van de betrokken raad van bestuur.  

Met het remuneratiebeleid van de bestuurders moet het mogelijk zijn om: 

� talent aan te trekken, te ontwikkelen, te behouden en te motiveren, 

� de beste prestaties aan te moedigen en te belonen, 

� zowel op individueel als collectief vlak, en 

� op korte, middellange en lange termijn 

� het remuneratieniveau in overeenstemming te brengen met de resultaten van de maatschappij,  

� een gepast en efficiënt risicobeheer te garanderen. 

� De remuneratiegids steunt op drie grondbeginselen: 

� de competitiviteit en marktconsistentie van de remuneraties, 

� de coherentie en interne billijkheid, gebaseerd op de individuele en collectieve prestaties, zodat de eerlijke en 

evenwichtige remuneratie de individuele kwantitatieve en kwalitatieve verwezenlijkingen en impact van de 

werknemer weerspiegelt; en 

� de resultaten en de financiële capaciteit van de maatschappij.  
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REMUNERATIE VAN DE 'IDENTIFIED STAFF' 

'IDENTIFIED STAFF' 
 
Rekening houdend met artikel 67 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 

en de uitvoeringsbesluiten en de gedelegeerde verordening, en aan de hand van bijkomende criteria, heeft de raad van 

bestuur van AXA Bank Belgium de perimeter van de 'Identified Staff' als volgt vastgelegd: 

� Categorie 1: De leden van de raad van bestuur; 

� Categorie 2: De leden van het hogere management; 

� Categorie 3: De personeelsleden met een functie die inhoudt dat de risico's moeten worden genomen in 

overeenstemming met de gedelegeerde verordening en andere verordeningen; 

� Categorie 4:  De controlefuncties die verantwoordelijk zijn voor de operationele onafhankelijke 

controlefuncties; 

� Categorie 5:  De personeelsleden die bepaald worden in overeenstemming met de gedelegeerde verordening 

waarvan de volledige remuneratie hen op hetzelfde remuneratieniveau plaatst als het hogere management of 

de personen die een functie bekleden waarbij ze risico's moeten nemen. 

 

STRUCTUUR VAN DE REMUNERATIE VAN DE IDENTIFIED STAFF 
�

Het remuneratiebeleid is zo georganiseerd dat het volledige remuneratiepakket evenwichtig verdeeld wordt tussen de 

vaste component en de variabele component.  

De samenstelling van het volledige pakket heeft tot doel om het nemen van overmatige risico's te ontraden.  De vaste 

component van het volledige remuneratiepakket is groot genoeg om de personeelsleden te belonen voor hun werk, 

anciënniteit, expertise en professionele ervaring en om een volledig flexibel variabel remuneratiebeleid te garanderen en 

met name de mogelijkheid om geen variabele remuneratie te betalen. 

Vaste remuneratie 

Bepaling van de vaste remuneratie 

De basisvergoeding van de Identified Staff wordt bepaald op basis van de organisatorische verantwoordelijkheden zoals 

die gedefinieerd zijn in de functiebeschrijving en de positionering ten opzichte van de externe benchmark. 

Bepaalde categorieën van de Identified Staff krijgen een wederkerende functiepremie.  Deze wordt op transparante, niet-

discriminerende wijze toegekend, op basis van objectieve parameters en zijn niet geassocieerd met of onderworpen aan 

prestatiecriteria. Bij een verandering van functie naar een functie die niet beschouwd wordt als Identitied Staff heeft de 

persoon misschien niet langer recht op de functiepremie.  

De vaste remuneratie kan ook voordelen in natura bevatten.   

Evolutie van de vaste remuneratie   

Beslissingen betreffende de verandering van de vaste remuneratie van de Identified Staff zijn gebaseerd op de prestatie 

(duurzame uitvoering van de functie) en de positionering ten opzichte van externe benchmark. 

Individuele toeslagen worden toegekend op basis van de volgende principes:  

� gelijke behandeling;   

� strikte regels op het vlak van delegeren; en 

� een systematische dubbele controle door het lijnmanagement en het departement HR. 
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Elk prestatiejaar bepaalt AXA Bank Belgium het budget dat beschikbaar is voor de evolutie van de vaste remuneratie van 

de Identified Staff. 

De resultaten van het voorbije prestatiejaar van AXA Bank Belgium (in vergelijking met de bepaalde doelstellingen) zijn 

een beslissende factor in het bepalen van het budget voor de evolutie van de vaste remuneratie. 

Indien de resultaten van AXA Bank Belgium van het voorbije prestatiejaar negatief of beduidend lager zijn dan de 

vastgelegde doelstellingen of omwille van wettelijke beperkingen, kan AXA Bank Belgium beslissen om het budget te 

beperken tot het toekennen van de stijgingen die verschuldigd zijn op basis van wettelijke en/of contractuele bepalingen.  

Variabele remuneratie   

Bepaling van de variabele remuneratie 

De variabele remuneratie wordt bepaald binnen de grenzen van het beschikbare budget en op basis van de plaatselijke 

en/of professionele marktpraktijken, de winsten die gerealiseerd worden door de activiteit en het bereiken van 

kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op individueel niveau en op het niveau van de bank en de business line, en 

de bijdrage aan het risicobeheer en de naleving van de complianceregels.  

  Bepaling van het bonusbudget 

Elk jaar bepaalt AXA Bank Belgium het totale beschikbare budget. 

De bonuspool wordt bepaald op basis van een beslissingsproces dat gebaseerd is op de bedrijfsresultaten en op de 

risicoresultaten. Controles en balansen zijn in dat opzicht cruciaal. 

De budgetenveloppes voor de variabele remuneratie worden bepaald op basis van:  

�  de resultaten die gerealiseerd worden door de activiteit (jaarlijkse bonuspool);  
� de markt en de verwezenlijkingen, onder andere met betrekking tot het risico;  
�  de financiële situatie van AXA Bank Belgium, inclusief de kapitaalbasis en de vereisten en de liquiditeit;  
� de gerealiseerde winsten; en 
� de winstverwachting en de verwachting op lange termijn.  

 
Elk jaar worden de bonuspools bepaald in de loop van het budgetproces van AXA Bank Belgium in overleg met het 

financiële departement en het algemene management onder controle van en met toestemming van de raad van bestuur 

na advies van het remuneratiecomité.  Hierbij zal rekening worden gehouden met de directe input van het risicobeheer 

betreffende het kostenrisico (prestatie aangepast aan het risico) of evenwaardige risicomaatregelen, afhankelijk van het 

doel van het budget. 

Enkel de resultaten van instellingen binnen de AXA Groep waarop de CRD IV en de bankwet van toepassing zijn, worden 

in overweging genomen. 

In de context van een ex ante risicoaanpassing zal er een risicoanalyse uitgevoerd worden op bedrijfsniveau en op het 

niveau van de businessline of een bijzonder onderdeel ervan, zonder afbreuk te doen aan de evaluatie op individueel 

niveau. 

Variabele bonuspools voor ondersteunende functies en geïntegreerde controlefuncties worden - bij wijze van afwijking 

van het bovenstaande --- bepaald los van de prestaties van de business line die zij valideren of controleren.  

Indien de entiteit zwak presteert, zullen de individuele variabele remuneraties die bepaald worden binnen het bereik van 

de beschikbare fondsen automatisch evenredig worden verminderd. 
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    (Individuele) prestatie 

De prestatie van AXA Bank Belgium wordt in kaart gebracht aan de hand van het resultaat van de STIC (Short Term 

Incentive Compensation) Grid. Deze 'STIC Grid' bevat kernindicatoren van activiteiten en resultaten die elk een bepaald 

gewicht krijgen, waarbij rekening wordt gehouden met risicocriteria. 

De (individuele) prestatie wordt gemeten aan de hand van het behalen van (individuele) financiële en niet-financiële 

prestatiecriteria, bepaald als:   

� kwantitatieve doelstellingen (die voor minstens 25% van de variabele remuneratie meetellen); en, 
�  kwalitatieve doelstellingen (algemene houding, risicobewustzijn, inspelen op de belangen van de klant, de 

werknemers en de aandeelhouder). 
Deze worden gemeten over verschillende perioden (verwezenlijkingen op jaarbasis, maar ook op meerjaarlijkse basis) 

voor de volgende jaren bij wijze van vastgestelde prestaties en individuele beoordelingen met betrekking tot de 

vastgelegde doelstellingen. 

Deze doelstellingen worden vastgelegd volgens een vast systeem, waarbij de doelstellingen: 

� bepaald worden volgens het ‘SMART’-principe:  Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related; 
� bepaald worden via ‘succescriteria’; 
� evenwichtig zijn; 
� goedgekeurd worden door beide partijen; en, 
�  geformaliseerd zijn in het prestatiedocument 'YES Performance' binnen de deadline van AXA Bank Belgium. 

Het individuele prestatieplan is van toepassing op de Identified Staff in alle business lines van de bank en bestaat uit een 

individueel deel dat verbonden is met de prestatiescore, die rekening houdt met de resultaten en de doelstellingen van 

het risico/risicobeheer.   

   Ratio vaste remuneratie – variabele remuneratie  

De variabele remuneratie van elk lid van de Identified Staff is beperkt tot het hoogste van de twee volgende bedragen: 

�  50.000 euro, zonder dat dit bedrag het bedrag van de vaste remuneratie overschrijdt 
� 50% van de vaste remuneratie 

 
Deze beperking van het verschil tussen de vaste remuneratie en de variabele remuneratie is ook van toepassing op het 

toekennen van variabele remuneratie wanneer de doelstellingen overschreden worden ('above target') of bij 

buitengewone prestaties. 

  Proces van toekenning en individualisering – individuele beoordeling 

Binnen AXA Bank Belgium wordt de prestatie van het team waarvan de Identified Staff deel uitmaken en zijn/haar 

individuele prestatie (prestatie wordt gemeten op basis van het winst- en risiconiveau inzake die winst) beoordeeld (een 

verplichte jaarlijkse individuele beoordeling die uitgevoerd wordt door de lijnmanager) op basis van minstens de 

volgende elementen: 

� kwalitatieve verwezenlijkingen met betrekking tot de vastgelegde doelstellingen;  
� professioneel gedrag met betrekking tot de waarden, compliancevereisten en procedures die van toepassing 

zijn bij AXA Bank Belgium, en in lijn met de waarden en het leiderschap van de Groep ('AXA Leadership 
Framework'); 

� bijdrage tot het risicobeheer, inclusief het operationele risico;  
� het gedrag van de persoon als manager indien van toepassing.  

 
De raad van bestuur zal na advies van het remuneratiecomité een bijkomende beoordeling uitvoeren voor alle leden van 

de Identified Staff en hierbij rekening houden met:  

� de bijdrage aan het permanente controlekader van de Bank;  
�  de betrokkenheid bij materiële risico's en latere beslissingen;  
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�  incidenten die zich hebben voorgedaan in de loop van het jaar en de collectieve acties die door het individu of 
zijn managers ondernomen werden.  

�  Deze beoordeling kan een invloed hebben op de variabele remuneratie.  
 

De beoordeling zal zo veel mogelijk uitgevoerd worden met vooraf bepaalde en toepasselijke formules en regels voor de 

beoordeling. Hiervoor zullen evaluatiescorekaarten of andere gelijkaardige methoden gebruikt worden waarbij vanaf 

2017 een formele evaluatie zal gebeuren van: 

� compliancecriteria;  
� een degelijk risicobeheer.  

 
De mate waarin elke doelstelling bereikt werd en onder andere de relevante leiderschapsmethoden zullen op de 

scorekaart aangeduid worden met een score en concrete opmerkingen. Bovendien zal er een algemene score gegeven 

worden (over WAT en HOE) en zal er een totale prestatiescore gegeven worden met een kwalitatieve motivatie voor de 

van toepassing zijnde commentaren. 

Afhankelijk van de bereikte kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen zullen voorstellen voor beslissingen gedaan 

worden.   

Betaling van de variabele remuneratie 

In overeenstemming met de bankwet wordt minstens 40% van de variabele remuneratie (tot 60% voor de hoogste 

variabele remuneratie) toegekend in de vorm van uitgestelde variabele remuneratie, en minstens 50% van de variabele 

remuneratie moet uitbetaald worden in 'financiële instrumenten'.  

Deze manier van remuneratie, gesteund door de langetermijnwinstdeelname van de werknemer maakt het mogelijk een 

aanzienlijk deel van de variabele remuneratie uit te stellen, in overeenstemming met de vereisten van de wetten en 

nationale en internationale regels, en de vereisten van nationale en internationale regelgevers.  

Voorwaardelijke cashbetaling 

De 50% in 'financiële instrumenten' zal betaald worden als 'voorwaardelijke cashbetaling'.   

 Om het onderscheid met de variabele cashbetaling te maken is de voorwaardelijke cashbetaling onderworpen aan een 

retentieperiode en doelstellingen na de retentieperiode met betrekking tot  

�  De solvabiliteit (ondergrens 2020:  10,75%), liquiditeit (ondergrens 2020:  100%) & hefboom (ondergrens 2020: 
3%  

� Een retentieperiode van 1 jaar (vanaf toelage/volledige loopbaan) vooraleer de voorwaardelijke cashbetaling 

uitgevoerd zal worden.  

 

Dit leidt tot het volgende betalingsschema: 

VERONDERSTELLINGEN 
�� �� �� �� �� �� ��

Prestatiejaar Jaar N �� �� �� �� �� �� ��

Vooraf  60% �� �� �� �� �� �� ��

Uitgesteld  40% �� �� �� �� �� �� ��

Gespreid over (jaren)  5 �� �� �� �� �� �� ��

Cash  50% �� �� �� �� �� �� ��
Voorwaardelijke 
cashbetaling 

 50% �� �� �� �� �� �� ��
   �� �� �� �� �� �� ��
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   Jaar N Jaar N+1 Jaar N+2 Jaar N+3 Jaar N+4 Jaar N+5 Jaar N+6 

Vooraf     

Cash 30%     

Voorwaardelijke cashbetaling  30%    

Uitgesteld          

Totaal toegekend met uitstel  8% 8% 8% 8% 8%  

Cash  4% 4% 4% 4% 4%  

Voorwaardelijke cashbetaling   4% 4% 4% 4% 4% 

Totaal kasstroomprofiel   30% 34%    8%    8%       8%       8%     4% 

 Uitzondering voor variabele remuneratie onder 75.000 euro and above 200.000 

De huidige administratieve circulaires van de NBB geeft de toestemming voor een uitzondering op deze regel voor leden 

van de Identified Staff van wie de variabele remuneratie lager ligt dan 75.000 euro.  

Variabel loon boven 200.000 euro wordt 60% uitgesteld 

Malus- en terugvorderingskader 

De malus- en terugvorderingsbepalingen van de Bank stellen de raad van bestuur in staat om te bepalen dat, indien van 

toepassing, de ongevestigde elementen onder het uitgestelde bonusplan kunnen verbeurd/aangepast worden of de reeds 

betaalde/gevestigde variabele remuneratie in bepaalde situaties gerecupereerd kan worden. 

 

AXA Bank Belgium zal de delen van de variabele remuneratie die nog niet betaald of verworven werden van alle (mogelijk 

voormalige) Identified Staff (malus) verkleinen, wanneer AXA Bank Belgium een kleiner of negatief financieel rendement 

op investering heeft of wanneer één van de volgende situaties ontdekt wordt:   

� de Identified Staff is niet in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen of expertise en professionele 
integriteit;  

� de Identified Staff is betrokken bij praktijken die geleid hebben tot aanzienlijke verliezen voor AXA Bank Belgium 
of is verantwoordelijk voor dergelijke praktijken; 

� de Identified Staff is betrokken bij een speciaal mechanisme met als doel of effect de bevordering van fiscale 
fraude door derden; 

� elke omstandigheid die impliceert dat de betaling van de variabele remuneratie een schending van de goede 
remuneratiepraktijken van AXA Bank Belgium of de risicobeoordelingsstrategie of het beperkte gemiddelde 
risicoprofiel vormt. 

AXA Bank Belgium zal de variabele remuneratie die reeds betaald is of verworven werd door alle (mogelijke voormalige) 

Identified Staff terugclaimen (terugvorderen) wanneer AXA Bank Belgium een kleiner of negatief rendement op 

investering kent of in één van onderstaande situaties, en dit binnen de 3 jaar volgend op de betaling of, indien van 

toepassing, het verwerven van de variabele remuneratie: 

� de Identified Staff is niet in overeenstemming met de van toepassing zijnde normen of expertise en professionele 
integriteit;  

� de Identified Staff is betrokken bij praktijken die geleid hebben tot aanzienlijke verliezen voor AXA Bank Belgium 
of is verantwoordelijk voor dergelijke praktijken; 

� de Identified Staff is betrokken bij een speciaal mechanisme met als doel of effect de bevordering van fiscale 
fraude door derden.  
  

Het gebruik van een vermindering (malus) of reclaim (terugvordering) moet gepast zijn. In geval van toekenning van 

variabele remuneratie in de context van een verandering van controle of structuur (bijv. fusie), die niet gebaseerd is op 

prestaties, maar op een aanwezigheidsvoorwaarde (bijv. retentiebonus), wordt het gebruik van een vermindering (malus) 

of reclaim (terugvordering) op basis van de situatie van een kleiner of negatief financieel rendement van AXA Bank Belgium 
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of een bedrijfseenheid enkel als gepast beschouwd indien de Identified Staff aanzienlijk heeft bijgedragen tot het kleinere 

of negatieve financiële rendement.  

In geval van ontslag wegens ambtsmisdrijf (of voor werknemers die AXA Bank Belgium of haar dochterondernemingen 

reeds verlaten hebben, het gedrag tot een ontslag zou geleid hebben indien het ontdekt zou worden wanneer het 

personeelslid nog in dienst was) en in het bijzonder wanneer er een schending is van de risicobeheersprocedures of een 

inbreuk op de naleving of gedragsregels of dissimulatie of een actie die resulteerde in een vervorming van de 

omstandigheden waaronder de variabele remuneratie die initieel werd toegekend, werd bepaald, zullen alle of een deel 

van de rechten op de uitgestelde delen van de initieel toegekende variabele remuneratie onmiddellijk verloren gaan 

('malus') en kunnen alle elementen van de reeds betaalde variabele remuneratie mogelijk teruggeclaimd worden 

('terugvordering').  Dit principe zal ingevoerd worden in elk plan dat ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan een lid 

van de Identified Staff.  

Specifieke regels met betrekking tot de variabele remuneratie van de Identified Staff die werkzaam zijn binnen 
bemiddelings- en ALM-activiteiten.    

De enveloppe van de variabele remuneratie wordt elk jaar bepaald, op basis van interne en externe benchmarks. De 

enveloppe wordt beïnvloed door de realisatie van de doelstellingen van AXA Bank Belgium en ook door de realisatie van 

de doelstellingen van de Head of Treasury & Intermediation en de Head of ALM. Het management bepaalt de verdeling 

van de enveloppe onder de betrokken werknemers en deze verdeling is gebaseerd op het behalen van de respectieve 

individuele kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die vastgelegd worden in het begin van het jaar, en dit met strikte 

inachtneming van de risicolimieten en -controles. 

Specifieke regels met betrekking tot de variabele remuneratie van de onafhankelijke controlefuncties 

Voor categorie 4 van de Identified Staff, namelijk de personen die onafhankelijke controlefuncties bekleden (ook de Chief 

Risk Officer), zijn de bovenvermelde remuneratieprincipes vergelijkbaar, met de volgende uitzonderingen: 

� De prestatie van AXA Bank Belgium wordt niet in rekening gebracht voor het bepalen van de effectief uitbetaalde 
variabele remuneratie. 

� De niet-uitgestelde variabele remuneratie wordt volledig en uitsluitend bepaald op basis van specifieke 
individuele criteria gekoppeld aan de functie (individuele prestatie). 

 

 VERGOEDING BIJ OPZEGGING VAN HET CONTRACT 
 
Onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen en overeenkomsten van de onderneming, 

worden de vertrekvergoedingen die zouden overeengekomen worden met een getroffen persoon, zodanig bepaald dat ze 

niet dienen om falen of onregelmatig gedrag te belonen. 

Voor loontrekkende personeelsleden zorgt AXA Bank Belgium ervoor dat de wettelijke bepalingen nageleefd worden. 

Als er een overeenkomst over het uitkeren van een vertrekvergoeding wordt gesloten met een niet-loontrekkende 

manager mag het totaal van de uitgekeerde vergoedingen niet meer dan 12 maanden van de vaste en variabele 

remuneratie bedragen. Een opt-outclausule is enkel mogelijk op voorwaarde van een met redenen omkleed advies van 

het remuneratiecomité en voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. 

 

GOVERNANCE E VAN HET REMUNERATIEBELEID 
 
AXA Bank Belgium heeft een remuneratieplan voor de lange termijn, waarvan de regels bepaald worden door het 

remuneratiebeleid. Deze regels moeten regelmatig aangepast worden, in het bijzonder afhankelijk van de beslissingen 

die genomen worden in de raad van bestuur van AXA Bank en de evolutie van het (inter)nationale wettelijke kader.  
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De raad van bestuur heeft de beslissingsbevoegdheid inzake het opstellen van het remuneratiebeleid en het nemen van 

beslissingen met betrekking tot de individuele remuneratie van de betrokken personen. Op dat vlak wordt hij bijgestaan 

door 2 comités: het remuneratiecomité en het risicocomité.  

Het remuneratiecomité draagt actief bij tot het invoeren van het remuneratiebeleid. Het bestaat uit niet-uitvoerende 

bestuurders, waarvan minstens een onafhankelijk is in de zin van het wetboek van vennootschappen.  Het comité is 

zodanig samengesteld dat het een relevant en onafhankelijk oordeel kan vormen over het remuneratiebeleid en de 

remuneratiepraktijken en over de incentives ten opzichte van de risicobeheersing, de behoefte aan eigen middelen en de 

liquiditeitspositie.  

Het remuneratiecomité formuleert voorstellen, in de vorm van adviezen en in overeenstemming met het 

remuneratiebeleid, inzake beslissingen die de raad van bestuur moet nemen over de remuneratieprincipes en -

procedures.  Het is ook zijn taak om de beslissingen van de raad van bestuur voor te bereiden, waarbij hij rekening houdt 

met de gevolgen voor het risico en het beheer van de risico's van de onderneming enerzijds en de belangen op lange 

termijn van de aandeelhouders, de investeerders en andere belanghebbenden van de instelling anderzijds, en ook van 

het openbaar belang.  

Het remuneratiebeleid kan te allen tijde ook geëvalueerd worden bij het besluit door de raad van bestuur op voorstel van 

het remuneratiecomité en met name bij wetswijzigingen inzake arbeids-, boekhoud- en belastingrecht en ook bij 

verandering van de governanceregels. 

De uitvoering van het beleid wordt minstens een keer per jaar intern geëvalueerd om na te gaan of het remuneratiebeleid 

en de procedures die de raad van bestuur aangenomen heeft, nageleefd worden. In voorkomend  geval zal het 

remuneratiecomité de vereiste relevante aanpassingen aanbrengen.  

Het risicocomité, dat bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan minstens een onafhankelijk is in de zin van het 

wetboek van vennootschappen, onderzoekt of de door het remuneratiesysteem voorziene incentives voldoende rekening 

houden met de risicobeheersing, de behoefte aan eigen middelen en de liquiditeitspositie van AXA Bank Belgium, en ook 

met de waarschijnlijkheid en de spreiding in de tijd van de winst en dit om een degelijk en doeltreffend risicobeheer te 

verzekeren, door risico's te vermijden die het tolerantieniveau van AXA Bank Belgium overschrijden.  
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KWANTITATIEVE INFORMATIE INZAKE REMUNERATIE TOEGEKEND AAN DE IDENTIFIED STAFF VOOR HET 
BOEKJAAR 2020 

Totale remuneratie van Identified Staff in 2019 (exclusief de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders)  

De kwantitatieve informatie hieronder betreft de remuneratie toegekend voor het jaar 2019 aan de Identified Staff binnen 

de betekenis van CRDIV en de Belgische bankwet, maar is geen weerspiegeling van de remuneratie toegekend aan andere 

werknemers: 

Bedrijfseenheid* Aantal 
betrokken 
personen 

Bedrag van de 
totale 

compensatie 

Bedrag van  

Vaste remuneratie 

Bedrag van toegekende 
variabele remuneratie 

CEO & Deputy CEO � ����������� ��������	

 ��������� 

Affluent & Distribution � ���	
���� ���	����� ��������	 

Credits  & Customer Care � ����������
 ��
������ ��	���
		 

Risk & Compliance � ������
	� ��������� ��������� 

Retail & Transformation � ����
���	 ����
�
�
 ��������� 

Totaal �� ����
������ �����

�
�� ������	���� 

*De bedrijfseenheden zijn gebaseerd op het customer journey-bedrijfsmodel van AXA Bank 

Structuur van de variabele remuneratiecomponent 

  

 

Vaste 
remuneratie 

Variabele 
remuneratie  

Welkomst-  

bonus 

Ontslagvergoeding 

 
 

Betaald Toegekend 
Hoogste 

toegekend 

Uitvoerende leden 
van het 
bestuursorgaan 

Bedrag (euro) (�)�&*&�/7. (�8$&�+8+ !���( !���( !���( !���( 

# betrokken 
personen 

. . * * * � 

Hoger management  
Bedrag (euro) (�7�*/.�$+- (�&$/�+&7 !���( !���( !���( !���( 

# betrokken 
personen 

$ $ * * * � 

Andere Identified 
Staff 

Bedrag (euro) (�87.�-+- (�7.)�-7/ !���( (�-/�&** !���( !���( 

# betrokken 
personen 

$ / * 7 * � 

Totaal Bedrag (euro) (�&�)$$�$*) (�7�/7-�)&/ !���( (�-/�&** !���( !���( 

 
# betrokken 

personen )* 78 * 7 * * 
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* Voorwaardelijke cash 

Aantal MRT-werknemers van wie de totale remuneratie voor 2020 groter was dan 1 miljoen euro 

Totale compensatie Aantal MRT's voor het jaar 2020 

Tussen 1 miljoen euro en 1,5 miljoen euro 0 

Tussen 1,5 miljoen euro en 2 miljoen euro 0 

Tussen 2 miljoen euro en 2,5 miljoen euro 0 

 

 

 

 

 Vormen van een variabele remuneratie (toegekend) 
Uitstaande uitgestelde 

remuneratie 
Uitgestelde remuneratie 

 Cash 
Aandele

n 

Aandeelg
erelateer

de 
instrum. 

Andere 
types(*) 

Gevestigd Ongevestigd 
Toegeken

d 
Uitbetaald Verlaagd 

Uitvoerende leden 
van het 
bestuursorgaan 

����
���� �� �� ����
���� ��������� ���	����� ��	������ �������	� ����� 

Hoger management  ���
����� �� �� ����� ��������� ���	���� ����� �������� ����� 
Andere identified 
staff 

������	�� �� �� �� �������� �������� ����� ����� ����� 

Totaal ��������
�� ����� ����� ����
���� ���
��	�� ��
�����	 ��	������ ��������� ����� 
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Bestuurders met externe mandaten  

AXA senior manager 
vanaf 31/12/2017 

Functie bij AXA Bank 
Belgium (ABB) 

Onderneming waar extern 
mandaat wordt 

uitgeoefend 
Maatschappelijke zetel Werkdomein 

Inschrijving op 
gereglementeerde 

markt 

Uitgeoefende 
externe functie 

Lijst van de 
aandeelhouders 

met meer dan 5% 
ABB 

Patrick Keusters 

Onafhankelijk 
bestuurder en 
voorzitter van het 
auditcomité 

Tribeca AIFM 

Louizalaan 65 bus 12 

1050 Brussel 

België 

Beleggingen Nee 

Niet-uitvoerend 
bestuurder, 

voorzitter van het 
comité 

Nee 

Orcadia Asset Management 
SA 

13, rue de l’Industrie, L -
8699 Windhof 

Groothertogdom 
Luxemburg 

Beleggingen Nee 
Niet-uitvoerend 

bestuurder 
Nee 

Stoll Security SA 
Z.A.R.E. Ilot Ouest L 4384 

Ehlerange 

Luxemburg 
Security Nee 

Niet-uitvoerend 
bestuurder, 

voorzitter van het 
comité 

Nee 

Philippe Rucheton 

Onafhankelijk 
bestuurder en 
voorzitter van het 
risicocomité 

Bernard Controls SA 
4, rue d’Arsonval 
BP 76091 95505 

Gonesse Frankrijk 

 
Elektromechani

ca 
Nee 

 
Niet-uitvoerend 

bestuurder 
Nee 

Société générale SFH 

17 cours Valmy 

92800 Puteaux 

Frankrijk 

Woonkredieten Nee 
Niet-uitvoerend 

bestuurder 
Nee 

Société générale SCF 
17 cours Valmy 
92800 Puteaux 

Frankrijk 

Vastgoedkrediet
en 

Nee 
Niet-

uitvoerend 
bestuurder 

Nee 
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4 - DUURZAAMHEID  
4.1   DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE VAN AXA 

Het doel van AXA is creatie van duurzame waarde 

Duurzaamheidsstrategie van AXA 

Bijdrage van AXA aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 

Bestuur op het gebied van duurzaamheid & dialoog met de stakeholders 

Beoordeling van de duurzaamheidsrisico's 

ESG-ratings  

Certificering 

Reportingmethodologie 

 

4.2         VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER 

Voorwoord 

Versterking van een inclusieve en doelgerichte organisatie 

Werknemers in staat stellen om het beste van zichzelf te geven 

Prestaties inzake werkgeversverantwoordelijkheid en vermindering van de sociale risico's 

 

4.3     KLIMAATVERANDERING EN BIODIVERSITEIT 

Het standpunt van AXA over klimaatverandering en biodiversiteit 

Beleggingen 

Biodiversiteitsverzekering 

Eigen activiteiten 

 

4.4    INCLUSIEVE VERZEKERAAR 

Bedrijfsgerelateerde maatschappelijke initiatieven 

Mecenaat en medewerkersbetrokkenheid 

 

4.5    BEDRIJFSVOERING 

Bedrijfsethiek 

Verantwoord gebruik van gegevens en gegevensbescherming 

Verantwoord inkopen 

Fiscaal beleid 

4.6    VIGILANCE PLAN 

Toepassingsgebied van het vigilance plan 

Identificatie en beoordeling van de mensenrechten- en milieurisico's 
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Bescherming van de mensenrechten en het milieu 

Klokkenluidersprocedure 

Deelname van de AXA-stakeholder 

Opvolging van en verslag over de effectieve uitvoering van het Vigilance Plan 

4.7    RAPPORT DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE OVER DE GECONSOLIDEERDE NIET-FINANCIËLE 
VERKLARING 

 

�  
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4.1 Duurzaamheidsstrategie van AXA 

In dit hoofdstuk wordt de duurzaamheidsstrategie van AXA beschreven. Het bevat een niet-financiële prestatieverklaring die AXA 

publiceert in overeenstemming met de bepalingen van de EU-richtlijn 2014/95 met betrekking tot niet-financiële verslaggeving (1) 

en de Franse wetgeving (2)). Deze verklaring omvat het bedrijfsmodel van de AXA Groep en informatie over haar belangrijkste niet-

financiële risico's ("duurzaamheidsrisico's") met betrekking tot het milieu, de verantwoordelijkheid van de werkgever, de 

maatschappij, mensenrechten, belastingontduiking en corruptie. 

Diepgaande informatie over het beleid en de praktijken van de AXA Groep inzake duurzaamheid is ook beschikbaar in het 

'Geïntegreerde verslag', het 'Klimaatrapport', in het online 'Human Capital Report van de Groep' (3) en op de website van de AXA 

Groep (www.axa.com), in het bijzonder de rubriek Duurzaamheid. 

 

HET DOEL VAN AXA IS CREATIE VAN DUURZAME WAARDE 

In 2020 formuleerde AXA zijn doel, met daarin zijn rol in de economie en zijn verbintenissen als een verantwoordelijke 

onderneming ten dienste van de samenleving. AXA heeft in de hele groep een samenwerkingsproces toegepast. Leden van de 

Partners Group en het Stakeholders Advisory Panel van de AXA Groep hebben hun mening gegeven. De werknemers werden 

geraadpleegd via een specifieke Pulse-enquête (Pulse-enquêtes zijn korte en gerichte enquêtes waarbij een aantal indicatoren 

worden gemeten om snel verbeterpunten te kunnen aanstippen). De antwoorden werden geanalyseerd om een licht te werpen 

op de belangrijkste kenmerken van de identiteit van AXA. Daarna volgden bijdragen van de 1.000 leiders van de Groep tijdens de 

AXA Days, die hebben geleid tot de formulering van een doel dat werd voorgelegd aan de raad van bestuur van de Groep. Na de 

aankondiging van het doel op de algemene vergadering van aandeelhouders in juni 2020 heeft het Conversation platform van AXA 

de medewerkers van AXA uiteindelijk in staat gesteld om dat doel te bespreken en goed te keuren. 

Ons doel 'zich inzetten voor menselijke vooruitgang door te beschermen wat belangrijk is' houdt de creatie van duurzame waarde 

in met als doel het milieu en de maatschappij op een inclusieve manier te beschermen. De essentie van ons verzekeringstak zorgt 

ervoor dat wij de kritieke schakel zijn in wederzijdse steun en sociale banden door risico's te bundelen. Ons begrip van risico's 

stelt al onze belanghebbenden in staat om te anticiperen op de toekomst en veerkrachtiger te worden. We helpen individuen en 

gemeenschappen vooruit door hun basisbehoeften te beschermen: milieubescherming, toegang tot gezondheidszorg, welvaart 

en levenskwaliteit. Onze beslissingen en verbintenissen zijn gebaseerd op objectieve wetenschappelijke gegevens die de dingen 

op een inclusieve manier bekijken. 

Voor meer informatie over het bedrijfsmodel van AXA verwijzen we naar punt 1.3 "Overzicht van de activiteiten" in dit jaarverslag.  

  

DE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE VAN AXA 

Onze duurzaamheidsstrategie is een belangrijke stimulans in het engagement van de werknemers, het vertrouwen van de klanten 

en ons merkimago. Duurzaamheid is ook een kwestie van het beheren van risico's/opportuniteiten: het stelt AXA in staat bepaalde 

�
B9C�&������?��	@9�E3<E�0�����������������4����#����������&��������		��"������	@9������A�?�����������&������?��

	@9:E:�E�0�#��������""�������������"���#�"������������1�������2��������#�������������#���������"�������������������

����������������������#������������������

B	C�����"���(�		<19@919I�&�		<19@<����&�		<19@<19���������8������6�����"�����7�����������

B:C�,���������#����I����#������������#��������?��������#����������,�J�����������)������������ ������	@	@��������
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operationele kosten en risico's te verminderen en het biedt tegelijk marktopportuniteiten in opkomende bedrijfssegmenten en 

het stimuleert innovatie door meer rekening te houden met maatschappelijke en milieukwesties.  

In 2019 was onze duurzaamheidsstrategie gebaseerd op drie prioriteiten: klimaatverandering en milieu, gezondheid en preventie, 

sociale ongelijkheden en inclusie. In 2020 werd de implementatie van deze strategie voortgezet. AXA maakt gebruik van de 

verschillende hefbomen die te maken hebben met zijn expertise en zijn activiteiten: beleggingen, verzekeringen of zijn 

partnerschappen en liefdadigheidsactiviteiten, evenals zijn internationale voetafdruk. 

AXA streeft er ook naar om een verantwoordelijke werkgever te zijn, om het engagement van de werknemers centraal te stellen in 

zijn strategie en een werkplek te creëren die geïnspireerd is door zijn waarden en die diversiteit en gelijke kansen voor iedereen 

bevordert, engagement stimuleert, professionele ontwikkeling aanmoedigt en het welzijn van de werknemers ondersteunt. 

2020 werd getroffen door een nooit eerder geziene pandemiecrisis van COVID-19: afstandswerk voor bijna al onze werknemers, 

de verbintenis van AXA om banen te beschermen, investeringen in wetenschappelijk onderzoek, het inzetten van personeel om 

medische eerstelijnshulpverleners te ondersteunen, ontwikkeling van diensten voor telegeneeskunde die bijdragen tot een 

verlichting van de medische spoeddiensten. AXA werd ook betrokken in de ondersteuning van de economie en het groene herstel. 

Deze mobilisatie die de rol van AXA in de samenleving, naast zijn commerciële activiteiten, nog maar eens bevestigt, wordt in dit 

hoofdstuk uitgebreid beschreven. Op de IR-dag in december 2020 kondigde AXA de belangrijkste prioriteiten van zijn nieuw 

strategisch plan aan, waarin uitdagingen op het vlak van klimaat en inclusie centraal staan in zijn strategische plan 'Driving 

Progress 2023'. 

 

DE BIJDRAGE VAN AXA AAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGDE 
NATIES 

In 2018 ontwikkelde de Groep een strategisch reflectiekader om haar verbintenissen met betrekking tot de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (17 SDG's – zie sustainabledevelopment.un.org) te identificeren, voortbouwend op haar 

expertise inzake risicoanalyse. De belangrijkste verbintenissen werden bepaald op basis van het vermogen van AXA om een reële 

impact te hebben via zijn activiteiten en verrichtingen. In 2019 heeft de Groep haar doelstellingen inzake duurzaamheidsstrategie 

afgestemd op de acht SDG's waarop de initiatieven van de Groep een grote impact hebben. Deze afstemming werd in 2019 

goedgekeurd door het Stakeholder Advisory Committee. Het doel van AXA omvat onze verbintenissen om de SDG's te bereiken 

(zie paragraaf "het doel van AXA is duurzame waardecreatie" hierboven). 

 

 

 

 

 

De duurzaamheidsstrategie van AXA draagt aanzienlijk bij aan de volgende acht SDG's: 

Klimaat en 

biodiversiteit 

SDG nr. 13 – 

Klimaatactie 

 

AXA verbindt zich ertoe klimaatrisico's op te nemen in zijn 

verzekerings- en beleggingsactiviteiten en daarin een 

actieve speler te zijn.  

Hoofdstuk 4.3 'Klimaatverandering en biodiversiteit' 

beschrijft hoe AXA klimaatveranderingsmaatregelen 
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opneemt in zijn nationale beleidslijnen, strategieën en 

planning (doel 13.2).   

Door de aard van zijn verzekeringsactiviteiten draagt AXA 

bij tot een versterking van de veerkracht en het 

aanpassingsvermogen in het kader van klimaatrisico's en 

klimaatgerelateerde natuurrampen (SDG 13.1). 

Als risico-expert zet AXA zich actief in om de opvoeding, 

bewustwording en de menselijke en institutionele 

capaciteit te verbeteren met betrekking tot mitigatie, 

adaptatie en vroegtijdige waarschuwing inzake 

klimaatverandering (SDG 13.3). 

SDG 14 – Leven in het 

water 

 

Sinds 2019 heeft AXA acties ondernomen om beter 

rekening te houden met biodiversiteit. Het 

Oceaanprogramma dat werd ontwikkeld door zijn 

dochtermaatschappij AXA XL draagt rechtstreeks bij tot de 

doelstellingen 14.2 (zee- en kustecosystemen op een 

duurzame manier beheren en beschermen) en 14.3 (de 

impact van de verzuring van de oceanen minimaliseren en 

aanpakken). Door zich aan te sluiten bij de mondiale 

verklaring van UNPSI-Oceana draagt AXA ook bij tot 

doelstelling 14.4 (de visvangst op een doeltreffende manier 

reguleren en een einde maken aan overbevissing en illegale 

visserij). Het actieplan voor biodiversiteit is voorgesteld in 

hoofdstuk 4.3, paragraaf 'Biodiversiteit'. 

SDG nr. 15 – Leven op 

het land  

 

Het partnerschap met het WWF en het Climate and 

Biodiversity Impact Fund (beschreven in hoofdstuk 4.3 

'Klimaatverandering en biodiversiteit') vormt de aanzet tot 

de bijdrage van AXA om "financiële hulpbronnen te 

mobiliseren en aanzienlijk te verhogen vanuit allerlei 

bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te 

vrijwaren" (SGD 15.a). Het actieplan voor biodiversiteit 

werd in 2020 versterkt, waardoor de bijdrage van AXA aan 

SDG 15 werd vergroot. 

SDG nr. 7 – Betaalbare 

en duurzame energie 

 

Het 'groene' beleggingsdoel van AXA van 24 miljard euro 

tegen 2023 zoals beschreven in hoofdstuk 4.3 

'Klimaatverandering en biodiversiteit' draagt rechtstreeks 

bij tot het doel 7.2, dat erin bestaat tegen 2030 in 

aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de 

globale energiemix te verhogen. 
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Gezondheid en 

ziektepreventie 

 

SDG nr. 3 – Goede 

gezondheid en 

welzijn 

  

 

De initiatieven van AXA om de sigarettenindustrie uit te 

sluiten (beschreven in hoofdstuk 4.3 'Klimaatverandering 

en biodiversiteit') liggen in de lijn van de doelstelling om 

het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging uit te 

voeren. Bovendien zijn de gezondheidsinitiatieven van AXA 

vooral toegespitst op de preventie van niet-overdraagbare 

ziekten. Het Unicef-partnerschap (beschreven in punt 4.4 

'Inclusieve verzekering') was gericht op de bestrijding van 

de dubbele wereldwijde epidemie van obesitas en diabetes 

(SDG 3.4). AXA draagt ook bij aan de preventie van 

verkeersongevallen (SDG 3.6) 

 

Sociale 

ongelijkheden 

en inclusie 

 

SDG nr. 1 – Geen 

armoede 

 

De vrijwilligers van AXA Harten Troef bieden hulp aan 

mensen in extreme armoede en helpen om het fenomeen 

uit te roeien (SDG 1.1 en 1.2). Deze acties zijn beschreven in 

hoofdstuk 4.4 'Inclusieve verzekering'. 

SDG nr. 5 – 

Gendergelijkheid 

 

 

AXA voert al jaren een proactief diversiteits- en 

inclusiebeleid (beschreven in hoofdstuk 4.2 

'Verantwoordelijkheid van de werkgever'): een einde 

maken aan discriminatie jegens vrouwen en meisjes (SDG 

5.1), de gelijke deelname van vrouwen in leidinggevende 

functies garanderen (SDG 5.5). Het programma 'Vrouwen 

en verzekering' beschreven in hoofdstuk 4.4 'Inclusieve 

verzekering' vormt de bedrijfscomponent van het 

programma, waarin vrouwen aangepaste oplossingen op 

het vlak van financiële bescherming krijgen aangeboden. 

SDG nr. 10 – 

Ongelijkheid 

verminderen 

 

Programma ten aanzien van vrouwen en opkomende 

klanten van AXA (beschreven in hoofdstuk 4.4 'Inclusieve 

Verzekeraar') draagt bij aan SDG-doelstelling 10.2, en helpt 

om alle mensen mondiger te maken en hun sociale, 

economische en politieke integratie te bevorderen, 

ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, 

herkomst, godsdienst of economische of andere status. 

 

DUURZAAMHEIDSBEHEER & DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS  

AXA heeft een sterk bestuurskader opgezet om zijn duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen en door te voeren. Het Compensation 

and Governance Committee van de raad van bestuur evalueert elk jaar deze duurzaamheidsstrategie. Bovendien wordt ze 

verschillende keren per jaar voorgelegd aan het uitvoerend comité van de Groep voor een stand van zaken en om beslissingen te 
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nemen. Wat betreft de lokale entiteiten is een netwerk van corporate responsibility-directeurs verantwoordelijk voor de 

implementatie van de duurzaamheidsstrategie en de bevordering van best practices.  

AXA vertrouwt ook op zijn Stakeholder Advisory Committee dat in 2014 werd opgericht om beter te kunnen anticiperen op 

toekomstige onderwerpen van belang om sterkere, veiligere en duurzamere maatschappijen te bevorderen. Twee keer per jaar 

brengt het externe en invloedrijke personen samen die het maatschappelijke middenveld vertegenwoordigen, evenals het 

Management Committee van AXA en de leden van de raad van bestuur. Het Stakeholder Advisory Committee heeft een belangrijke 

rol gespeeld om de rol van AXA in de samenleving op te nemen in het nieuwe strategische plan 2021-2023 en om het doel van AXA 

in 2020 te formuleren. Het is in april 2020 een laatste keer samengekomen om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie, het 

groene herstel te bespreken en vooruit te lopen op de gevolgen van de crisis op de sociale ongelijkheden en gezondheidssystemen.  

Met de start van de strategische cyclus 'Driving Progress 2023' evolueert dit beheer in lijn met de ambitie van AXA. Het 'Role In 

Society Steering Committee' (RISSC), dat mede wordt voorgezeten door de Group Chief Risk and Investment Officer en Group 

Head of Communication, Brand and CR werd in juni 2020 opgericht. Dit comité is verantwoordelijk voor de implementatie van 

deze nieuwe strategie, samen met de raad van bestuur en het Management Committee. 

Er dient ook te worden opgemerkt dat de strategie en de initiatieven van AXA op het gebied van duurzaam ondernemen minstens 

één keer per jaar worden voorgesteld aan de sociale organen (sociale partners) van het bedrijf. Er is ook een regelmatige dialoog 

met ngo's via vergaderingen of door in te gaan op hun verzoeken (bijvoorbeeld vragenlijsten invullen). Daarnaast neemt AXA deel 

aan coalities die ngo's en overheden verenigen, rond klimaat- en inclusiethema's (zie deel 4.3 'Klimaatverandering en 

biodiversiteit' en 4.4 'Inclusieve verzekeraar').  Via die uitwisselingen kan AXA belangrijke en opkomende uitdagingen opnemen in 

zijn strategie. 

 

BEOORDELING VAN DE DUURZAAMHEIDSRISICO'S 

Zoals vereist door Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot niet-financiële reporting heeft AXA een interne risicobeoordeling 

uitgevoerd om de belangrijkste duurzaamheidsrisico's in kaart te brengen. 

 

Methodologie voor beoordeling van het duurzaamheidsrisico 

De toegepaste aanpak is het resultaat van de samenwerking tussen de teams Risk Management en Corporate Responsibility. Eerst 

worden voor elk gebied dat te maken heeft met duurzaamheid (verantwoordelijkheid van de werkgever, naleving van de 

mensenrechten, milieu, sociale impact en bedrijfsvoering) risicofactoren geïdentificeerd, op basis van duurzaamheidsrisico's die 

in voorgaande jaren werden bestudeerd en de enquête 2020 inzake toekomstige risico's (zie hoofdstuk 5.8 Opkomende risico's en 

axa.com/en/magazine/2020-future-risks-report). De belangen van onze belanghebbenden zijn er ook in opgenomen.  

Deze risico's worden beoordeeld door een panel van experts (met daarin Corporate Responsibility, Risk Management, Operational 

risks, Emerging risks, Human Resources, Compliance, Procurement, Investor Relations, Finance, Tax en Communication). De 

beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen voor operationele risico's van de Groep om de potentiële frequentie 

en ernst in te schatten. Er werd rekening gehouden met de impact van elk risico op de belangen en de verwachtingen van de 

belanghebbenden.  

In 2020 werd de impact van de COVID-19-pandemie op de materialiteit van onze voornaamste duurzaamheidsrisico's ingeschat. 

Deze specifieke beoordeling heeft het duurzaamheidsrisicoprofiel van AXA niet aanzienlijk veranderd.  

Die resultaten werden getoetst aan het operationele risicoprofiel van de AXA Groep (voor meer informatie, zie hoofdstuk 5.7 

Operationeel risico) en aan de beoordeling van de opkomende risico's, waarin de belangrijkste opkomende risico's voor de 

maatschappij in haar geheel worden geschetst (zie hoofdstuk 5.8 Opkomende risico's). De duurzaamheidsrisico's werden ook 

vergeleken met het kader van de Dow Jones Sustainability Index 

Het in kaart brengen van het duurzaamheidsrisico werd goedgekeurd door het Operational Risks Committee van de Groep. 
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Uit de update van dit jaar kwamen de volgende punten naar voren: 

• Biodiversiteit is een nieuw duurzaamheidsrisico dat is opgenomen in de Verklaring van niet-financiële prestatie van AXA 
(zie deel 4.3 paragraaf 'biodiversiteit')  Het werd vroeger beschouwd als een opkomend risico; 

• Twee risico's inzake werkgeversverantwoordelijkheid werden uitgebreid: 'Voorkeurswerkgever en toekomst van werk' 
en 'Inclusie en diversiteit in talent en innovatie' (verwijs naar deel 4.2 'Verantwoordelijkheid van de werkgever'). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste duurzaamheidsrisico's van 2020   

Op basis van deze methodologie en in toepassing van artikel L.225-105-102-1 van het Franse Wetboek van Koophandel met 

betrekking tot niet-financiële verslaggeving, worden de volgende relevante risico's, mitigatiebeleidslijnen en belangrijkste 

prestatie-indicatoren voorgesteld in onderstaande tabel: 

 

 

Duurzaamheidsth

ema 

Duurzaamheidsri

sico 

Verwijzing naar 

beleid en 

initiatieven 

Indicator 2020 2019 2018 

Doel 

Targ

et 

Tijdlij

n 

Verantwoordelijkhe

id van de werkgever 

Voorkeurswerkgev

er en toekomst 

van werk  

Sectie 4.2. 

Verantwoordelijkhei

d van de werkgever 

eNPS: employee Net Promoter 

Score 
35 21 7 25 

Jaarlij

ks 

Werknemers in loondienst met 

een telewerkregeling 
52% 32% NVT 70% 2023 

Ontwikkeling van 

werknemers 

Werknemers in loondienst die 

het afgelopen jaar minstens één 

opleiding hebben gekregen 

100% 100% 97,8% 100% 
jaarlijk

s 

Inclusie en 

diversiteit voor de 

ontplooiing van 

talent en innovatie 

Gendergelijkheid bij AXA bij Top 

Senior Executives 

(vertegenwoordiging van 

vrouwen) 

34% 32% 32% 50% 2023 

Klimaatverandering 

&  

Biodiversiteit 

Klimaatveranderin

g 

Sectie 4.3 

Klimaatverandering 

en Biodiversiteit / 

Belegging, 

Verzekering en Eigen 

operaties 

Beleggingen van AXA 

Opwarmingsvermogen in graden 

Celsius (bedrijf en staat) (1) 

2,8°C 2,9°C NVT 1,5°C 2050 

Groene investeringen in 

miljarden euro 
16,1 11,7 11,3 24 2023 

Eigen operaties 

ecologische 

voetafdruk 

CO2-uitstoot door 

energieverbruik op locatie, 

84.64

7 

191.23

8 

172.88

7 
-25% 

2019 -

2025 
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wagenpark en dienstreizen 

(teqCO2) (3) 

Biodiversiteit (2) 

Sectie 4.3. 

Klimaatverandering 

Biodiversiteit/ 

Biodiversiteit 

Aantal kinderen (in miljoenen) 

opgeleid met het AXA XL Ocean 

beschermingsprogramma sinds 

de start van het programma 

8,5 7,2 6,5 10 2021 

Inclusieve 

verzekering 

Inclusieve 

verzekeraar 

Sectie 4.4. Inclusieve 

Verzekeraar/ 

Bedrijfsgerelateerde 

maatschappelijke 

initiatieven 

AXA Opkomende klanten Aantal 

klanten (in miljoenen) 
22 19 9,3 NVT NVT 

Aantal producten specifiek 

ontworpen voor de behoeften 

van vrouwen 

25 26 18 NVT NVT 

Aantal entiteiten die 'Vrouwen en 

verzekering' als strategische 

prioriteit hadden 

17 17 12 NVT NVT 

Partnerschap & 

mecenaat 

Sectie 4.4. Inclusieve 

verzekeraar/ 

Bedrijfsmecenaat en 

engagement 

Engagement van AXA-

werknemers in vrijwilligerswerk 
22% 35% 29% NVT NVT 

Bedrijfsvoering 

Bestrijding van 

omkoping & 

corruptie 

Sectie 4.5 

Bedrijfsvoering/ 

Bedrijfsethiek, 

paragraaf 

'Bestrijding van 

omkoping & 

corruptie' 

% entiteiten met gecertificeerde 

AXA-normen inzake bestrijding 

van omkoping en corruptie 

100% 100% NVT 100% 
Jaarlij

ks 

Handelspraktijken 

Sectie 4.5 

Bedrijfsvoering/ 

Handelspraktijken 

% entiteiten met gecertificeerde 

AXA-normen inzake het 

productgoedkeuringsproces 

100% 100% NVT 100% 
Jaarlij

ks 

Verantwoord 

gebruik, privacy en 

beveiliging van 

gegevens 

Sectie 4.5 

Bedrijfsvoering/ 

Verantwoord 

gebruik en privacy 

van gegevens 

% inkomsten dat onder 

Bindende Bedrijfsregels valt 
99% 

79%(4

) 
96% 99% 

Jaarlij

ks 

Scoring ISO 27001 (5) 3,17 3,03 NVT 3,00 
Jaarlij

ks 

Verantwoord 

procurement 

Sectie 4.5 

Bedrijfsvoering/ 

Verantwoord 

inkopen 

% entiteiten met clausule 

Verantwoord ondernemen 

opgenomen in de 

leveringscontracten 

96% NVT NVT NVT NVT 

Leveranciers met een goede 

externe rating inzake 

Verantwoord ondernemen (6) 

67% NVT NVT NVT NVT 

Fiscaal beleid 

Sectie 4.5 

Bedrijfsvoering en 

6.3 Algemene 

informatie, Fiscaal 

beleid AXA Groep 

Dekking van de fiscale 

voetafdruk van de Groep in het 

Tax Transparency report (7) 

90% 89% NVT  90% 2021 

% entiteiten waarvan de 

naleving van het fiscale beleid en 

de fiscale ethische code van de 

AXA Groep is gecertificeerd (7) 

100% 100% NVT 100% 
Jaarlij

ks 

Beheer 

Praktijken inzake 

engagement van 

belanghebbenden 

Sectie 4.1 

Duurzaamheidsstrat

egie van AXA 

Aantal uitwisselingen met 

externe belanghebbenden (8) 
2 2 2 2 

Jaarlij

ks 

NVT staat voor Niet Van Toepassing (informatie niet bestaande in de reportingperiode) Indicator gemeten in Klimaatrapport (op basis van gegevens van vorig jaar) 

(2): Biodiversiteitsmeeteenheid wordt momenteel ontwikkeld, voor meer informatie zie sectie 4.3 paragraaf biodiversiteit 

(3):  Indicator in overeenstemming met SBTI-principes 

(4): Niveau van de indicator wordt verklaard door de integratie van AXA XL, entiteit was niet opgenomen in het toepassingsgebied van de Bindende Bedrijfsregels Score voor de entiteiten die 

deel uitmaken van het 'Kwartiel 1 programma' - een programma dat tot doel heeft de 17 meest significante of transversale AXA-entiteiten in de top 25% van de meest veilige onderneming in 

onze sector te krijgen-. 

(6): externe rating door ECOVADIS. 'Goede rating' betekent niveau brons of hoger 

(7): Reporting in jaar N heeft betrekking op jaar N-1 

(8): Praktijk inzake het engagement van belanghebbenden wordt beschreven in Sectie 4.1 'Bestuur en praktijk inzake engagement van de belanghebbenden' 

 

�  
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ESG-RATINGS  

De ecologische, sociale en governance (ESG)-prestatie van de Groep wordt beoordeeld door gespecialiseerde ratingbureaus. De 

Groep is over het algemeen toonaangevend in haar sector en maakt ook deel uit van de belangrijkste internationale 

duurzaamheidsindexen. Deze ratings worden nader beschreven in hoofdstuk 1 'De AXA Groep' van dit jaarverslag. 

 

CERTIFICERING 

PricewaterhouseCoopers Audit, een van de rekeningcommissarissen van AXA nv, benoemd als onafhankelijke derde partij, geeft 

in zijn verslag, dat aan het einde van dit hoofdstuk is gevoegd, een met redenen omkleed advies over de conformiteit van de niet-

financiële prestatieverklaring met de bepalingen van de Franse regelgeving (art. R225-105 van het Franse Wetboek van 

Koophandel) en over de eerlijkheid van de verstrekte informatie. 

 

REPORTINGMETHODOLOGIE 

Een beoordeling van de sociale, milieu-, maatschappelijke, ethische en mensenrechtenimpact van de activiteiten van de Groep 

heeft het mogelijk gemaakt om passende prestatie-indicatoren te definiëren, in overeenstemming met de bepalingen van het 

Franse Wetboek van Koophandel. 

 

Perimeter van sociale, ecologische en maatschappelijke reporting 

Voor onderstaande perimeters zijn de indicatoren volledig geconsolideerd, tenzij anders aangegeven. 

 

Reikwijdte van de sociale indicatoren 

De sociale gegevens voorzien in sectie 4.2 'Verantwoordelijkheid van de werkgever' worden verzameld bij 249 actieve entiteiten 

van de AXA Groep, die allemaal deel uitmaken van de consolidatiekring van AXA (d.w.z. volledig geconsolideerd voor het opstellen 

van de geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020, met andere woorden de dochterondernemingen waarin AXA, direct 

of indirect, zeggenschap op managementniveau heeft).  

Reikwijdte van de milieu-indicatoren  

reikwijdte.  De reikwijdte van de milieureporting is gebaseerd op dezelfde reikwijdte als de sociale reporting behalve dat AXA-

vestigingen met minder dan 50 VTE's niet opgenomen zijn in de gegevensverzameling. Die vestigingen maken deel uit van een 

extrapolatieproces. In 2020 werd milieu-indicatoren verzameld voor 98.691 VTE's die werkzaam waren op AXA-vestigingen (tenzij 

anders aangegeven) en geëxtrapoleerd, per continent, om alle 117.623 VTE's te dekken (alle soorten contracten), die gemiddeld 

binnen de AXA Groep in 2020 werkzaam waren. 

AXA Tianping wordt geleidelijk opgenomen in de beleidslijnen en processen inzake verantwoord ondernemen van AXA. De 

milieureporting van 2020 omvat niet het volledige kader maar dankzij de extrapolatieberekening die werd uitgevoerd werd 

rekening gehouden met de ecologische voetafdruk van het volledige personeelsbestand. 

Reikwijdte van de maatschappelijke indicatoren  

Onze Community Investment Survey, zoals beschreven in sectie 4.4 'Inclusieve verzekeraar' omvat 98% van de VTE's van AXA. 
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Periode 

De indicatoren hebben betrekking op de periode van 1 januari tot en met december 2020, tenzij anders vermeld. Om het 
verzamelen en verwerken ervan te vergemakkelijken, kunnen sommige gegevens eerder in het jaar worden verzameld. De 
gegevens voor de resterende maanden (maximaal 6 maanden) worden vervolgens geschat volgens de door de Groep aanbevolen 
methodologie.  
 

 

Gegevensreporting 

Reporting van sociale gegevens 

De sociale gegevens zoals bedoeld in Sectie 4.2 'Verantwoordelijkheid van de werkgever' worden verzameld in het kader van een 

reportingproces dat is vastgelegd in procedures die zijn gekoppeld aan een lijst van indicatoren die wordt gedeeld met alle 

entiteiten van de AXA Groep. Dit proces wordt jaarlijks bijgewerkt en aan elke entiteit meegedeeld. De sociale gegevens worden 

verstrekt door lokale correspondenten in een IT-tool voor de reporting van sociale gegevens.  Voor en tijdens het verzamelen van 

de gegevens worden consistentie- en kwaliteitscontroles uitgevoerd. Er worden geen schattingen of extrapolaties gemaakt van 

de verstrekte gegevens.  Voor gegevens die als ratio's en percentages worden gepubliceerd, worden de breuken voor elke 

berekening gelijknamig gemaakt om entiteiten met lege gegevenspunten uit te sluiten.   

Reporting van milieugegevens 

Milieugegevens worden sinds 2002 verzameld via een specifieke reportingtool die wordt ingevuld door het netwerk van 300 

milieubeheerders van AXA-vestigingen met meer dan 50 VTE's en datacenters waarvan AXA eigenaar is. De reportingprocedure 

omvat richtlijnen voor reporting en controle en berekeningsregels. AXA monitort de vermindering van zijn ecologische voetafdruk 

ten opzichte van zijn doelstellingen. Het reportingproces wordt jaarlijks bijgewerkt en de bijdragers worden ieder jaar opgeleid. 

Voor elke vestiging geven de bijdragers aan of de gegevens zijn gemeten of geschat op basis van de berekeningsregels die in de 

reportingprocedures van de Groep zijn vastgelegd.  In 2020 werden voor 84% van de totale VTE's milieugegevens verzameld en de 

overige 16% werd geëxtrapoleerd. De gerapporteerde gegevens worden lokaal gevalideerd door de CFO van de entiteit. Voor meer 

informatie verwijzen we naar Sectie 4.3 'Klimaatverandering en Biodiversiteit' en naar de voetnoten van de tabellen met 

milieugegevens.  

Verzameling van maatschappelijke gegevens 

Gegevens inzake maatschappelijk engagement die zijn voorgesteld in sectie 4.4 'inclusieve verzekering – mecenaat en 

medewerkersbetrokkenheid' worden verzameld via een specifieke reportingtool met specifieke definities voor 

engagementspraktijken. Het aantal unieke vrijwilligers is een schatting gebaseerd op kennis van de lokale entiteit van 

vrijwilligersactiviteiten.  

 

Beperkingen 

De duurzaamheidsthema's 'circulaire economie', 'voedselverspilling', 'strijd tegen voedselonzekerheid', 'respect voor het welzijn 

van dieren' en 'duurzaam voedsel' worden niet beschouwd als belangrijkste niet-financiële risico's voor AXA en zijn niet 

opgenomen in de verklaring van AXA over niet-financiële prestaties. 
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De reporting over sommige indicatoren kan beperkingen hebben als gevolg van: 

• het ontbreken van nationaal en/of internationaal erkende definities, met betrekking tot de verschillende categorieën 
arbeidsovereenkomsten; 

• de noodzakelijke ramingen, de representativiteit van de uitgevoerde metingen of de beperkte beschikbaarheid van 
externe gegevens die nodig zijn voor berekeningen zoals de verplichte jaarlijkse bijwerking van emissiefactoren; 

• de praktische procedures voor het verzamelen en invoeren van deze informatie; 

• Daarom worden voor zover mogelijk definities, methoden en, waar van toepassing, bijbehorende onzekerheidsmarges 
voor de desbetreffende indicatoren gespecificeerd. 

 

Gebruik van internationale benchmarks 

Om zijn duurzaamheidsstrategie uit te werken en te rapporteren over zijn niet-financiële prestaties, houdt AXA zich vrijwillig aan 

een aantal internationale benchmarks, zoals beschreven in dit hoofdstuk. Het betreft bijvoorbeeld de SDG's van de Verenigde 

Naties (zie hierboven), het Greenhouse Gas Protocol (ghgprotocol.org) voor de berekening van de CO2-uitstoot en het Science 

Based Target Initiative voor de verkleining van onze ecologische voetafdruk. Andere benchmarks worden waar nodig gemarkeerd 

in de desbetreffende secties.  

�  
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4.2  Verantwoordelijkheid van de werkgever 

VOORWOORD 

Het diepgewortelde DNA van AXA om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu wordt gedreven door zijn 

114.625 werknemers. Dankzij de bekwame, gemotiveerde en doelgerichte mensen kan de Groep haar klanten optimaal 

ondersteunen en de grote uitdagingen van vandaag aangaan: het herstel na COVID-19 vergemakkelijken, de leidende positie van 

de Groep inzake klimaat handhaven en ervoor zorgen dat AXA een van de meest inspirerende maatschappijen wordt om voor te 

werken, met erkenning via verschillende prijzen in 2020 in een aanzienlijk aantal activiteiten van AXA (bijvoorbeeld Duitsland, 

Italië, het Verenigd Koninkrijk, België).  

De Groep bereikt dat door middel van een cultuur die is gebaseerd op de waarden van AXA en een werkomgeving waarin de 

bijdrage van elk individu wordt omarmd, het persoonlijk leerproces en de persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en het 

welzijn van de werknemers wordt ondersteund in de huidige slimme manieren van werken. De people-strategie van AXA voor de 

komende jaren is opgebouwd rond twee krachtlijnen: 

• Het versterken van een inclusieve en doelgerichte organisatie; en 

• Het in staat stellen van de werknemers om het beste van zichzelf te geven. 

 

In 2020 werd aangetoond dat de strategie van AXA relevant is, met een focus op de bescherming van de veerkracht en de 

gezondheid van bedrijven en mensen en werden een aantal transformerende veranderingen die reeds aan de gang waren, 

versneld. Dat was een leidraad voor de volgende prioriteiten inzake Human Resources (HR): 

1) Managers en leiders uitrusten om te leiden en engagement op een doelgerichte manier te stimuleren 
2) Een versnelling hoger schakelen om de beste van de klas te worden op het vlak van inclusie 
3) Actie ondernemen om ervoor te zorgen dat AXA de beste van de klas wordt inzake gezondheid en mentaal welzijn voor 

de werknemers van AXA 
4) Zorgen voor betrokkenheid bij de werknemers en een momentum tot stand brengen op het vlak van klimaatverandering 
5) De evolutie van AXA richting Smart working en leading in hybride werkomgevingen versnellen 
6) Werknemers in staat stellen om hun ontwikkeling en hun loopbaanevolutie in eigen handen te nemen 
7) entiteiten ondersteunen bij het herbekijken en herontwerpen van de werknemersbeleving, afgestemd op het doel en de 

Employee Value Proposition van de Groep 
 

Die zeven prioriteiten voeden, structureren en versterken een duurzame aanpak van de verantwoordelijkheid van de werkgever 

waarbij de loopbaanontwikkeling van de werknemer wordt aangemoedigd via de ontwikkeling van zijn vaardigheden, 

talentbeheer en mobiliteit. AXA streeft er ook naar om een voorkeurswerkgever te worden, die de toekomst van het werk 

weerspiegelt. Tot slot is het een van de sterkste overtuigingen van een internationale groep met een sociale en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, dat de zeven prioriteiten inclusie en diversiteit in de hele organisatie versterken om talent en innovatie te 

ontplooien. 

Voor Key Performance indicators en bijbehorende targets, zie 4.1 AXA duurzaamheidsstrategie  sectie 2020 grootste 

duurzaamheidsrisico's. 
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Hoogtepunten en kerncijfers: geografische spreiding voetafdruk en gemiddelde leeftijd (*) 

 

Continenten Personeelsbezetting Spreiding Evolutie Gemiddelde leeftijd 

Europa 66.021 57,6% (-0,3 pt.) 43,2 

Azië-Stille Oceaan 30.675 26,8% (+0,9 pt.) 37,8 

Noord- en Zuid-

Amerika 
11.789 10,3% (+0,0 pt.) 39,3 

Afrika 6.140 5,3% (-0,6 pt.) 33,9 

Totaal 114.625     40,9 
(*) personeelsbestand met arbeidsovereenkomst van onbepaalde en bepaalde duur. 

  
 

Op 31 december 2020 bedroeg het totale personeelsbestand van AXA 114.625 werknemers (met een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde en bepaalde duur), wat een daling betekent van meer dan 5% ten opzichte van 2019. Die daling heeft voornamelijk te 

maken met (i) de verkoop van de Oost-Europese verzekeringsactiviteiten van AXA en (ii) de activiteiten van ICAS in Zuidelijk Afrika 

en tot slot (iii) de vermindering van het personeelsbestand van AXA opgesplitst tussen de verschillende markten en transversale 

operaties. 

In 2020 is het aantal ontslagnemingen met een derde gedaald en is het personeelsverloop tussen 2019 en 2020 gedaald van 15% 

naar 11%. 

Voor meer informatie over de bovenstaande cijfers en een vergelijking tussen 2019 en 2020 verwijzen we naar de tabellen aan het 

einde van sectie 4.2. 

 

VERSTERKING VAN EEN INCLUSIEVE EN DOELGERICHTE ORGANISATIE 

 

Reactie op de COVID-19-crisis: ondersteuning van al onze belanghebbenden 

Sinds de uitbraak van de pandemie was de gezondheid en veiligheid van de werknemers de topprioriteit van AXA. Door gebruik te 

maken van bestaande procedures inzake veiligheid en crisisbeheer en het thuiswerkbeleid dat in veel landen al van toepassing 

was, is de Groep snel kunnen overschakelen naar afstandswerken, waarbij de werknemers werden beschermd en tegelijk volledig 

operationeel konden blijven om aan de behoeften van de klant 

AXA heeft zijn communicatie het hele jaar door opgedreven, waarbij regelmatig updates werden gegeven door het 

crisisleadershipteam, twee bijkomende check-in-enquêtes werden gehouden en regelmatig werd overlegd met de sociale 

partners. Die vormden de leidraad voor een aantal initiatieven van de Groep op het vlak van werknemerswelzijn gedurende het 

jaar, waaronder: 

• Een verbintenis in april 2020 dat de gezondheidscrisis geen gevolgen zou hebben op het tewerkstellingsniveau en de 
bezoldiging van de werknemers tijdens de lockdown en dat AXA geen gebruik zou maken van systemen van verlof of 
gedeeltelijke werkloosheid; 
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• Ervoor zorgen dat de werknemersondersteuningprogramma's (telegeneeskunde en psychologische ondersteuning) 
beschikbaar waren voor personeel wereldwijd; 

• Het opzetten van een specifiek veerkrachtprogramma, met het Resilience Institute, om managers en werknemers in 
onzekere tijden te ondersteunen via webinars en op LinkedIn Learning; 

• Een #HowAreYou-campagne met gespecialiseerde sprekers om de geestelijke gezondheid op het werk te 
destigmatiseren; en 

• Een reeks middelen voor de werknemers waaronder minileersessies voor managers inzake het omgaan met het mentale 
welzijn, beschikbaar op LinkedIn Learning. 

Zorgen voor de gezondheid van de werknemers van AXA en investeren in langetermijnpreventie 
door de uitwerking van een globaal gezondheids- en welzijnsprogramma 

AXA biedt in al zijn entiteiten uitgebreide personeelsvoordelen aan. Dat is cruciaal voor het aantrekken en aanwerven van talent 

en om aan te tonen dat AXA belang hecht aan de bescherming van gezondheid en welzijn. Om een stap verder te gaan in zijn 

wereldwijde strategie inzake personeelsvoordelen heeft AXA een nieuw wereldwijd programma gelanceerd om de gezondheid en 

het welzijn van de werknemers te verbeteren. 

• Om te zorgen voor preventie en toegang tot zorgverlening kan elke werknemer, afhankelijk van zijn leeftijd, een volledige 
persoonlijke of digitale check-up laten doen, een jaarlijkse griepprik krijgen en deelnemen aan informatie- en 
bewustmakingsdagen die in de gebouwen van AXA worden georganiseerd om gezondheidsrisico's beter te voorkomen; 
en 

• Om betere ondersteuning te bieden aan werknemers die moeilijkheden ondervinden in hun beroeps- of privéleven geeft 
AXA toegang tot een werknemersondersteuningsprogramma dat psychologische bijstand en begeleiding biedt die op 
ieder ogenblik toegankelijk is. 

Dat programma zal in 2021 in alle entiteiten van AXA worden geïmplementeerd en is een aanvulling op de bestaande gezondheids- 

en zorgdiensten en is beter afgestemd op de voordelen die AXA-werknemers wereldwijd genieten. 

 

Versterking van de aanpak van AXA inzake inclusie 

AXA gelooft in de ontwikkeling van een bedrijfscultuur waarin de bijdragen van elk individu worden gewaardeerd en iedereen 

gelijke kansen krijgt. Als diverse en inclusieve groep kan AXA de veranderende wereld rondom ons beter weerspiegelen en erop 

inspelen, bijvoorbeeld door te innoveren in het bedrijfsaanbod via meer inclusieve verzekeringsproducten, en door de team 

prestaties te versterken. 

De context van 2020 – wijdverspreide impact op gezondheid en het sociaal-economische aspect, werken op afstand, enz.  – heeft 

AXA ertoe uitgedaagd om ruimer na te denken over de mensen waarmee de Groep bewuster en inclusief er moet omgaan. 

Kernthema's die centraal werden verdedigd, werden aangevuld met lokale initiatieven, om de aanpak van AXA inzake inclusie en 

diversiteit (I&D) uit te breiden: 

• Dit jaar werd tijdens de Inclusion Conference van de Groep dieper ingegaan op etnische en raciale afkomst. Dit is in 2020 
in verschillende entiteiten in een stroomversnelling terechtgekomen, bijvoorbeeld met de lancering van 'Rise', een 
Business Resource Group in AXA XL die zich toespitst op de ontwikkeling van collega's uit ondervertegenwoordigde 
groepen; 

• De MIX'iN-gemeenschap voor mannen en vrouwen van AXA in Frankrijk gaat nog een stapje verder dan een evenwichtige 
verdeling tussen mannen en vrouwen, met focust ook op gelijkheid, handicaps, de integratie van meerdere generaties 
en LGBT+; en 

• In het kader van de Internationale Dag van personen met een beperking in december hebben werknemers persoonlijke 
verhalen gedeeld over onzichtbare beperkingen. AXA draagt actief bij aan sectoroverschrijdende organisaties zoals het 
Global Business and Disability Network van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Valuable 500, waarmee de Groep 
samenwerkt om de inclusie van mensen met beperkingen te bevorderen. 

Voor meer informatie verwijzen we naar de rubriek Careers op www.axa.com 
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Ambitie inzake diversiteit bij AXA en focus op genderevenwicht 

Inclusie en diversiteit (I&D) zijn essentiële hefbomen voor talent en innovatie, om de beste talenten aan te trekken en te behouden 

en om de reputatie van AXA als voorkeurswerkgever op de markt te versterken. De ambitie van AXA inzake I&D is gedefinieerd en 

wordt toegepast in de hele Groep en gestimuleerd door middel van aanwervings-, leer- en ontwikkelingsprocessen en een beleid 

inzake talentbeheer gecoördineerd door een wereldwijde gemeenschap van HR-professionals. De leiders van AXA treden op als 

pleitbezorgers voor onze I&D-verbintenissen om (i) een genderevenwicht te bereiken in de hele organisatie, (ii) het bewustzijn van 

diversiteit in al zijn vormen binnen de organisatie te blijven verbeteren, (iii) inclusie op de werkplek te verankeren om gelijke 

kansen te garanderen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -

expressie, religie, burgerlijke staat of handicap. 

Eind 2020 vertegenwoordigden vrouwen meer dan 53% van de commerciële en niet-commerciële werknemers van AXA en 

bekleedden zij 32% (+1pt. ten opzichte van 2019) van alle commerciële en niet-commerciële managementfuncties. Sinds 2009 

volgt AXA de evolutie van de vertegenwoordiging van vrouwen bij de Top Senior Executives op de voet. 

AXA verbindt zich er ook toe om tegen 2023 gendergelijkheid te bereiken bij de Top Senior Executives (The Global Leadership 

Network – GLN). Het GLN werd begin 2019 opgericht en eind 2019 vertegenwoordigden vrouwen 32% van deze populatie. Tegen 

eind 2020 was dat al 34%. Dat werd bereikt dankzij een aantal essentiële acties, waaronder: 

• Versterking van een genderevenwichtige talentenpijplijn op alle niveaus van de organisatie; 

o Sinds 2014 lanceerde de Groep jaarlijks sponsoringprogramma's om te kunnen focussen op de ontwikkeling 
van talentvolle vrouwen in de hele organisatie. Een van die programma's, het Group Sponsorship Program, 
werd beheerd op Groepsniveau, met actieve deelname van de leden van het Directiecomité en de Partners als 
sponsors, en verspreid over 17 entiteiten van AXA, en 

o In 2020 lanceerde AXA zijn EVOLVE-programma ter vervanging van het Sponsorship Program van de Groep. 
Evolve is een loopbaanbeheerprogramma om leiders voor te bereiden op hun volgende loopbaanervaring met 
inbegrip van toekomstige GLN-functies. De eerste lichting - 15 vrouwen en 5 mannen - hadden verschillende 
achtergronden en nationaliteiten en kwamen uit verschillende sectoren en markten. 

• Ontwikkeling van vrouwelijke kaderleden. Als onderdeel van de planning voor de ontwikkeling van Top Senior 
Executives en talent review, verkent AXA de carrièremogelijkheden voor vrouwen binnen de GLN, bepaalt het de 
volgende stappen en werkt het samen met lokale HR-teams om mensen lokaal voor te bereiden op toekomstige 
vacatures; 

• Aanwerving van vrouwelijk talent. AXA past gendergelijkheid toe in de aanwervingsprocessen. Voor elke openstaande 
GLN-functie bestaat de shortlist van kandidaten uit een evenwichtige lijst. In 2020 werd 55% van de GLN-functies 
ingevuld door vrouwelijke kandidaten; 

• Bepalen van doelstellingen om diversiteit aan te moedigen. Diversiteit binnen de teams is een gemeenschappelijk 
doel voor het GLN van AXA. Alle leden van het directiecomité en de Chief Executive Officers van entiteiten hebben 
diversiteitsdoelstellingen met een duidelijke focus op een verbetering van de genderdiversiteit binnen hun respectieve 
organisaties; en  

• Genderdiversiteit  bij CEO's onder het GLN. 55% van de GLN-CEO's die werden benoemd om in 2020 effectief van start 
te gaan, waren vrouwen. Tegen eind 2020 is 30% van de CEO's een vrouw. 

 

 

Tegen eind 2020 zag de genderdiversiteit binnen leadershipteams er als volgt uit: 

 Directiecomité Partners Groep Top Senior Executives 

          
 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Vrouwen 15% 15% 9% 27% 23% 17% 34%  32% 32% 

Mannen 85% 85% 91% 73% 77% 83% 66% 68% 68% 

Totaal 13 13 11 48 47 36 253 263 150 
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AXA verbindt zich ertoe om tegen eind 2023 gendergelijkheid te bereiken in de Top Senior Executives (het GLN). 

Het Management Committee staat de Chief Executive Officer bij in het operationele beheer van de Groep. 

De Partners Group bestaat uit leden van het Management Committee en ongeveer 30 andere Top Senior Executives uit de hele 

Groep. Zijn belangrijkste rol bestaat erin de Chief Executive Officer en het Management Committee bij te staan in de ontwikkeling 

en de uitvoering van belangrijke strategische initiatieven. 

Het Global Leadership Network bestaat uit CEO's en uitvoerende comités van de belangrijkste markten van AXA, groeimotoren en 

belangrijkste transversale entiteiten, evenals senior leaders uit de corporate-functies, markten en een aantal nationale CEO's. 

Leden van het GLN staan centraal in de levering van de transformatie van AXA over de komende jaren. 

Meer informatie over het D&I-beleid van AXA vindt u terug op de pagina 'Reaching gender balance across the organization' op 

www.axa.com. 

 

 

 

 

WERKNEMERS IN STAAT STELLEN OM HET BESTE VAN ZICHZELF TE GEVEN 

In een uitdagende en evoluerende bedrijfsomgeving, met de opkomst van nieuwe risico's en concurrenten, zet AXA zich in om zijn 

medewerkers te helpen om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om de groei van de Groep te stimuleren en hun 

eigen leercurve en individuele loopbaanontwikkeling en handen te nemen. Op die manier beperkt de Groep de eventuele impact 

op de concurrentiekracht en de prestaties van AXA, en het eventuele verlies van belangrijke talenten. 

 

Ontwikkeling van leiders en talenten bij AXA 

AXA ondersteunt en ontwikkelt talenten door middel van de voldoende bewezen strategie inzake loopbaanbeheer van de Groep. 

De Organization and Talent Review (OTR) brengt de leiderschapsrollen en de planning van de opvolging in het GLN systematisch 

in kaart. Voor de GLN-populatie van 250 personen voert AXA jaarlijks loopbaangesprekken en gerichte diepgaande executive 

ontwikkelingen. AXA ondersteunt ook executive ontwikkeling via de AXA Leadership Academy, die in 2020 werd aangeboden in 

virtueel formaat. Het leeraanbod is gericht op bedrijfskritische vaardigheden zoals doelgericht leiderschap en transformatie van 

technologie en gegevens. 

Andere specifieke programma's zijn onder meer de People Manager Academy voor de meer dan 10.000 managers van de Groep, 

een programma voor permanente ontwikkeling, dat momenteel in productie is en samen met AXA-entiteiten is ontwikkeld. Het 

mikt op de ontwikkeling van vaardigheden zoals doeltreffend team management, empowerment en veerkracht. AXA France heeft 

voor zijn people managers (2.100 managers) al een specifiek programma geïmplementeerd via een speciaal WeAXELERATE digitaal 

platform dat virtuele workshops, webinars en conferenties organiseert. 

 

Focus op interne mobiliteit 

AXA zet sterk in op de ontwikkeling van zijn mensen via interne mobiliteit. In 2020 bedroeg de interne mobiliteit tussen en binnen 

entiteiten 8% (stabiel ten opzichte van 2019). AXA zet alles in op een verdere versterking van interne mobiliteit in de komende 

jaren en er zitten specifieke acties zoals een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van de jobs, in de pijplijn. 
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Een sterk element in de aantrekkingskracht van AXA als werkgever is zijn wereldwijde voetafdruk in 54 landen. Het 

mobiliteitsbeleid en de mobiliteitsprocessen ondersteunen de individuele loopbaanaspiraties en stellen de Groep in staat om 

mogelijkheden te bieden voor ontwikkelingsopdrachten in het buitenland. Ondanks de beperkingen in het kader van COVID-19 in 

2020 blijft AXA zich inzetten voor internationale mobiliteit, waarbij 507 personen werden ondersteund in opdrachten in de hele 

Groep (tegenover 794 werknemers in 2019). Een ander initiatief in 2020 was de lancering van een Graduate Program voor AXA 

Group Operations waarbij nieuwkomers de mogelijkheid krijgen om in maximaal drie verschillende landen te werken in 

belangrijke domeinen zoals data science en software engineering. 

 

Bevordering van levenslang leren 

Met als doel een zelflerende organisatie te worden, gelooft AXA in het aanbieden van nieuwe en doorlopende leermogelijkheden 

om werknemers de noodzakelijke vaardigheden voor de toekomst te bieden. Daarvoor biedt de Groep een mengeling van 

sectorgebonden expertise, transversale kennis en de ontwikkeling van management- en zachte vaardigheden. De inspanningen 

van de Groep betekenen een investering in leren van meer dan 70,9 miljoen euro in 2020. 

Deze investering ondersteunt de verbintenis van AXA om al zijn mensen minstens een keer per jaar te ontwikkelen en op te leiden; 

dat werd de voorbije twee jaar bereikt. Over de hele Groep krijgt een werknemer gemiddeld drie dagen ontwikkeling en opleiding 

per jaar. Als we meer specifiek naar commerciële medewerkers kijken, zijn dat 6,5 dagen opleiding per jaar. 

Door de omschakeling van persoonlijke naar online opleidingen als gevolg van de pandemie en het toenemende gebruik van 

verschillende kortere leerformaten (video, quiz en interactieve formaten) is het totale aantal opleidingsdagen tussen 2019 en 2020 

met 7,5% gedaald (335.269 dagen in 2020 ten opzichte van 362.448 dagen in 2019). Hoewel de nieuwe formaten een betere 

efficiëntie van de leeractiviteiten mogelijk maken, door aanpasbaarheid en een innovatieve aanpak, alsook zelfstudie. 

De bijscholing van het personeelsbestand van de Groep is een uitdaging die AXA heeft versneld via digitale en gepersonaliseerde 

leermodellen. 

 

 

Belangrijke leerprogramma's voor alle werknemers in 2020 waren onder andere: 

• De lancering van LinkedIn Learning, dat 16.000 modules van op maat gemaakte en kant-en-klare inhoud aanbiedt, die 
overal, op elk moment en op elk toestel beschikbaar zijn. Eind 2020 waren 36.000 werknemers van AXA regelmatige 
gebruikers van Linkedin Learning; 

• Future Fest, de derde jaarlijkse Learning Week van AXA, legde dit jaar de nadruk op technologie en data, met bijzondere 
aandacht voor artificiële intelligentie, data, cybersecurity and cloud. Het was een gelegenheid om werknemers van alle 
niveaus aan te werven en hen te begeleiden bij het begrijpen van de uitdagingen en de mogelijkheden die Tech en Data 
kunnen bieden. Meer dan 19.500 werknemers wereldwijd hebben deelgenomen aan een Tech & Data assessment, met 
meer dan 8.000 deelnemers op verschillende wereldwijde evenementen, die virtueel werden uitgezonden; en 

• Er werden ook nieuwe en interactieve formaten geïntroduceerd: AXA Zwitserland lanceerde peer-to-peer learning, 
waarbij interne expertise werd gedeeld in korte lezingen in TED-stijl, en AXA Italië zond een reeks podcasts uit van 
influencers, digitale marketeers en academici over zelfontplooiing en talent. 

 

Verantwoorde werkomstandigheden die het evenwicht tussen werk en privéleven respecteren  

De voorbije jaren was het een van de prioriteiten om een meer flexibele werkcultuur op te bouwen door telewerk, deeltijds werk, 

flexibele uren of verkorte werkweken. Dit is een fysieke en mentale transformatie die steeds meer wordt toegepast in de Groep. In 

de campusachtige werkplekken in verschillende Europese entiteiten van AXA (Frankrijk, Spanje en België), en in Group Operations 

wordt een meer flexibele werkomgeving ontwikkeld. 
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In 2020 was er ook een versnelling op het vlak van smart working als onderdeel van de digitale transformatie van AXA. In 2020 had 

52% (+20 punten ten opzichte van 2019) van de werknemers van AXA met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een 

telewerkregeling (57% van de niet-commerciële en 22% van de commerciële werknemers). Dit weerspiegelt zowel de 

wijdverspreide omschakeling naar werken op afstand tijdens de pandemie als een strategisch HR-doel om de werkplek van de 

toekomst te creëren met als doel tegen 2023 een percentage telewerkers van 70% te bereiken. AXA heeft zich gebaseerd op zijn 

ervaringen van 2020 om zijn toekomstige Smart working-strategie te ontwerpen en de grootste aandacht zal gaan naar hoe we 

mensen, tijd en projecten zo goed mogelijk kunnen motiveren en beheren om de productiviteit te optimaliseren en tegelijk te 

streven naar een beter evenwicht tussen werk en privé. Dit is een culturele en organisatorische verandering op lange termijn die 

AXA zal voortzetten via opleidings- en leerprogramma's voor managers en alle werknemers. 

 

Het engagement versterken door dialoog en feedback 

De versterking van het engagement van werknemers is een aandachtspunt geweest in de context van de COVID-19-crisis in 2020 

en sluit aan bij onze belangrijkste HR-actie om de ervaring van werknemers af te stemmen op het doel en het Employee Value 

Proposition van AXA. AXA heeft voortdurend overleg gepleegd met de werknemersvertegenwoordigingen, gaande van de 

Europese Ondernemingsraad tot lokale vakbondsgroepen, en heeft gezorgd voor een sociale dialoog van hoge kwaliteit. Dit zorgt 

voor transparantie over strategische en sociale thema's die een impact hebben op de werkplek, en overleg over hoe AXA 

werknemers kan ondersteunen doorheen een transitie. Sociale dialoog helpt de Groep om wereldwijde principes en lokaal 

relevante benaderingen met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Elke AXA-entiteit communiceert op regelmatige basis met het personeel en/of hun vertegenwoordigers. AXA heeft ook een 

Europese Ondernemingsraad (EOR) opgericht waarvan de uitgebreide rol verder gaat dan de wettelijke vereisten. Bovendien heeft 

AXA het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend en zet het zich in om het recht op vrijheid van vereniging en 

collectieve onderhandeling te eerbiedigen. 

In 2020 lanceerde AXA zijn werknemersaandelenplan 'Shareplan' in 37 landen, waaronder China, waaruit blijkt dat de Groep zich 

inzet voor meer engagement en eigenaarschap. De deelname lag lager dan in 2019 (15% in 2020 ten opzichte van 24% in 2019) wat 

wijst op een algemene tendens tot voorzichtigheid bij persoonlijke beleggingsbeslissingen in een jaar met veel financiële 

onzekerheid. 

Door te luisteren naar de werknemers en actie te ondernemen kunnen we een cultuur van feedback opbouwen die iedereen 

verbindt met het doel van AXA. Om het engagement te meten heeft de Groep in 2020 twee Pulse-enquêtes gevoerd - om de 

strategische afstemming, het vertrouwen en het gevoel van empowerment van de mensen te meten. De werknemers geloven in 

de strategische richting van de Groep (stijging met 10 punten) en beschouwen AXA als een flexibele, innovatieve organisatie waar 

de klant op de eerste plaats komt (alle aspecten vertoonden een verbetering van meer dan 10%). De Employee Net Promoter Score 

(eNPS) op Groepsniveau verbeterde naar 35 punten. - ten opzichte van 21 punten in december 2019. Hierdoor behaalt AXA een 

van de hoogste scores in de Global High Performing Companies 2020, een indicatieve benchmark samengesteld door CultureIQ 

uit ondernemingen in alom gerespecteerde rankings zoals Fortune’s Most Admired en Best to Work For. 

 

 2020 2019 2018 2017 

eNPS-doel 25 14 0 - 

eNPS-resultaat 35 21 7 -5 

Werknemersdekking 100% 90% 85% 82% 

 

De Employee Net promoter-score wordt gemeten door aan werknemers één vraag te stellen: "Hoe groot is de kans dat u AXA 

aanbeveelt als werkplek". De antwoordschaal gaat van 0 tot 10 en het resultaat wordt berekend door van het percentage 

voorstanders (antwoorden van 9-10) het percentage tegenstanders (antwoorden van 0-5) af te trekken. Zo ontstaat een maatstaf 

op een schaal van (-100) tot (+100). 
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Voor meer informatie over het I&D-beleid van AXA, zie de pagina “Collecting feedback and Measuring Employee Engagement” op 

www.axa.com. 

 

PRESTATIE INZAKE WERKGEVERSVERANTWOORDELIJKHEID EN VERMINDERING VAN DE SOCIALE 
RISICO'S 

Door verslag uit te brengen over zijn niet-financiële sociale prestaties kan AXA controleren en beoordelen hoe het HR-beleid en de 

HR-praktijken kunnen helpen om mogelijke sociale risico's te beperken en zijn strategische programma's sturen in twee 

mensgerichte richtingen: 

• Het versterken van een inclusieve en doelgerichte organisatie; en 

• Het in staat stellen van de werknemers om het beste van zichzelf te geven. 

 

De drie voornaamste duurzaamheidsrisico's met betrekking tot verantwoordelijkheid van de werkgever, worden gecontroleerd 

en opgevolgd aan de hand van de in punt 4.1 beschreven sleutelindicatoren en streefcijfers. In 2020 tonen de resultaten de 

positieve impact van de zeven HR-prioriteiten op die risico's. 

• Een voorkeurswerkgever worden, en de toekomst van het werk weerspiegelen; 

De vooruitgang op dat vlak is nauw verbonden met initiatieven op het vlak van gezondheid en welzijn, het evenwicht 

werk-privé en flexibele arbeidsregelingen. 

Dat wordt gemeten aan de hand van: 

o de eNPS-score: De jaarlijkse eNPS-doelstelling van 25 punten voor 2020 werd overtroffen met een resultaat 
van 32 punten in juni 2020 en uiteindelijk 35 punten in december 2020. Dat betekent een stijging van 14 punten 
ten opzichte van december 2019. 

o Percentage telewerkers: Het percentage telewerkers is in een jaar tijd drastisch gestegen (+20 punten), van 
32% in 2019 naar 52%. De context van de pandemie in 2020 heeft telewerkregelingen in een versnelling 
gebracht om zo te komen tot die 52%. Toch konden bijna alle AXA-medewerkers op afstand werken om zich 
aan te passen aan verschillende lokale regelgevingen. Het bereidt de weg voor voor de Smart Working-
strategie met de ambitie om tegen 2023 70% telewerkers te bereiken, en 

o Bovendien daalde het ziekteverzuim in 2020, in het vooruitzicht van de initiatieven inzake gezondheid en 
welzijn, van 3,3% in 2019 naar 2,8% in 2020; 

 

• Loopbaanevolutie van de werknemers aanmoedigen door de ontwikkeling van vaardigheden, talent management en 
mobiliteit; 

De vooruitgang op dat vlak wordt ondersteund door individuele beoordeling, opleidings- en leerprogramma's en door 

mogelijkheden inzake interne en internationale mobiliteit. Dat wordt gemeten aan de hand van: 

o Percentage werknemers dat een opleiding heeft gekregen: ondanks de crisis is de ontwikkeling van alle 
werknemers een realiteit gebleven voor AXA. 100% van de werknemers van AXA heeft in 2019 en 2020 minstens 
een opleiding gekregen, en 

o In 2020 is de mobiliteit binnen de Groep stabiel gebleven (interne mobiliteit: 8%) hoewel het aantal 
internationale bewegingen dit jaar iets lager ligt (507 medewerkers in 2020 ten opzichte van 794 in 2019). Het 
personeelsverloop is tussen 2019 en 2020 gedaald met vier punten tot 11%, het laagste personeelsverloop van 
AXA in meer dan 10 jaar; 

 

• Versterking van inclusie en diversiteit om talent en innovatie te ontplooien. 

Naast de versterking van inclusie en diversiteit door middel van bewustmaking, aanwerving en ontwikkeling van mensen 

uit ondervertegenwoordigde groepen, volgt AXA de vooruitgang op het vlak van de verbintenissen inzake 

genderevenwicht op de voet: 
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o 2023 Gendergelijkheid op het niveau van de Top Senior Executives: eind 2019 maakten vrouwen 32% van 
die populatie uit. Eind 2020 was dat 34%.  

o Bovendien wordt in 2020 een vergelijkbare positieve trend in de vertegenwoordiging van vrouwen 
waargenomen binnen de categorie All Executives: 32% (+1 punt ten opzichte van 2019). 

 

 

�  



	:�
�AXA Bank Belgium --- Beheersverslag�
�

���������

SOCIALE INDICATOREN VAN DE GROEP 

 

 

PERSONEELSBESTAND (a) 2020 Evolutie  2019 2018 

Totaal personeelsbestand in loondienst op 31 december 114.625 banen -5,2% 120.869 banen 125.934 banen 

Personeelsbestand in loondienst met contract van 

bepaalde duur 
4.347 banen -25,0% 5.799 banen 119.780 banen 

Personeelsbestand in loondienst (enkel contract van 

onbepaalde duur) 
110.278 banen -4,2% 115.070 banen 6.154 banen 

� Aandeel alle managers  2,7  %   2,8  %  3,1 banen 

� Aandeel alle kaderleden en verwante hogere beroepen 43,1  %   43,6  %  43,9 banen 

� Aandeel werknemers 54,1  %    53,5  %  53,0 banen 
        

Vertegenwoordiging van vrouwen  53,5 %   53,6 % 53,4 % 

� Aandeel managers vrouwen 31,7 % + 0,8 pt. 30,9 % 28,7 % 

� Aandeel kaderleden en verwante hogere beroepen 

vrouwen 
45,6 % - 0,5 pt. 46,1 % 44,9 % 

� Aantal werknemers vrouwen 60,9 %   60,9 % 62,0 % 
        

Gemiddeld voltijds equivalent (personeelsbestand 

omgezet in voltijds equivalent) van personeelsbestand 
107.998,9 VTE -2,4% 110.701,9 VTE 115.768,5 VTE 

� Gemiddelde VTE van het niet-commerciële personeel in 

loondienst 
92.356,8 VTE  94.558,6 VTE 99.134,4 VTE 

� Gemiddelde VTE van commercieel personeel in 

loondienst 
15.642,1 VTE  16.143,3 VTE 16.634,1 VTE 

Gemiddelde VTE van tijdelijk personeel niet in loondienst  9.623,9 VTE -9,5% 10.634,8 VTE 8.586,9 VTE 

� Tijdelijk personeel, niet in loondienst en externe 

dienstverleners 
6.802,6 VTE  7.594,0 VTE 5.768,1 VTE 

� Stagiairs/leercontracten 2.821,3 VTE   3.040,8 VTE 2.818,8 VTE 
        

Medewerkersprofiel                

� Gemiddelde leeftijd van het personeel in loondienst  40,9 jaar 0,8% 40,5 jaar 40,8 jaar 

� Gemiddelde anciënniteit van het personeel in 

loondienst  
10,6 jaar  10,3 jaar 10,4 jaar 

� Gemiddeld aantal werkdagen per jaar 227,4 dagen 0,3% 226,7 dagen 229,1 dagen 

� Aandeel deeltijds personeel in loondienst  9,5 %  9,3 % 9,0 % 

� Aandeel telewerkers  52 %  32 % - % 

Aantal medewerkers met een beperking - betreft enkel de 

entiteiten die werkzaam zijn in Frankrijk 
727 banen   760 banen 743 banen 

        
DYNAMIEK VAN HET PERSONEELSBESTAND (b) 2020 Evolutie 2019 2018 

Bewegingen van het personeel in loondienst: evolutie 

van de tewerkstelling (indiensttredingen versus 

vertrekken) 

-4.640 banen   -8.369 banen 708 banen 

Indiensttredingen 11.516 banen - 33,0 % 17.199 banen 19.533 banen 

� Aantal externe aanwervingen (incl. herinzettingen) 10.185 banen  15.170 banen 17.483 banen 

� Aantal contracten van bepaalde duur omgezet in 

contracten van onbepaalde duur 
1.307 banen  1.968 banen 2.013 banen 

� Aantal indiensttredingen na fusies en overnames 24 banen  61 banen 37 banen 

Vertrekken 16.156 banen -36,8% 25.568 banen 18.825 banen 

� Aantal ontslagnemingen 7.840 banen  11.521 banen 12.372 banen 

� Aantal economische/collectieve ontslagen 1.253 banen  1.330 banen 1.474 banen 

� Aantal individuele ontslagen 1.845 banen  2.145 banen 2.528 banen 

� Aantal vertrekken op pensioen/brugpensioen 1.549 banen  1.498 banen 2.033 banen 

� Aantal vertrekken wegens een overdracht van 

activiteiten (b) 
3.473 banen  8.860 banen 206 banen 

� Aantal vertrekken omwille van een andere reden 196 banen  214 banen 212 banen 

Interne mobiliteit van het personeel in loondienst 7,8 %   8,2 % 8,9 % 
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Verloop van het personeel in loondienst 11,4 % 
- 3,6 

ptn. 
15,0 % 15,6 % 

� Onvrijwillig (ontslagen) 2,8 %  3,1 % 3,6 % 

� Vrijwillig (ontslagnemingen)  7,1 %  10,4 % 10,4 % 

� Andere redenen (pensioen/brugpensioen en andere) 1,6 %   1,5 % 1,9 % 

 

COMPENSATIE, VERZUIM EN OPLEIDING (c ) 2020 Evolutie 2019 2018 

Loonkost van het personeel in loondienst 8.145,6 M€ -0,1% 8.151,6 M€ 9.274,6 M€ 

� Aandeel van de vaste bezoldigingen (in verband met de 

lonen) 
81,3 %  81,2 % 77,2 % 

� Aandeel van de variabele bezoldigingen (in verband met 

de lonen) 
18,7 %   18,8 % 22,8 % 

        
Verzuimpercentage van het personeel in loondienst 4,1 % -0,6 pt. 4,7 % 4,7 % 

� Verzuimpercentage door ziekte  2,8 %  3,3 % 3,2 % 

� Verzuimpercentage door werkongevallen  0,1 %  0,1 % 0,1 % 

� Verzuimpercentage door zwangerschaps-

/vaderschapsverlof  
1,2 %   1,3 % 1,4 % 

        
Aantal opleidingsdagen van het personeel in loondienst  335.268,7 dagen -7,5% 362.448,3 dagen 330.248,7 dagen 

Gemiddeld aantal opleidingsdagen per werknemer 3,0 dagen  3,2 dagen 2,7 dagen 

� Gemiddeld aantal opleidingsdagen per werknemer niet-

commercieel personeel 
2,4 dagen  2,7 dagen 2,2 dagen 

� Gemiddeld aantal opleidingsdagen per werknemer 

commercieel personeel 
6,5 dagen  6,1 dagen 6,1 dagen 

Percentage van het personeel in loondienst dat minstens 

één opleiding heeft gekregen  
100 %  100 % 97,8 % 

Opleidingskosten van het personeel in loondienst 70,9 M€   91,9 M€ 88,1 M€ 

(a) 

- Kamet (411 werknemers in loondienst met een contract van onbepaalde duur) rapporteerde geen 

telewerkindicatoren; 

- De percentages en de ratio binnen deze sectie zijn het personeelsbestand vanaf 31 december van het 

verslagjaar.    
(b) 

- Overdracht van activiteiten: Personeel in loondienst dat AXA heeft verlaten door een overdracht van 

activiteiten/job naar een extern bedrijf of door de verkoop van activiteiten, zijn niet langer onder contract bij 

AXA; 

- Kamet (411 werknemers in loondienst met een contract van onbepaalde duur) rapporteerde geen indicatoren 

inzake dynamiek van het personeelsbestand; 

- De percentages en de ratio binnen deze sectie zijn het gemiddelde personeelsbestand van het verslagjaar. 

   

(c) 

- Volgens de definitie van bezoldiging omvat deze vaste bezoldiging, variabele bezoldiging, werkgeversbijdragen en, indien van toepassing, 

winstdelings- en stimuleringsregelingen. Ze omvat geen vergoedingen in aandelen (aandelenopties, prestatieaandelen, AXA Miles). Bij een 

vergelijkbare wisselkoers zijn de totale bezoldigingsuitgaven met 0,6%. gestegen; 

- Kamet (411 werknemers in loondienst met een contract van onbepaalde duur) rapporteerde geen indicatoren inzake verzuim en opleiding; 

- Bezoldiging en verzuim: de percentages en de ratio van die categorieën zijn de gemiddelde VTE's in loondienst van het verslagjaar; 

- Opleiding: de percentages en de ratio van die categorieën zijn het gemiddelde personeelsbestand van het verslagjaar. 

- Opleidingskosten omvatten: EXTERNE KOSTEN: (1) Kosten voor externe opleiders en externe instructieontwerpers; (2) externe jaarlijkse licenties 

voor kant-en-klare e-learninginhoud, of externe eenheidskosten voor de aankoop van e-learning modules. (3) Logistieke kosten. (Alle kosten 

worden gefactureerd aan de entiteit) en INTERNE KOSTEN: (1) De salarissen / lonen van interne L&D-werknemers; (2) Logistieke kosten; (3) Kosten 

voor het Leerbeheersysteem 

�  
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4.3 Klimaatverandering en biodiversiteit 

Zoals hierboven beschreven in sectie 4.1 en in het bedrijfsmodel van AXA is de bescherming van het milieu, met inbegrip van de 

daarmee samenhangende kwesties in verband met klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, een strategische pijler voor 

de duurzaamheid van de AXA Groep als verzekeraar, belegger en grote multinational. Deze sectie omvat alle drie de dimensies. 

HET STANDPUNT VAN AXA OVER KLIMAATVERANDERING EN BIODIVERSITEIT 

Verzekeraars zijn goed gepositioneerd om met klimaatgerelateerde risico's om te gaan. Ze beschikken over ongevallengegevens, 

maar ook modellen en tools om analyses te doen en toekomstgerichte benaderingen uit te werken. Ze zijn verantwoordelijk voor 

de verspreiding van kennis over nieuwe risico's en ontwikkelen geschikte verzekeringsproducten en beleggingsbeleidslijnen. Tot 

slot zijn ze door hun aanzienlijke beleggingen ook goed geplaatst om de juiste signalen te geven aan de beleggingsgemeenschap 

en de specifieke bedrijven waarin ze beleggen.  

De strategie van AXA inzake klimaat & biodiversiteit, die in november 2019 werd bijgewerkt, bevat de volgende ontwikkelingen, 

die het concept ondersteunen om onze activiteiten af te stemmen op de Overeenkomst van Parijs:  

• 'Opwarmingsvermogen' (zie de sectie 'Beleggingen' hieronder) van onze beleggingen afgestemd op een traject van 
+1.5°C tegen 2050. Deze langetermijndoelstelling wordt sinds december 2020 aangevuld met een doelstelling van -20% 
van de beleggingsgerelateerde koolstofvoetafdruk tussen 2019 en 2025; 

• Een groene beleggingsdoelstelling van 24 miljard euro tegen 2023; 

• De lancering van de activaklasse van de 'Transition Bonds', met twee uitgiftes van 100M€ in 2019 en 2020; 

• Een volledige terugtrekking op lange termijn uit de steenkoolindustrie, ondersteund door strikte investeringen en 
verzekeringsbeperkingen, en uit andere koolstofintensieve sectoren; 

• Een doelstelling om bij te dragen aan koolstofneutraliteit via onze activiteiten (directe ecologische voetafdruk); 

• Een verbintenis om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken via een beleggings- en verzekeringsbeleid;  

Deze initiatieven zijn uitgewerkt in ons jaarlijkse Klimaatrapport (zie axa.com) en in de volgende secties.  

Bovendien: 

• heeft de AXA Groep in 2020 opgeroepen tot de oprichting van een door de sector geleide alliantie om klimaatneutraliteit 
in verzekeringspraktijken te bevorderen, de Net-Zero Insurance Underwriting Alliance;  

•  In de nasleep van de COVID-19-crisis heeft de Groep verschillende oproepen gesteund om na de crisis weer beter op te 
bouwen: de 'Oproep tot mobilisatie' onder leiding van EMP Pascal Canfin en de door de vereniging EpE (Entreprise pour 
l’Environnement) geleide oproep voor een groen herstel. AXA is voorzitter van de 'CEO Action Group for the European 
Green Deal' van het World Economic Forum, die is opgericht om kapitaal uit de privésector te helpen mobiliseren voor 
de financiering van de Green Deal, ondanks de COVID-19-crisis;  

• De COVID-19-crisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de interne ecologische voetafdruk van AXA, met een sterke 
daling van zakenreizen, gebouwen en wagenparken als gevolg van lockdowns en telewerkperiodes;  

 

BELEGGINGEN  

Deze sectie beschrijft onze initiatieven op het gebied van verantwoord beleggen ('Responsible Investment' (RI)) in 

overeenstemming met de aanbevelingen van de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, die zich toespitst op 

klimaatrisico's) en de informatieverplichtingen zoals vastgelegd in het Franse decreet ter uitvoering van artikel 173 VI van de wet 

2015-992 van 17 augustus 2015 betreffende de omvorming van het energiesysteem voor ecologisch duurzame groei (dat zich meer 
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algemeen toespitst op ESG). Daarom reikt de onderstaande tekst soms verder dan louter milieufactoren. Daarnaast geeft deze 

tekst een overzicht van ons meer uitgebreide 'Klimaatrapport 2021' 3, dat in Q2 2021 zal worden gepubliceerd op www.axa.com. 

Definities en bestuur 

AXA definieert RI als de integratie van ecologische, sociale en governance (ESG) overwegingen in beleggingsprocessen, met 

inbegrip van de eigendomspraktijken. Ons doel bestaat erin beleggingen af te stemmen op de duurzaamheidsagenda van AXA om 

mensen op lange termijn te beschermen en sterkere en duurzamere samenlevingen te creëren. Deze agenda ligt in de lijn van onze 

belangen als wereldwijde verzekeraar en belegger.  

AXA is van mening dat de ESG-integratie een invloed kan hebben op de beleggingsprestaties op lange termijn door een beter 

inzicht te verschaffen in risicofactoren. Deze overtuiging is het resultaat van academisch onderzoek en marktgegevens. Binnen 

ESG verdient klimaatverandering bijzondere aandacht. We streven actief naar maatregelen om klimaatrisico's en -opportuniteiten 

te beheersen. 

AXA heeft een uitgebreide strategie op het gebied van RI ontwikkeld die de eigen activa van de Groep dekt, en breidt deze waar 

nodig uit naar haar unit-linked aanbod. Een specifieke RI-governance ziet toe op de implementatie van deze strategie.  AXA heeft 

op groepsniveau een Responsible Investment Committee (RIC) opgericht, voorgezeten door de Chief Investment Officer van de 

Groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vermogensbeheerders van AXA, Corporate Responsibility, Risk Management en 

Communicatie. Het RIC rapporteert aan het Group Investment Committee, voorgezeten door de Chief Financial Officer van de 

Groep, en gevoelige en/of strategische beslissingen in verband met klimaatfinanciering die in het RIC worden besproken, worden 

uiteindelijk goedgekeurd door het RISSC (zie sectie 4.1 'Governance en engagement van de belanghebbenden'). Daarnaast 

analyseerde het 'ESG Footprint Committee' in 2020 de risico's van bedrijven of sectoren met slechte ESG-prestaties en/of ernstige 

en aanhoudende reputatieproblemen. Het RI-beleid van AXA wordt ondersteund door het RI-expertisecentrum, een transversale 

werkgroep bestaande uit de lokale beleggingsteams van AXA in interactie met het CR-netwerk.  

 

Responsible Investment-strategie 

De strategie van AXA op het gebied van Responsible Investment is opgenomen in zijn beleid rond Responsible Investment van de 

Groep (gepubliceerd op de website van de Groep: www.axa.com/en/about-us/responsible-investment). In 2020 werd dat beleid 

bijgewerkt en werd er een nieuwe pijler aan toegevoegd, de afstemming van de klimaatgerelateerde portefeuille op de 

doelstellingen van het Akkoord van Parijs. De zes pijlers van het beleid zijn als volgt: 

• ESG-integratie: We integreren ESG-analyses in beleggingsprocessen, waarbij wij voor de meeste van onze activa 
gebruikmaken van KPI's en kwalitatief onderzoek. ESG-integratie wordt centraal gecoördineerd, met een actieve input 
van onze vermogensbeheerders die ESG-maatstaven opnemen in hun beleggingsanalyses over de activaklassen en 
regio's. Dit omvat de implementatie van ESG-minimumstandaardregels op basis van ESG en controversescores om 
onderpresterende emittenten te beoordelen en mogelijk uit te sluiten van de portefeuilles van AXA. Daarnaast worden 
ESG-overwegingen en de transparantie van de emittenten in de interne kredietrisicoanalyse geïntegreerd; 

• Afstemming van de klimaatgerelateerde portefeuille op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs: 
Koolstofmaatstaven worden opgenomen in de beleggingsbeslissingen. AXA blijft maatstaven ontwikkelen om de 
klimaatgerelateerde impact van onze beleggingen te meten, in het bijzonder de bijdrage van onze beleggingen aan de 
doelstelling van de COP21 ('Akkoord van Parijs') om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C;  

• Uitsluitingen en gevoelige ESG-beleggingen: Sectorale beperkingen zijn van toepassing op sectoren of bedrijven met 
acute sociale, mensenrechten-, ethische of milieu-uitdagingen. Die sectorale beperkingen worden gepubliceerd op de 
website van AXA Groep (www.axa.com/en/about-us/responsible-investment) en betreffen momenteel controversiële 
wapens, steenkoolontginning en op steenkool gebaseerde stroomopwekking, teeroliezanden en bijbehorende 
pijpleidingen, palmolie, derivaten van voedselgrondstoffen en tabak;  

�
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• Een groene beleggingsdoelstelling en overgangsfinanciering: De allocatie van groene activa over verschillende 
activaklassen verhogen en bedrijven ondersteunen die overstappen naar minder koolstofintensieve bedrijfsmodellen;  

• Impact investing: Beleggingen die opzettelijke, positieve, meetbare en duurzame effecten hebben op de samenleving 
(zowel maatschappelijke als milieuthema's) en tegelijkertijd een financieel marktrendement opleveren;  

• Actief het stemmen en de betrokkenheid van aandeelhouders bij ESG-aangelegenheden aanmoedigen. 
  

De AXA Groep, haar interne entiteit voor vermogensbeheer AXA IM en haar multi-assetbeheerder Architas zijn ondertekenaars van 

de door de VN gesteunde beginselen voor verantwoord beleggen (UN PRI). AXA heeft in samenwerking met het Responsible 

Investment Center of Expertise en AXA Investment Managers een online-opleiding geïmplementeerd over verantwoord beleggen, 

die verplicht is voor de beleggingsgemeenschap van de AXA Groep en ook openstaat voor alle AXA-werknemers. 

  

ESG-integratie 

AXA volgt de ESG-prestaties van zijn beleggingen door gebruik te maken van de interne ESG-tool van AXA IM, waarbij eigen ESG-

scores en maatstaven van het impacttype worden gebruikt om ESG-risico's te monitoren, verbeterpunten te identificeren, 

doelstellingen te bepalen of de betrokkenheid van aandeelhouders te sturen. Deze analyse betreft de activa van de algemene 

rekening van AXA (staats- en bedrijfsobligaties, aandelen, vastgoed, infrastructuur en schuld in commercieel vastgoed): 

• voor bedrijfsemittenten (aandelen en schuld): de ESG-beoordeling legt de nadruk op impact en materialiteit. Ze is 
gebaseerd op fundamentele beginselen, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen, de 
overeenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie en andere internationale beginselen en overeenkomsten die 
de activiteiten van de bedrijven op het vlak van duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid sturen; 

• voor overheidsemittenten: De ESG-scoring van AXA gebruikt openbare gegevensbronnen zoals de Wereldbank, de 
OESO en de VN (bijv. milieu-, sociale en politieke risico's), en de criteria zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van 
de landen; 

• voor reële activa (onroerend goed, commerciële hypothecaire leningen en infrastructuurobligaties en eigen 
vermogen): Het analysekader van AXA is gebaseerd op specifieke eigen vragenlijsten die betrekking hebben op criteria 
zoals energie-efficiëntie, milieucertificaten en toegankelijkheid. 

Tot slot vormt de koolstofvoetafdruk die van toepassing is op onze aandelen, bedrijfsobligaties en staatsschulden, een aanvulling 

op de ESG-maatstaven. Meer details over de ontwikkeling van klimaatgerelateerde KPI's vindt u terug in de volgende sectie. 

 

Afstemming van de klimaatgerelateerde portefeuille 

Zoals vereist door de TCFD-richtlijnen en artikel 173 streeft AXA er sinds 2016 naar om de internationale klimaatdoelstellingen die 

voortvloeien uit het COP21 Akkoord van Parijs om te zetten in kwantitatieve beleggingsdoelstellingen. In 2020 heeft AXA zijn 

werkzaamheden voortgezet op basis van methodologieën van externe experts op het vlak van klimaatrisico's (Carbon Delta, 

Beyond Ratings, Trucost), en tegelijkertijd interne "NatCat"-modellen te gebruiken voor beleggingen in reële activa. Dit werk 

bestrijkt twee belangrijke gebieden: 'overgangsrisico's' en 'fysieke risico's', zoals gedefinieerd door de TCFD en hieronder nader 

toegelicht. 

 

 'Overgangsrisico's': Financiële risico's en 'portefeuille-afstemming' 

Het modelleren van de impact van markttrends en de regelgeving in verband met de overgang naar een koolstofarme economie 

op beleggers wordt het 'overgangsrisico' genoemd. Het kan worden gemeten in financiële termen (gemeten in euro) of puur in 

'klimaat'-termen (gemeten in temperatuurstijging). 
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• Klimaatrisico (de potentiële impact van klimaatverandering op de beleggingen van AXA): voor bedrijfsobligaties en -
aandelen gebruikt AXA een methodologie die is ontwikkeld door Carbon Delta (in 2019 overgenomen door MSCI) en het 
overgangsrisico modelleert op basis van de 'politieke' risico's die voortvloeien uit de regelgevende inspanningen om de 
koolstofemissies te verminderen door te voldoen aan het Akkoord van Parijs van 2015. Deze top-downaanpak 
identificeert eerst de emissiereductiedoelstellingen per land, sector en onderneming, past de desbetreffende 
koolstofbeperkingen toe en compenseert ze met een toekomstige schatting van de 'groene inkomsten'. Aan de hand van 
deze aanpak kunnen potentiële kosten of baten worden geraamd die worden omgezet in een toekomstgerichte indicator 
van klimaatkosten. Voor de staatsportefeuilles van AXA wordt een andere methodologie (ontwikkeld door Beyond 
Ratings (in 2019 overgenomen door de London Stock Exchange) om een vergelijkbare indicator van het 'overgangsrisico' 
te beoordelen op basis van de toewijzing van het koolstofbudget door landen die verschillende opwarmingsscenario's 
ondersteunen, afhankelijk van macro-economische variabelen zoals groei van het BBP, bevolkingsgroei en energie-
efficiëntie;  

• Klimaatimpact (de potentiële impact van beleggingen van AXA op het klimaat): in 2020 zette AXA zijn onderzoek naar 
het concept van een 'beleggingstemperatuur' voort. Bij deze aanpak, in de methodologie van Carbon Delta 
'opwarmingspotentieel' genoemd, wordt rekening gehouden met de klimaataspecten van de activiteiten van een 
bedrijf, waaronder de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen, technologische ontwikkelingen en 
opportuniteiten voor 'groene inkomsten'. Hij is gebaseerd op het afstemmen van de koolstofintensiteit van elk bedrijf 
op de sectorale koolstofintensiteitsdoelstelling die vereist is om de wereldwijde klimaatdoelstelling te bereiken. Dit leidt 
tot een 'opwarmingspotentieel' per bedrijf en sector, wat dus een impact heeft op de beleggingen van AXA. 

 

'Fysieke' risico's: Impact van het klimaat op de reële activa van AXA 

Naast de bovengenoemde 'overgangsrisico's' kan ook de klimaatverandering, en in het bijzonder extreme weersomstandigheden, 

van invloed zijn op 'reële activa' zoals onroerend goed. Het gaat om 'fysieke' risico's volgens de TCFD-aanbevelingen. Als 

verzekeraar beschikt AXA over een grote hoeveelheid gegevens van schadegevallen die het kan gebruiken om een analyse van de 

'fysieke risico's' van zijn vastgoedportefeuille uit te voeren. De beleggings- en risicobeheersteams van AXA werken samen om de 

financiële impact van overstromingen en stormen op de gebouwen en infrastructuur van deze portefeuilles te beoordelen. 

Onze beoordeling van de fysieke risico's in verband met onroerend goed maakt gebruik van 'CatNat'-modellen - meestal alleen 

gebruikt om de impact van natuurrampen op onze verzekerde klanten te beoordelen - en combineert stochastische 

gebeurtenissen (stormen, overstromingen, orkanen) met een geogelokaliseerde portefeuille van onroerend goed. Specifieke 

'destructiepercentages', met inbegrip van de locatie, het type gebouw/infrastructuur en de bouwmaterialen, worden vervolgens 

gebruikt om potentiële schadepercentages te bepalen en een verlies te genereren voor elk gebouw/infrastructuur. 

Daarnaast beoordelen we voor bedrijfsobligaties en aandelen de kosten van 'fysieke risico's' door de verwachte financiële 

gevolgen van extreme weersomstandigheden voor de 'reële' activa van bedrijven te modelleren. Bij de raming van de kosten van 

fysieke risico's wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid voor extreme weersomstandigheden via het risico van 

bedrijfsonderbreking en werkelijke schade, op basis van de blootstelling van de plaatsen van de installaties. 

 

De analyse van 'overgangs' en 'fysieke' risico's wordt verder ontwikkeld in ons 2021 Klimaat/TCFD-rapport 2019: doelstelling voor 

een koolstofneutrale/1,5°C portefeuille 

Het Akkoord van Parijs zegt dat de uitstoot van koolstof tegen 2050 moet stabiliseren ('koolstofneutraliteit'); om dat doel te 
bereiken mag de opwarming van de aarde niet hoger liggen dan +1.5°C in vergelijking met de pre-industriële niveaus in deze eeuw. 
Het 'opwarmingspotentieel' zoals hierboven beschreven is een toekomstgericht en dynamisch concept en biedt een relevant 
antwoord op deze doelstelling voor zover het gelijkenissen vertoont met een 'geraamde koolstofafdruk'. 

Na een grondige analyse van 'temperatuur'-methodologieën, kondigde AXA in november 2019 aan dat het zich ertoe verbindt zijn 
beleggingen af te stemmen op het Akkoord van Parijs, waarbij het zich ertoe verbond om tegen 2050 een "opwarmingspotentieel" 
van 1,5°C te bereiken. 

Uit onze TCFD-modellen voor 2020 blijkt dat onze beleggingen (bedrijfsobligaties en staatsobligaties) een 'opwarmingspotentieel' 
van 2,8°C hebben. Dat is onder onze marktreferentie van 3,6°C maar het toont toch aan dat beleggers actief zijn in een 
koolstofintensieve economie die niet is afgestemd is op het Akkoord van Parijs. Er is een aanzienlijke transitie-inspanning nodig. 
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Alle bedrijven moeten evolueren en het is de verantwoordelijkheid van beleggers om relevante transitiestrategieën te 
identificeren en te ondersteunen. 

Daarom heeft AXA zich aangesloten bij de door de VN geleide “Net Zero Asset Owner Alliance” (de NZAOA), met een doel dat 
afgestemd is op deze transitievereiste (zie verder). 

 

2020: de aankondiging van een tussentijdse doelstelling 

Als onderdeel van zijn deelname aan de NZAOA verbindt AXA zich ertoe om elke vijf jaar tussentijdse doelstellingen te publiceren 

om de vooruitgang naar klimaatneutraliteit tegen 2050 te volgen. In december 2020 kondigde AXA zijn tussentijdse doelstelling 

aan, namelijk een vermindering met 20% van de koolstofvoetafdruk van de activa van de Algemene Rekening van AXA tegen 2025 

(met als begindatum 2019 en een geaggregeerde vermindering met 20% voor vastrentende bedrijfsactiva, beursgenoteerde 

aandelen en vastgoedactiva). De leden van de NZAOA hebben gekozen voor een koolstofvoetafdrukbenadering, omdat de 

methodes voor emissiereporting momenteel robuuster worden geacht en de beschikbaarheid van gegevens groter is. Hoewel er 

verschillende toekomstgerichte maatstaven bestaan, zoals het "opwarmingspotentieel", is er meer convergentie nodig. De 

bijdragen van AXA aan de ondersteuning van de convergentie van de methodologie worden verder uitgewerkt in ons verslag over 

het klimaat/TCFD van 2021. 

 

Uitsluitingen en gevoelige ESG-beleggingen 

Sommige activiteiten en producten worden immers beschouwd als onverenigbaar met onze klimaatstrategie en de bredere 

duurzaamheidsdoelstellingen om mensen op lange termijn te beschermen. AXA heeft specifieke 'sectorbeleidslijnen' ontwikkeld 

die van toepassing zijn op zowel beleggingen als verzekeringen (zie volgende sectie). Ze hebben betrekking op de volgende 

sectoren: 

• kolen en teerzanden; 

• fabrikanten van 'controversiële wapens' die verboden zijn door bepaalde internationale verdragen 
(antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische, biologische en verarmd uraniumwapens, nucleaire proliferatie); 

• de tabaksindustrie, waarvan de producten in strijd zijn met onze rol als een van de grootste zorgverzekeraars ter wereld; 

• palmolieproducenten die zich niet houden aan de beste duurzaamheidspraktijken van deze industrie (met name met 
betrekking tot ontbossing, bodems en mensenrechten); 

• derivaten van zachte grondstoffen, die vaak verantwoordelijk zijn voor de inflatie van de voedselprijzen. 

In totaal vertegenwoordigen de desinvesteringen van AXA (met inbegrip van nieuwe steenkoolgerelateerde inspanningen 

aangekondigd in 2019 - zie verder) ongeveer 7,5 miljard euro (kolen, tabak, teerzanden, controversiële wapens en palmolie, in 

afnemende volgorde, inclusief de activa van AXA XL). 

 

Klimaatgerelateerde uitsluitingen: Kolen en teerzanden 

De CO2-uitstoot zal aanzienlijk moeten worden verminderd om het risico van klimaatverandering in te dammen. Een dergelijke 

verandering kan leiden tot operationele beperkingen voor bedrijven waarvan de activiteiten zeer CO2-emitterend zijn. Dezelfde 

ondernemingen zouden waarde verliezen en zouden zelfs gestrande activa (stranded assets) kunnen vormen. In de huidige 

beoordelingsmodellen wordt mogelijkerwijs niet op een gepaste manier rekening gehouden met dergelijke risico's. 

Kolengestookte elektriciteitscentrales worden als de meest risicovolle industrie beschouwd als het op 'asset stranding' aankomt. 

AXA kwam in mei 2015 in actie door als eerste belegger te desinvesteren in steenkool; deze desinvestering werd in 2017 versterkt 

met contractsluitingsbeperkingen; deze beperkingen werden in 2018 uitgebreid naar onze nieuwe entiteit AXA XL. In 

november 2019 werd deze aanpak versterkt en aangevuld met vooruitzichten op lange termijn. AXA verbiedt nu beleggingen, voor 

algemene boekhouding en in unit-linked activa in volledig gecontroleerde mandaten, in de volgende bedrijven: 
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• waarvan het aandeel van kolen in de energieproductie (energiemix) meer dan 30% bedraagt en/of 
'koolstofexpansieplannen' die meer dan 300 MW produceren (vroeger: 3000 MW) en/of meer dan 10 GW 
energiecapaciteiten op basis van kolen;  

• mijnbouwbedrijven die meer dan 30% van hun omzet uit steenkool halen en/of met een jaarlijkse steenkoolwinning van 
meer dan 20 miljoen ton en/of die nieuwe koolmijnen bouwen; 

• bepaalde partners uit de kolenindustrie, die als producenten bestempeld worden (bv. leveranciers van uitrusting) en 
spelers op het vlak van infrastructuur (bv. haventerminals, specifieke spoorwegen) die aanzienlijke nieuwe 
kolenbronnen ontwikkelen; 

• Naast hogergenoemde beperkingen streeft AXA nu naar een 'exit'-strategie op lange termijn, waarbij de blootstelling 
aan de steenkoolindustrie tegen 2030 nul moet bedragen in de Europese Unie en de landen van de OESO, en in de rest 
van de wereld tegen 2040, zoals gesuggereerd door de belangrijkste klimaatscenario's (zoals het 'Beyond 2°C'-scenario 
van het IEA). Deze aanpak geldt zowel voor onze beleggingen als voor onze contractsluitingsactiviteiten (zie hieronder). 

AXA moedigt deze transitie met name aan via actieve aandeelhoudersbetrokkenheid en klantencommunicatie. AXA werkt in het 

bijzonder als aandeelhouder, alleen of binnen specifieke beleggerscoalities zoals Climate Action 100+, samen met de betrokken 

bedrijven (klant- of portefeuillebedrijven) om hen aan te moedigen een uittredings- of sluitingsplan uit te werken en vrij te geven. 

Aangezien teerzanden ook een bijzonder koolstofintensieve vorm van energie zijn, heeft AXA de belangrijkste producenten van 

teerzanden en de belangrijkste spelers op het vlak van pijplijnen afgestoten.  

 

 

 

Een groene beleggingsdoelstelling en overgangsfinanciering 

Groene beleggingen 

Naast de temperatuurdoelstellingen en desinvesteringen moedigen groene beleggingen verschillende sectoren aan om hun 

klimaatstrategie op te krikken. In november 2019 heeft AXA zich ertoe verbonden om tegen 2023 24 miljard euro te beleggen in 

groene beleggingen. Groene beleggingen zijn: groene obligaties, infrastructuurobligaties en eigen vermogen, impactbeleggingen, 

onroerend goed en commerciële hypothecaire leningen. In december 2020 waren de groene beleggingen van AXA goed voor 

16,1 miljard euro (11,7 miljard euro op het einde van 2019). 

AXA en de IFC, dochtermaatschappij van de Wereldbank toegespitst op de privésector, hebben een partnerschap van 500 miljoen 

dollar opgezet ter ondersteuning van een infrastructuurfonds voor de financiering van groene infrastructuur in opkomende 

landen, zoals hernieuwbare energie, water, openbaar vervoer en telecommunicatie. Op het einde van 2020 waren verplichte 

leningen goed voor 404 miljoen US dollar, waarvan 162 miljoen US dollar reeds gefinancierd is (eind 2019 waren verplichtingen 

goed voor 390 miljoen US dollar, waarvan 120 miljoen US dollar reeds gefinancierd was). Kool- en teerzandgerelateerde projecten 

zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Transition bonds 

Groene obligaties of klimaatobligaties zijn een recent maar succesvol instrument dat ontwikkeld is ter ondersteuning van 

projecten met een toegevoegde klimaat- of milieuwaarde. Het is evenwel ook belangrijk om koolstofintensieve spelers te 

ondersteunen die reeds actief aan het afstappen zijn van koolstof, maar nog niet groen genoeg zijn om in aanmerking te komen 

voor groene obligaties. Daarom heeft AXA IM in 2019 het concept van 'transition bonds' bedacht. In november 2019 kondigde AXA 

in samenwerking met Crédit Agricole CIB de lancering van de allereerste 'transition bond' aan. In 2020 kondigde AXA in 

samenwerking met BPCE een tweede transition bond van 100 miljoen euro aan. De opbrengst zal worden gebruikt voor de 
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financiering van activa van Natixis, zijnde project- en/of bedrijfsleningen uit sectoren met een hoog emissiereductiepotentieel en 

hun bijdrage aan een koolstofarme economie. De details van dit project zijn online beschikbaar. In 2020 was AXA IM 

medevoorzitter van de Climate Transition Finance Working Group van de International Capital Markets Association (ICMA), die het 

Climate Transition Finance Handbook heeft gepubliceerd, de eerste wereldwijde inspanning om het concept van 

transitiefinanciering te omkaderen.  

Impact investing 

Impact investing betekent beleggen met de duidelijke intentie om positieve, meetbare sociale en milieuresultaten te genereren, 

naast een concurrerend financieel rendement. De impact investing-strategie van AXA is ontworpen om aan te sluiten bij deze 

traditionele definitie van impact investing. Deze aanpak is in overeenstemming met de Operating Principles for Impact 

Management, die worden gesponsord door de Internationale Financieringsmaatschappij. AXA IM is medeondertekenaar van deze 

beginselen en lid van de adviesraad. Sinds 2013 heeft AXA bijna 700 miljoen euro uitgetrokken voor impact investing. 

Actief stewardship 

Als aandeelhouder en obligatiehouder heeft AXA de mogelijkheid om in dialoog te treden met het management van bedrijven 

waarin het belegt om positieve veranderingen in bepaalde kwesties te helpen katalyseren (zoals klimaatverandering, gezondheid, 

governance, marktpraktijken, enz.). Deze engagementactiviteiten worden ofwel rechtstreeks door de Groep uitgevoerd, ofwel 

door AXA IM in naam van de AXA Groep en in naam van derde klanten. AXA IM voert rechtstreeks constructieve en uitdagende 

gesprekken met bedrijven waarin is belegd, en voert als onderdeel van een coalitie van beleggers besprekingen met bedrijven in 

belangrijke sectoren. Op algemene vergaderingen wordt gestemd ten voordele van milieu-, klimaatgerelateerde, sociale en 

governancekwesties, met inbegrip van informatieverstrekking over duurzaamheid. 

 

 

 

BIODIVERSITEIT 

Het biodiversiteitsverlies brengt 'ecosysteemdiensten' in gevaar, wat dan weer een dreiging vormt voor zowel de maatschappij 

als de bedrijven die daarvan afhangen en vervolgens ook voor beleggers en verzekeraars die vertrouwen op een goed draaiende 

economie. AXA ziet de biodiversiteitsuitdaging als een natuurlijk verlengde van zijn klimaatinspanningen. De klimaatverandering 

maakt de vernietiging van ecosystemen over de hele wereld namelijk nog ernstiger, waardoor de druk in verband met droogte, 

verzuring van de oceanen, ergere natuurrampen, enz. nog groter wordt. De biodiversiteitsstrategie van AXA omvat momenteel 

onder andere de volgende ontwikkelingen: 

• AXA heeft zich sinds 2018 aan verschillende publieke beloftes verbonden: 'Act4Nature', 'Business for Nature' en het 
'Finance for Biodiversity'-initiatief. De CEO van AXA heeft ook de Algemene Vergadering van de VN in 2020 toegesproken 
om deze initiatieven te steunen;  

• Tijdens de ministeriële bijeenkomsten van de G7 in 2019 lanceerde AXA samen met het WWF het rapport "Into the Wild - 
Integrating nature into investment strategies", bedoeld om mensen bewust te maken van biodiversiteitsverlies en de 
economische en financiële gevolgen ervan.  Het bevat tal van aanbevelingen, onder andere de lancering van een 'TCFD-
achtige' taskforce op brede basis om de bescherming en het 
herstel van biodiversiteit te bevorderen.  In het rapport wordt ook gesproken over de uitwerking van 
biodiversiteitsrisicometingen die aangepast zijn aan beleggers; 

• AXA is een driejarig partnerschap (2020-2023) aangegaan met het WWF, dat het volgende omvat: het opzetten van een 
door de sector geleide taskforce voor de ontwikkeling van richtlijnen inzake biodiversiteitsrisico's voor de financiële-
dienstensector (TNFD), de ontwikkeling van maatstaven voor biodiversiteitsrisico's en -impact, en de ondersteuning van 
het Impact Investing-werk van AXA en de relevante beleidsontwikkeling; 
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• In 2020 hebben AXA en het WWF geholpen bij de oprichting van de 'Informal Working Group' (IWG) die de TNFD in 2021 
moet opstellen. De IWG telt meer dan 60 leden waaronder verzekeraars, bedrijven, vermogensbeheerders, commerciële, 
ontwikkelings- en centrale banken, evenals regeringen. AXA leidt de 'Governance'-werkgroep ervan; 

• AXA heeft een 'Impact Investment'-fonds van 175 miljoen dollar gelanceerd dat zich richt op de bescherming van 
biodiversiteit. In 2020 besliste AXA om die verbintenis te verdubbelen tot 350 miljoen dollar. Het specifieke 
beleggingsdoel van het Fonds bestaat erin om meetbare impactresultaten af te leveren: vermeden emissies (ton CO2), 
oppervlakte behouden land km2, behouden ecosystemen en soorten (km2 en #), vermeden afval (ton m), beschermde 
kwetsbare gemeenschappen (#mensen). Het fonds heeft al 11 transacties voltooid, gaande van een duurzaam 
microbosbouwbedrijf in Kenia tot een projectontwikkelaar voor herstel van natuurlijk kapitaal in Indonesië;  

• Samen met 3 collega's, BNPP AM, Mirova en Sycomore AM, heeft AXA een openbare aanbesteding uitgeschreven om de 
meest veelbelovende leverancier van gegevens over biodiversiteitsrisico's te identificeren. De geselecteerde partner 
heeft op basis van het concept van de MSA ("Mean Species Abundance") een instrument ontwikkeld waarmee de schade 
aan de biodiversiteit kan worden getraceerd en dat kan worden gecorreleerd aan beleggingsdatabases. De vier partners 
hebben zich ertoe verbonden deze organisatie gedurende drie jaar (2020-2023) te financieren om gepaste risico- en 
impactmaatstaven te ontwikkelen; 

• het AXA Research Fund ondersteunt actief academisch onderzoek naar biodiversiteitsrisico's (zie sectie 4.4 'Inclusieve 
verzekering', paragraaf 'AXA Research Fund'); 

• AXA XL draagt actief bij aan de Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA), een alliantie die zich toespitst op het 
ontwikkelen van risicobeheerstrategieën door gebruik te maken van de ervaring en expertise van verzekeraars en de 
bredere financiële gemeenschap, om de oceaanbiodiversiteit te beschermen;  

• Productinnovatie: er is een groeiend besef van het economische, sociale en ecologische belang van op de natuur 
gebaseerde oplossingen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten. Koraalriffen en mangroves 
bijvoorbeeld bieden bescherming aan vele miljoenen mensen over de hele wereld en vormen een cruciaal onderdeel van 
het beheer van rampenrisico's en de aanpassing aan het klimaat in kwetsbaardere gebieden. AXA XL leidt de 
werkzaamheden om een Coastal Risk Index op te stellen. Door koraalriffen en mangroves in risicomodellen op te nemen, 
zullen we in staat zijn om risico's nauwkeuriger in te schatten en de ontwikkeling van oplossingen voor risicobeheer te 
ondersteunen, en tegelijk de bescherming en het duurzame beheer van kustecosystemen te katalyseren om het 
weerstandsvermogen en de biodiversiteit te vergroten. In 2020 publiceerde AXA, samen met partners van The Nature 
Conservancy en de Universiteit van Californië, Santa Cruz, een studie over hoe zowel schadevergoeding als 
parametrische verzekering kunnen worden gebruikt als financieringsmechanisme om te betalen voor mangroveherstel 
na extreme weersomstandigheden. Het eerste verzekeringsproduct voor koraalriffen (niet ontwikkeld door AXA) dat 
voor de kust van Quintana Roo in Mexico werd ingezet, werd geactiveerd na de orkaan Delta in oktober 2020. Via een 
subsidie van de Ocean Risk and Resilience Action Alliance, waarvan AXA XL medevoorzitter is, werken Willis Towers 
Watson en het MAR Fund samen met lokale overheden en belanghebbenden om nieuwe parametrische 
verzekeringsproducten te ontwerpen en uiteindelijk in te voeren op vier locaties langs het rif van Meso-Amerika;  

• Tot slot heeft AXA opgeroepen tot de goedkeuring van een robuuste internationale overeenkomst die tijdens COP15 in 
Kunming, China, eind 2021 moet worden bereikt.  

 

 

VERZEKERING 

Governance 

Verzekeringsgerelateerde ESG-risico's en -opportuniteiten genieten ook een specifieke governance, met name het Group 

Underwriting Committee, dat de contractsluitingsbeperkingen bepaalt. Het CR-team van de Groep fungeert als schakel met de RI-

gerelateerde governance. Sinds 2020 stuurt het RISSC (zie 4.1, paragraaf over "Governance en betrokkenheid van 

belanghebbenden") de integratie van de klimaat- en biodiversiteitsstrategie van AXA in zijn verzekeringsactiviteiten. Daarnaast 

analyseert een speciaal team van het Group Risk Management opkomende risico's, die vaak verband houden met ESG-kwesties 

op lange termijn en volgt het de potentiële impact ervan (zie sectie. 5.7 paragraaf over Opkomende risico's). 5 Risicofactoren en 

risicobeheer, deel Opkomende risico's). Het Emerging Risk Committee van de Groep doet aanbevelingen om ons bedrijfsaanbod 

en contractsluitingsbeleid aan te passen. 
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Contractsluitingsbeperkingen 

Het verlenen van commerciële steun aan activiteiten van bedrijven waaruit de Groep zich financieel terugtrekt, zou niet consistent 

zijn. Als gevolg daarvan heeft AXA ook besloten om beperkingen op te leggen aan de verzekering van kolen- en teerzandactiviteiten 

(evenals voor de andere industrieën die in de vorige sectie zijn genoemd) en voor de Arctische boringen. Sinds 2017 leggen de 

contractsluitingsbeperkingen een verbod op voor onroerend goed en bouw van kolenmijnen, kolencentrales, 

oliezandextractielocaties of bijhorende pijpleidingen. In november 2019 heeft AXA deze beperkingen aanzienlijk versterkt door de 

volgende kolengerelateerde beperkingen op klantniveau toe te voegen, die een weerspiegeling zijn van de desinvesteringscriteria 

(zie de rubriek belegging hierboven). Teerzandactiviteiten en oliewinningsactiviteiten in het noordpoolgebied zijn ook uitgesloten 

van verzekering.  

Er is een verwijzingsproces voor bedrijven ingesteld om toe te zien op de uitvoering van deze richtsnoeren. Deze regels zijn niet 

van toepassing op personeelsvoordelen (ziektekostenverzekering, sparen, levensverzekering) of op 

herverzekeringsovereenkomsten. De details van deze beleidslijnen worden gepubliceerd op de website van de AXA Groep en in 

onze jaarlijkse Klimaatrapporten.  

 

Coalitievorming: de Net-Zero Insurance Underwriting Alliance 

In december 2020, ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het COP21-Akkoord van Parijs, riep AXA op tot een belangrijke 

nieuwe ontwikkeling in onze verzekeringsactiviteiten. AXA heeft inderdaad een voortrekkersrol gespeeld inzake 

klimaatinspanningen en heeft het Akkoord van Parijs omgevormd tot een routekaart voor beleggingen door te streven naar 

klimaatneutraliteit in onze beleggingen. We ondersteunen ook actief coalities die collectieve oplossingen aanreiken voor 

problemen waarvoor samenwerking in de hele sector nodig is. Daarom steunt AXA publiekelijk de oprichting van een door de VN 

bijeengeroepen "Net-Zero Insurance Underwriting Alliance" om ons engagement voor klimaatneutraliteit collectief uit te breiden 

naar onze verzekeringsactiviteiten.  

 

Onze producten 

Naast een heroriëntatie van de beleggingsstrategie streeft de Groep ernaar om haar 'indirecte' impact op het milieu tot een 

minimum te beperken door verzekeringsoplossingen aan te bieden die milieuvriendelijk gedrag bevorderen.  

• De contractsluiters van AXA XL beschikken over een aanzienlijke expertise en capaciteit om klanten in de energiesector 
te verzekeren, met name op het gebied van hernieuwbare energie; 

• Sommige lokale entiteiten ontwikkelen ook autoverzekeringspolissen die koolstofarme voertuigen aanmoedigen, 
woonverzekeringspolissen die energie-efficiëntie aanmoedigen, de dekking van installaties voor hernieuwbare energie 
en milieuvriendelijke strategieën voor schadebeheer. Bij een auto-ongeval bijvoorbeeld stimuleert AXA Frankrijk het 
gebruik van tweedehandsonderdelen in plaats van nieuwe, en moedigt AXA Zwitserland aan beschadigde onderdelen te 
herstellen (microherstelling) in plaats van ze te vervangen;  

• AXA Climate biedt parametrische verzekeringsproducten aan die bijvoorbeeld verzekerde gemeenschappen helpen 
wanneer ze worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatgerelateerde rampen voor landbouwgewassen (met 
name droogte of overstromingen). Zie sectie 4.4 en het jaarlijks Klimaatrapport van AXA;  

• Zie ook innoverende 'Natuurlijke oplossingen' in de sectie 'Biodiversiteit'. 

KLIMAAT, BIODIVERSITEIT EN ESG-GERELATEERDE 'SENSIBILISERING' EN ENGAGEMENT 

AXA ondersteunt diverse initiatieven op het gebied van klimaatverandering en milieubescherming. Dat zijn onder andere: 

• Net-Zero Asset Owner Alliance (www.unepfi.org/net-zero-alliance): de NZAOA is een coalitie van institutionele 
beleggers (verzekeraars, pensioenfondsen, enz.) die onder de auspiciën van de VN Principes voor Verantwoord Beleggen 
gelanceerd werd tijdens de VN-klimaattop van 09/2019. De leden verbinden zich er collectief toe om hun 
beleggingsportefeuilles tegen 2050 om te schakelen naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen, met gezamenlijke 
actie van de beleggers om de portefeuilles af te stemmen op een 1,5°C-scenario. De AXA Groep staat aan het hoofd van 
de NZAOA-werkgroep 'Methodologie';  
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• TCFD: AXA was vanaf de lancering in december 2015 medevoorzitter van de wereldwijde Taskforce on Climate-related 
Financial Disclosures. De TCFD is opgericht door de Financial Stability Board (FSB) en wordt voorgezeten door Michael 
Bloomberg en Mark Carney (voormalig gouverneur van de Bank of England, nu de speciale gezant van de VN voor 
klimaatactie). De TCFD biedt richtlijnen voor het analyseren en rapporteren van de risico's die samenhangen met 
klimaatverandering. In 2019 heeft de FSB het hernieuwde lidmaatschap van AXA van de TCFD goedgekeurd, met name 
met de ambitie om de relevantie van de 'beleggingstemperatuur'-metingen te onderzoeken;  

• CEO Action Group voor de European Green Deal: deze coalitie, die in 2020 door het World Economic Forum (Davos) 
werd opgericht in 2020, streeft ernaar de 'Green Deal' van de EU te helpen financieren in de nasleep van de COVID-19-
crisis. De CEO van AXA is voorzitter van deze groep;  

• Biodiversiteitsgerelateerde beloften ondersteund door AXA, zijn onder andere: Act4Nature, Act4Nature International, 
Business for Nature en Finance for Biodiversity; 

• Climate Finance Leadership Initiative: het CFLI, in september 2018 gelanceerd door de Secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties en voorgezeten door Michael Bloomberg, heeft tot doel gestandaardiseerde en grootschalige 
beleggingsoplossingen te bevorderen om de klimaatverandering te bestrijden; 

• Alliance of CEO Climate Leaders:  een groep van 50 CEO's, opgericht door het World Economic Forum (Davos) om bij te 
dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. De doelstellingen ervan zijn het bevorderen van krachtige 
klimaatmaatregelen, met inbegrip van een verbintenis om de koolstofuitstoot te verminderen, de TCFD en koolstofarme 
financieringsoplossingen te ondersteunen en een passende regelgeving aan te moedigen. AXA sloot zich in 2018 bij deze 
groep aan;  

• IDF: De voorzitter van AXA zit sinds 2018 het Insurance Development Forum (IDF) voor. Het IDF brengt verzekeraars, 
herverzekeraars en makelaars, alsook de Wereldbank en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties samen 
en wil de 'InsuResilience'-doelstelling van de G20 ondersteunen om tegen 2025 500 miljoen meer mensen in opkomende 
landen te verzekeren tegen klimaatgerelateerde rampen en hen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.  
 

• Plastic Solutions Investor Alliance: als onderdeel van zijn engagementen om de biodiversiteit te beschermen, werd 
AXA in 2019 lid van de Plastic Solutions Investor Alliance, een internationale coalitie van 25 institutionele beleggers die 
samenwerken met openbare bedrijven voor consumptiegoederen in het kader van de bedreiging van plastic afval en de 
bijbehorende vervuiling; 

• De Groep heeft ook een driejarig partnerschap met het WWF Frankrijk ondertekend. Zie de paragraaf 'Biodiversiteit' 
hierboven; 

AXA steunt al jaren verschillende coalities van beleggers en verzekeraars op het vlak van ESG, RI en CR: UN PRI, UN PSI (met 
name ter ondersteuning van zijn 'pilootproject' om de TCFD-richtlijnen aan te passen aan de verzekeringssector) het Global 
Compact van de VN, CDP, ORSE, EpE, Finance for Tomorrow. 
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EIGEN OPERATIES 

AXA controleert en vermindert zijn directe (operationele) ecologische voetafdruk. 

 

Beoordeling van de doelstellingen 2012-2020   

In 2012 had AXA doelstellingen vastgelegd om zijn interne ecologische voetafdruk tegen 2020 te verkleinen. Die doelstellingen 

werden grotendeels bereikt of overtroffen, wat de inspanningen illustreert die AXA heeft geleverd om zijn uitstoot van 

broeikasgassen en zijn water- en papierverbruik onder controle te houden.  

 

 

Eenheden 
Streefdoel 

2020/2012 
2012 2020 

AXA-

prestaties 

Doel 

bereikt 

2012-2020 Doelstellingen             

Onze CO2-uitstoot per VTE verkleinen (energie, 

beroepsmatige verplaatsingen, wagenpark en 

papier)  

TCO2eq/VTE -25% 2,4 

                                            1,5  -38% 

Ja 

Energieverbruik verminderen (Scope 1 en 2)  KWh/VTE -35% 4.408                                        2.219  -50% ja 

Reisafstanden van het wagenpark verkleinen 

(Scope 1) 
km/VTE -15% 2.550 

1.248 -51% 
ja 

Afstanden van beroepsmatige verplaatsingen 

verkleinen (Scope 3) 
km/VTE -5% 2.395 

                                           750  -69% 
ja 

Papierverbruik op kantoor verkleinen (Scope 3) kg/VTE -45% 28,0                                             9,2  -67% ja 

Verbruik van marketing- en distributiepapier 

verminderen (Scope 3). 
kg/klant -50% 0,1 

 0,04  -62% 
ja 

Waterverbruik verminderen m3/VTE -15% 10,0  4,8  -52% ja 

Bron papier uit gerecycleerde of verantwoorde 

bronnen 
% + 95% 66% 

74%  neen 

HE 100 engagement: 70% hernieuwbare energie in 

2020 
% 70% NVT 

49%   neen 

 

 

Prestatiedoelstellingen 2019-2025 

Nu de doelstellingen 2020 hun einde naderen, is AXA bezig met de opstelling van nieuwe doelstellingen voor 2025 op basis van het 

jaar 2019. Met deze nieuwe cyclus wil AXA zijn inspanningen voortzetten om de voetafdruk van zijn activiteiten te verkleinen in alle 

'Scopes' van zijn broeikasgasemissies4: 

• Scope 1: Emissies in verband met brandstofverbranding op AXA-vestigingen (stookolie) en door het wagenpark van AXA 
(brandstof);  
 

• Scope 2: Emissies van aangekochte energie (voornamelijk van elektriciteit verbruikt door AXA-gebouwen); 

• Scope 3: Emissies door zakenreizen en IT-activiteiten. Emissies in verband met papierverbruik, die tot 2020 werden 
gecontroleerd, zijn minder wezenlijk geworden en zijn uitgesloten van deze nieuwe doelstellingen. Opmerking: 
'Indirecte' emissies onder scope 3 gerelateerd aan beleggingen worden geanalyseerd in sectie 4.3 'Beleggingen'. 

AXA heeft nieuwe doelstellingen opgesteld, op basis van de aanpak die wordt bevorderd door het initiatief 'Science Based 
Targets' (SBTi), waar AXA zich in 2015 bij heeft aangesloten. Meer specifiek heeft AXA gekozen voor de 'Sectoral Approach to 
Decarbonization' om zijn doelstellingen 2019-2025 te bepalen, die bedoeld zijn om de doelstellingen van het Akkoord van 

�
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Parijs te bereiken. AXA heeft aan het SBTi een streefdoel van -25% voorgelegd voor de perimeter energie, wagenpark en 
beroepsmatige verplaatsingen.  

Die doelstelling maakt deel uit van een ruimer kader waarin de nieuwe maatregelen in verband met de IT-activiteiten van AXA 
zijn opgenomen en wordt omgezet in een algemene vermindering van de CO2-uitstoot van de Groep met -20% tegen 2025 
ten opzichte van 2019 (energie, wagenpark, beroepsmatige verplaatsingen en kantoorautomatisering en IT-activiteiten). 

  Eenheid Doel 2025 / 2019 

De CO2-uitstoot van AXA verkleinen (energie, wagenpark en beroepsmatige 

verplaatsingen en IT-activiteiten) (a) 

t.CO2 eq -20% 

CO2-uitstoot kernactiviteiten voorgelegd aan SBTi (c ) t.CO2 eq -25% 

CO2-uitstoot door energieverbruik  t.CO2 eq -35% 

CO2-uitstoot door wagenpark  t.CO2 eq -20% 

CO2-uitstoot door zakenreizen   t.CO2 eq -18% 

Energieverbruik verlagen  KWh -10% 

RE100-verbintenis voor hernieuwbare elektriciteit (AXA-gebouwen en datacenters) (b)  % 100% 

Ongesorteerd afval per VTE verkleinen  kg/VTE -10% 

Waterverbruik per VTE verkleinen  m3/VTE -10% 

Verbruik van kantoor- en marketingpapier per VTE verkleinen  kg/VTE -20% 

   
(a) Aangezien de CO2-uitstoot die verband houdt met papierverbruik minder groot wordt voor AXA, wordt deze uitgesloten van de CO2-doelstellingen. 

(b)  In overeenstemming met de 'RE100' verbintenis van AXA voor elektriciteit. RE100 is een coalitie van bedrijven die zich ertoe verbinden 100% van hun elektriciteit te 

kopen van hernieuwbare bronnen. 

(c) wordt omgezet in: -25% Scope 1 (directe energie en brandstof); -35% Scope 2 (elektriciteit en andere indirecte energiebronnen); -18% Scope 3 (beroepsmatige 

verplaatsingen). 

 

Merk op dat AXA geen doelstellingen heeft vastgelegd voor Scope 3-personeel dat van en naar het werk pendelt, aangezien AXA 

geen toezicht houdt op de beperkingen van het woon-werkverkeer (persoonlijke keuze van de werknemer, locatie, infrastructuur 

...).   

 

Milieuprestaties 2020 

CO2-uitstoot 

De CO2-uitstoot die verband houdt met energieverbruik, wagenpark en zakenreizen is tussen 2019 en 2020 met 56% en bedraagt 

84,647 ton equivalent CO2 (t eq CO2) vs. een doelstelling voor 2020 van 183,406 t eq CO2  

In 2020 is 58% van de CO2-uitstoot van de Groep gerelateerd aan het energieverbruik, 21% aan beroepsmatige verplaatsingen 

(vliegtuig en trein) en 21% aan het wagenpark van AXA. 

CO2-uitstoot Scope 1 

De Scope 1-uitstoot van AXA omvat de CO2-uitstoot van ter plaatse verbrand gas en stookolie en de brandstof die wordt gebruikt 

door het wagenpark van AXA. De berekening van de CO2-emissies in verband met het verbruik van primaire energie voor 

gebouwen geschiedt aan de hand van de emissiefactoren van het ADEME of de door de leverancier meegedeelde emissiefactoren 

voor hernieuwbare energiebronnen zoals biogas. Voor de emissies van het wagenpark wordt een emissiefactor per km toegepast 

op basis van het uitstootbereik van het voertuig. Om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving en nieuwe WLTP-

normen ('Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure'), worden voertuigen die vanaf 2020 worden gekocht of geleased, 

ingedeeld volgens de WLTP-norm. 
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De CO2-uitstoot Scope 1 bedroeg in 2020 26.292 t eq CO2, een daling van 31% ten opzichte van. Het doel van AXA voor 2020 was 

36.133 t eq CO2 (doel is -25% tussen 2019 en 2025). De daling is voornamelijk het gevolg van minder verwarming als gevolg van de 

COVID-19-crisis, maar ook door energiebesparende maatregelen en overschakeling op andere energiebronnen. Ook het gebruik 

van het wagenpark daalde in 2020 ten opzichte van 2019 met een daling van -33% van het aantal afgelegde kilometers en de 

C02/km-uitstoot van het AXA-wagenpark daalde van gemiddeld 124 gCO2/km naar 121 gCO2/km (-2%).   

 

CO2-uitstoot Scope 2 

CO2eq-emissies in verband met elektriciteitsverbruik worden berekend op basis van het verbruik in kWh. Indien de primaire bron 

van elektriciteit bekend is, worden ADEME-emissiefactoren gebruikt. Anders gebruiken we ofwel de emissiefactor van de 

energieleveranciers of de gemiddelde emissiefactor voor elektriciteit in het land (bron ADEME of het Europees Milieuagentschap 

voor Europese landen). 

Voor andere secundaire energiebronnen (verwarmings- en koelingsnetwerken) gebruiken we de emissiefactoren die door ADEME 

of de leverancier worden verstrekt indien de secundaire energie wordt geproduceerd uit een primaire hernieuwbare bron. 

De Scope 2-uitstoot bedraagt in 2020 40.894 t eq CO2, een daling met -35% ten opzichte van 2019. Het doel voor 2020 van AXA was 

58.465 t eq CO2 (doel is -35%  tussen 2019 en 2025). Deze daling is vooral te verklaren door het lagere verbruik als gevolg van het 

verminderde gebruik van de gebouwen door de COVID-19-situatie.   

 

CO2-uitstoot Scope 3 

De Scope 3-uitstoot van AXA is inclusief de CO2-uitstoot door beroepsmatige verplaatsingen, verbruik van digitale apparatuur 

(computers, vaste en mobiele telefoons, opslagtools, cloudopslagservers) en het pendelen van de werknemers. Het doel dat AXA 

voor Scope 3 had bepaald voor de periode 2019 - 2025 omvat echter enkel beroepsmatige verplaatsingen. 

De Scope 3-uitstoot van zakenreizen van AXA bedraagt 17.460 t eq CO2 in 2020, een daling van 81% ten opzichte van 2019. Het 

doel voor AXA was 87.680 t eq CO2 voor 2020, los van het COVID-19-effect (doel is -18% tussen 2019 en 2025). De COVID-19-crisis is 

de belangrijkste oorzaak van de grote daling in 2020. Als gevolg van de gezondheidscrisis werden nieuwe gewoontes inzake 

telewerken aangenomen en is reizen verboden. De emissiefactoren zijn die van ADEME en van het Britse ministerie voor Milieu, 

Voedsel en Plattelandszaken (DEFRA).  

Emissies door pendelend personeel in Scope 3 worden geraamd op 86.166 t eq CO2 in 2020, een daling met 30% vs 2019. AXA 

meet gewoonlijk de koolstofemissies die verband houden met het woon-werkverkeer van zijn werknemers. In 2020 werd de 

transportenquête als gevolg van de COVID-19-crisis niet gevoerd bij de werknemers van AXA. Aangezien de reisgewoonten ernstig 

verstoord werden door de COVID-19-crisis leek het niet gepast om dit jaar een enquête te houden. Er werd een schatting gedaan 

met betrekking tot de emissies berekend in 2019, waarop een ratio van 0,7 werd toegepast, op basis van de daling die werd 

vastgesteld in het wagenpark en energieverbruik.  

 

MILIEU-INDICATOREN AXA Groep (a)  EENHEID 2020 2019 2018 

Doe

l 

202

5 / 

201

9 

Evolutie 

2020/201

9  

Aantal VTE's van HR VTE 117.623 121.337 124.355  -3% 

Interne oppervlakte: bezet en vrij m2 
1.538.96

4 

1.629.19

8 

1.705.77

4 
  -6% 

CO2-UITSTOOT             
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KPI: Totaal CO2 energie, wagenpark en beroepsmatige 

verplaatsingen 
T. eq. CO2 84.647 191.238 172.887 

-

25% 
-56% 

Totaal CO2 energie, wagenpark en beroepsmatige verplaatsingen per 

persoon 

T. eq. 

CO2/VTE 
0,72 1,58 1,39 nvt -54% 

       

Scope 1 CO2-uitstoot (Energie (b) en wagenpark (d)) T. eq. CO2 26.292 37.889 38.778 
-

25% 
-31% 

Scope 2 CO2-uitstoot (Energie (c)) T. eq. CO2 40.894 62.765 69.160 
-

35% 
-35% 

Scope 3 CO2-uitstoot (Beroepsmatige verplaatsingen (e)) T. eq. CO2 17.460 90.584 64.948 
-

18% 
-81% 

       

CO2-uitstoot: energieverbruik (b+c) T. eq. CO2 49.415 73.431 80.652 
-

35% 
-33% 

CO2-uitstoot: AXA-wagenpark (d) T. eq. CO2 17.771 27.223 27.287 
-

20% 
-35% 

CO2-uitstoot: beroepsmatige verplaatsingen vliegtuig en trein (e) T. eq. CO2 17.460 90.584 64.948 
-

18% 
-81% 

       
CO2-uitstoot: woon-werkverkeer (f) T. eq. CO2 86.166 123.094 109.389 nvt -30% 

CO2-uitstoot: woon-werkverkeer per persoon (f) 
T. eq. 

CO2/VTE 
0,71 1,01 0,88 nvt -30% 

              
Key Performance Indicators (KPIs) in het vet gemarkeerd. AXA-vestigingen met minder dan 50 VTE's zijn niet opgenomen in het gegevensverzamelingsproces, maar wel 

in het extrapolatieproces. 

(a) In 2020 werden de milieugegevens verzameld onder de 98.691 VTE's die werkzaam zijn op de AXA-vestigingen (tenzij anders aangegeven in deze voetnoten) en 

vervolgens per continent geëxtrapoleerd naar de 117.623 VTE's (alle soorten contracten), die de AXA Groep in 2020 gemiddeld in dienst had. 

(b) Omvat aardgas, biogas, stookolie 

(c) Omvat elektriciteit, stoom en gekoeld water             

(d) De gegevens over het AXA-wagenpark werden verzameld van entiteiten die 98.004 VTE's vertegenwoordigen. 

(e) De gegevens over beroepsmatige verplaatsingen werden verzameld van entiteiten die 95,526  VTE's vertegenwoordigen.   

(f) Ramingen inzake woon-werkverkeer zijn gebaseerd op basis van gegevens van 2019 en de impact van COVID-19 op andere indicatoren. Omvat geen bedrijfswagens, 

om dubbele telling met de gegevens over het wagenpark van AXA te voorkomen. 
       

 

 AXA heeft voor het eerst de Scope 3-voetafdruk van zijn IT-activiteiten gemeten. Scope 3-uitstoot IT (apparatuur en diensten) 

bedraagt 19.914 t eq CO2 in 2020. Scope 3 met betrekking tot de IT-impact van AXA werd diepgaand bekeken in 2020. (zie de 

paragraaf 'Milieu-impact met betrekking tot het gebruik van digitale apparatuur'). 

Totale Scope 3-emissies van AXA (beroepsmatige verplaatsingen, woon-werkverkeer en digitale apparatuur en diensten) 

bedragen 123.540 t eq CO2 in 2020. 

 

Analyse per verbruiksitem 

Energieverbruik 

Het energieverbruik van AXA omvat het totale energieverbruik van zijn bedrijfsvestigingen (verwarming, koeling, elektriciteit voor 

dagelijkse operationele activiteiten) en datacenters tijdens het verslagjaar. In 2020 bestond onze totale energiemix uit elektriciteit 

(74%), gas (13%), stoom (10%), gekoeld water (3%) en stookolie (0,5%).  

Het totale energieverbruik van AXA bedraagt 260.992 MWh voor 2020, een daling met -15% ten opzichte van 2019. Dit verbruik is 

lager dan het 2020 doel van 300.182 kWh voor dit jaar (het doel van AXA is -10% tussen 2019 en 2025). 

Deze resultaten hebben deels te maken met de gevolgen van de COVID-19-crisis op het gebruik van gebouwen met een lagere 

bezettingsgraad, ook al werden ze grotendeels wel verwarmd en gekoeld om de toegankelijkheid te handhaven. De 
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verwezenlijkingen van 2020 zijn ook het resultaat van onze voortdurende inspanningen om energie te besparen op onze 

vestigingen. In 2020 krijgen 69 van de 225 AXA-vestigingen (31%) die opgenomen zijn in de milieureporting, een milieucertificaat 

in het kader van certificeringsprogramma's voor gebouwen zoals BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), HQE, enz.  

In 2020 was 57% van de door AXA verbruikte elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, wind, zon, 

geothermische energie, biomassa), wat iets lager is dan in 2019 (59%). Bepaalde contractuele beperkingen verhinderen de 

verandering van het elektriciteitstype in 2020 en de COVID-19-crisis heeft de aandacht van de facilityteams getrokken. De RE100-

doelstelling van AXA bestaat erin om tegen 2025 100% te bereiken, met een tussentijds doel van 70% tegen 2020. Dat werd slechts 

gedeeltelijk bereikt doordat sommige datacenters in 2020 nog niet zijn kunnen overschakelen naar hernieuwbare energie. 

 

Beroepsmatige verplaatsingen 

Beroepsmatige verplaatsingen gemeten in km zijn tussen 2019 en 2020 gedaald met 78%, van 393.322 km in 2019 naar 88.276 km 

in 2020, hoofdzakelijk als gevolg van de COVID-19-crisis (zoals uitgelegd in 'Scope 3 Beroepsmatige verplaatsingen' hierboven). 

Sommige entiteiten, zoals AXA XL en AXA Climate, zijn begonnen met koolstofprijzen op beroepsmatige verplaatsingen. 

  

Wagenpark 

Het wagenpark van AXA bestaat uit commerciële voertuigen en bedrijfsvoertuigen. Om rekening te houden met de evolutie van 
het aanbod van lage-emissievoertuigen, werden twee extra emissiebanden (minder dan 20 gCO2/km en 21-60 gCO2/km) 
toegevoegd, samen met hun overeenstemmende emissiefactoren. De normen voor het berekenen van voertuigemissies evolueren 
met de invoering van de WLTP-norm. Voertuigen die vanaf 2020 worden aangekocht of geleased, worden volgens deze nieuwe 
norm ingedeeld.   

In 2020 was de totale afstand afgelegd door het wagenpark van de Groep 146.765 km, een daling met 33% ten opzichte van 2019.  

De Groep heeft een wagenparkbeleid ingevoerd dat limieten oplegt voor de CO2-uitstoot voor alle types voertuigen, ongeacht de 
werknemersbijdragen. Werknemers worden ook aangemoedigd om te kiezen voor hybride of elektrische wagens. Dat beleid 
omvat ook veiligheidsnormen. In 2020 werd 23% van de kilometers afgelegd door het wagenpark van AXA afgelegd door 
voertuigen die minder dan 100g CO2/km uitstoten, 37% door voertuigen die tussen 101g en 120g uitstoten.  

 

Papier 

Het gebruik van papier door AXA betreft kantoorpapier (gemeten per werknemer) en marketing- en distributiepapier (brochures, 
enz., gemeten per klant). Het totale papierverbruik van AXA bedroeg 47,7 kg/VTE in 2020 vs. 62,1 kg/VTE in 2019, d.w.z. een daling 
van 23%. Het doel voor 2020 was 48,9kg/VTE (het doel van AXA is -20% tussen 2019 en 2025). 

Ons verbruik van kantoorpapier per VTE is 9,2kg/VTE in 2020 vs. 11,4 kg/VTE in 2019, een daling met 19%. Veel entiteiten hebben 
een printbeleid ingevoerd dat onder meer voorziet in de vermindering van het aantal printers en de installatie van een 
badgesysteem om alle afgedrukte documenten te verzamelen.  

Het verbruik van marketing- en distributiepapier door AXA per klant is 0,04kg/klant in 2020 vs. 0,06kg/klant in 2019, een daling 
met 26%.  

AXA streeft er ook naar om de hoeveelheid papier afkomstig van gerecycleerde bronnen of duurzaam beheerde bossen te 
vergroten. In 2020 was 48% van het kantoorpapier en 80% van het marketing- en distributiepapier van AXA afkomstig van 
gerecycleerde bronnen, op een totaal van 74% (vs. 72% in totaal in 2019). 

 

Waterverbruik 
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Het waterverbruik van AXA is 4,81 m3/VTE, een daling van 31% ten opzichte van 2019. Het doel voor 2020 was 6,9 m3/VTE (doel is 

-10% tussen 2019 en 2025). Deze daling van het waterverbruik hangt samen met betere initiatieven op het vlak van waterbeheer 

door de entiteiten en de lagere bezettingsgraad van de gebouwen in het kader van COVID-19. 

Afvalbeheer  

AXA draagt bij tot afvalvermindering en sorteren om te recycleren.  

De hoeveelheid ongesorteerd afval is 23,1 kg/VTE in 2020, een daling van 40% ten opzichte van 2019, vooral als gevolg van COVID-

19, initiatieven voor afvalvermindering en de ontwikkeling van selectief sorteren in de entiteiten. Het doel voor 2020 was 

37,6kg/VTE (het doel voor vermindering is -10% tussen 2019 en 2025). 

De totale hoeveelheid afval gegenereerd door AXA is 5.430 ton in 2020 en het recyclagepercentage (gesorteerd afval / totale 
hoeveelheid afval) is 50%. 

 

 

 

 

MILIEU-INDICATOREN AXA Groep (a)  EENHEID 2020 2019 2018 

Doel 

2025 / 

2019 

Evolutie 

2020/2019  

Aantal VTE's in de HR-groep  VTE 117.623 121.337 124.355   -3% 

Interne oppervlakte: bezet en vrij   m2 1.538.964 1.629.198 1.705.774  -6% 

ENERGIE               

KPI: Energieverbruik (b)   MWh 260.992 305.500 344.684 -10% -15% 

Elektriciteitsverbruik    MWh 193.113 203.335 204.838  -5% 

Aandeel hernieuwbare elektriciteit   % 57% 59% 55% 100% -3% 

VERVOER             

Beroepsmatige verplaatsingen: trein en vliegtuig   Duizend km 88.276 393.322 336.918   -78% 

Beroepsmatige verplaatsingen: AXA-wagenpark   Duizend km 146.765 220.173 223.577  -33% 

Woon-werkverkeer (heen en terug) (c)   Duizend km 683.788 976.840 920.155  -30% 

WATER (d)               

Water  m3 566.155 850.506 1.003.964  -33% 

KPI: Waterverbruik per persoon   m3/VTE 4,81 7,01 8,07 -10% -31% 

PAPIER (e)              

KPI: Kantoor-, marketing- en distributiepapier per persoon   kg/VTE 47,7 62,1 110,1 -20% -23% 

Papier: bureau   T 1.082 1.384 1.616  -22% 

Kantoorpapier per VTE   kg/VTE 9,2 11,4 13,0  -19% 

Gerecycleerd papier en/of duurzaam beheerd papier: kantoor   % 48% 58% 58%  -17% 

Papier: marketing en distributie   T 4.528 6.153 12.078  -26% 

Marketing- en distributiepapier per klant (f)   kg/klant 0,04 0,06 0,12  -26% 

Gerecycleerd en/of duurzaam beheerd papier: marketing en distributie   % 80% 72% 41%  12% 

AFVAL             

Totaal afval   T 5.430 nvt nvt  nvt 

Ongesorteerd afval (g)   T 2.712 4.646 4.512  -42% 

KPI: Ongesorteerd afval per persoon   kg/VTE 23,1 38,3 36,3 -10% -40% 

Aandeel gerecycleerd afval (totaal gesorteerd afval/totaal afval)   % 50% nvt nvt   nvt 
       

Key Performance Indicators (KPI's) zijn in het vet gemarkeerd. AXA-vestigingen met minder dan 50 VTE's zijn niet opgenomen in het gegevensverzamelingsproces, 

maar wel in het extrapolatieproces.             

(b) Omvat elektriciteit, aardgas, stookolie, stoom, gekoeld water.             

(c) Zonder bedrijfswagens om dubbele telling met het wagenpark van AXA te vermijden.             

(d) Deze gegevens werden verzameld bij entiteiten die 98.594 VTE's vertegenwoordigen.  

(e) Papiergegevens verzameld bij entiteiten die 98.554 VTE's vertegenwoordigen.             

(f) De Groep had in 2020 107,8 miljoen klanten.             

(g) Gegevens over ongesorteerd afval verzameld bij entiteiten die 98.393 VTE's vertegenwoordigen.       
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Milieu-impact met betrekking tot het gebruik van digitale apparatuur 

De activiteiten van AXA zijn de voorbije jaren steeds meer gedigitaliseerd. De COVID-19-crisis heeft de transformatie van de manier 

van werken van de Groep nog versneld, nu de meeste werknemers volledig of gedeeltelijk op afstand werken. Het is echter 

bewezen dat digitale activiteiten een hoge ecologische voetafdruk hebben door het hoge verbruik van energie en grondstoffen 

om nog meer gesofistikeerde apparaten te bouwen. 

In 2020 lanceerde AXA een 'Duurzaam digitaal' programma onder leiding van AXA Group Operations, met de steun van het 
Corporate Responsibility-team voor alle entiteiten, behalve AXA XL in deze fase. Dit programma is bedoeld om de 
koolstofvoetafdruk van de digitale activiteiten van AXA te meten, door op een holistische manier rekening te houden met de 
verschillende componenten (gebruik, uitrusting, datacenter en diensten). De digitale impact van AXA wordt voor het eerst 
bekendgemaakt. 

Om de ecologische voetafdruk van de digitale activiteiten van AXA te verkleinen, moet het energieverbruik en de behoeften aan 

apparatuur worden opgevolgd. De aanpak is ontwikkeld volgens de aanbeveling van de "LeanICT"-publicatie van The Shift Project 

en omvatte verschillende stappen: 

• Een duurzame digitale strategie uitwerken en lanceren; 

• Een duurzame digitale cultuur ontwikkelen bij AXA; 

• De koolstofvoetafdruk van het informatiesysteem meten aan de hand van de levenscyclus ervan; 

• Een duurzaam informatiesysteem opbouwen door de eis van soberheid op te nemen in de activiteiten van de 
datacenters, de levenscyclus van terminals, de uitoefening van architectuur, databeheer, ontwikkeling, enz; 

• Samen met klanten, leveranciers, partners, instellingen werken aan duurzame oplossingen en diensten via werkgroepen 
of onderzoek.  

De digitale voetafdruk van AXA is 26.506 t eq CO2 in 2020. Deze voetafdruk wordt onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:  

• 32.874 MWh wat overeenstemt met 2.492 t eq CO2 met betrekking tot het elektriciteitsverbruik van de servers die 
rechtstreeks worden gebruikt en beheerd door AXA Group Operations in zijn datacenters. Dit is een deelverzameling van 
Scope 2 elektriciteit van AXA (verwijzen naar paragraaf 'Scope 2' CO2-uitstoot voor berekeningsmethodes);  

• 10.456 MWh wat overeenstemt met 4.099 t eq CO2 met betrekking tot het elektriciteitsverbruik van de terminals die 
worden gebruikt door werknemers en dienstverleners die betrokken zijn bij de activiteiten van AXA (computers, 
monitors, gsm's, tablets). De berekeningsmethode is gebaseerd op interne inventarissen en gegevens van de 
fabrikanten. De meting omvat een deelverzameling van Scope 2 (voor verbruik in AXA-gebouwen) en een deel van Scope 
3 in geval van werken op afstand. De verhouding tussen het gebruik binnen en buiten de gebouwen van AXA is nog niet 
bepaald; 

• 16.234 t eq CO2 met betrekking tot de vervaardiging van digitale apparatuur die door AXA is aangekocht. De 
berekeningsmethode is gebaseerd op inventarissen, gegevens van fabrikanten en openbare gegevens, en de 
gemiddelde levensduur van apparatuur (Scope 3 emissies); 

• 3.680 t eq CO2 in verband met de aankopen van AXA van digitale diensten zoals cloud computing (Scope 3 emissies).  

Bovendien blijft AXA zich houden aan richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), 
bijvoorbeeld door de levensduur van IT-apparatuur te verlengen en het hergebruik van hervormde apparatuur te bevorderen. 
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Indicatoren ecologische voetafdruk informatiesysteem (1) EENHEID 2020 

Elektriciteitsverbruik: datacenters (2) MWh 32.874 

Scope 2 CO2 uitstoot: elektriciteit van datacenters (3) T. eq. CO2 2.492 

Elektriciteitsverbruik: terminals (4) MWh 10.456 

Scope 2&3 CO2-emissies op basis van locatie: elektriciteit van terminals  T. eq. CO2 4.099 

Scope3 emissies: Aangekochte IT-apparatuur (5) T. eq. CO2 16.234 

Scope3 emissies: Aangekochte diensten marktconform (6)  T. eq. CO2 3.680 
   

(1) Volledige scope van de AXA Groep, met uitzondering van AXA XL en datacenters in de Verenigde Staten. 

(2) We zijn bezig met het consolideren van onze digitale voetafdruk. Het gerapporteerde energieverbruik betreft onze belangrijkste datacenters in Europa en Azië. Tot 

het einde van dit consolidatieprogramma wordt het energieverbruik van bepaalde apparatuur niet geïsoleerd en wordt de Scope 3 van deze apparatuur niet 

gemonitord. 

(3) Met de Scope 2-methodologie bepaald door AXA. 

(4) De berekening is gebaseerd op de in gebruik zijnde inventaris van laptops, desktops, smartphones, tablets, monitors en gebruikshypothesen zowel in de kantoren 

van AXA als bij de werknemers thuis. Ze vertegenwoordigt 224.590 items van IT-apparatuur voor het personeel van AXA. 

(5) De emissies van servers, laptops, desktops, smartphones enz. zijn gebaseerd op door de leveranciers gepubliceerde inventarissen van apparatuur, gemiddelde 

bedrijfstijd en fabricage van apparatuur (of de best beschikbare schatting op basis van de openbare gegevensbanken van ADEME (https://www.bilans-ges.ademe.fr/) 

en de REN van het The Shift-project (https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/04/Lean-ICT-Materials-REN-2018-updated-in-April-2019.xlsx)). 

(6) "Levenscyclus"-emissies die verband houden met 1/ de fabricage van apparatuur die wordt gebruikt in de servers van externe datacentra en 2/ emissies die 

verband houden met het energieverbruik van deze externe datacentra na compensatie door de leverancier (ADEME-emissiefactoren voor het land of gegevens van de 

leverancier). Emissiebronnen zijn ofwel gebaseerd op informatie van dienstverleners of op ramingen/extrapolaties wanneer geen gemeten gegevens beschikbaar zijn, 

met name over emissies in verband met de fabricage van apparatuur. In dit stadium worden alleen de belangrijkste dienstverleners gevolgd: Amazon, Microsoft en 

Salesforce. 

 

 

 

�  
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4.4 Inclusieve verzekeraar  

Deze sectie betreft de inclusieve beschermingskant van AXA. Als een verantwoordelijke verzekeraar wil AXA de beschermingskloof 

van kwetsbare gemeenschappen dichten, via bedrijfsopportuniteiten die aangepast zijn aan lokale omstandigheden. Ons doel is 

(1) de integratie van meer inclusieve criteria en praktijken in onze verschillende businesslijnen te bevorderen, (2) best practices 

uit te wisselen en (3) een methodologie voor effectmeting te ontwikkelen.  

In 2020 werd in de context van de nooit eerder geziene COVID-19-crisis, enorm veel beroep gedaan op de volledige 

verzekeringssector. AXA heeft zich in de eerste plaats ingezet voor ziekenhuizen, door in het begin van de crisis 2 miljoen maskers 

te verkopen en 20.000 gratis maaltijden aan te bieden (met dank aan het partnerschap AXA-Uber). In de hele Groep werden 

verschillende bedrijfsgerelateerde initiatieven gelanceerd met aanpassingen van producten en diensten. De verzekeringsdekking 

van klanten en met name verzorgers is uitgebreid. Het begon in China via AXA Tian Ping. AXA Frankrijk bijvoorbeeld heeft zich 

ertoe verbonden een deel van de premies via diverse regelingen te herverdelen onder zijn professionele klanten. Duitsland heeft 

enkele premieverhogingen gepauzeerd en de schadeverzekeringscontracten gehandhaafd. Zwitserland en Indonesië hebben de 

dekkingen van ziekteverzekeringscontracten uitgebreid. AXA heeft zijn teleconsultatiediensten benut om een bijdrage te leveren 

aan de inspanningen op het vlak van gezondheidszorg wereldwijd, in Frankrijk, België, Italië en de Aziatische regio. 

Naast deze verzekeringsactiviteiten heeft AXA de economie ondersteund en inspanningen geleverd om de maatschappelijke 

gevolgen van deze COVID-19-crisis te verzachten. In Frankrijk heeft AXA bijgedragen aan het solidariteitsfonds van de staat om 

kmo's te ondersteunen. AXA Frankrijk heeft een bijdrage geleverd om het eigen vermogen van kmo's te versterken.   

Bovendien heeft AXA, als verantwoorde belegger, in 2020 meer dan 1,9 miljard euro belegd in maatschappelijke obligaties, ook als 

reactie op COVID-19.   

 

BEDRIJFSGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN   

Als verantwoorde verzekeraar streeft AXA ernaar om verzekering voor iedereen toegankelijk te maken. Verzekeringen zijn een 

grote katalysator voor economische ontwikkeling en vooruitgang in de samenleving. Door risico's te bundelen, wat de kern van 

verzekeringen vormt, ontstaat een systeem van wederzijdse steun en wordt het gemeenschapsgevoel versterkt. Het doel van AXA 

bestaat erin de reikwijdte van verzekeringen uit te breiden, door te innoveren en zo bevolkingsgroepen die van oudsher minder 

goed beschermd zijn, toegang te geven tot verzekering, onder meer via de volgende initiatieven:  

• de integratie van ESG-criteria in het productaanbod via specifieke productlabels zoals Assurance Citoyenne 
(Burgerverzekering); 

• zich actief inzetten voor financiële inclusie met AXA Emerging Customers; 

• zorgen voor verzekeringsoplossingen en -opportuniteiten voor vrouwen met het initiatief 'Vrouwen en verzekering'; 

• parametrische verzekeringsoplossingen ontwikkelen om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen tegen de 
gevolgen van de klimaatverandering, met AXA Climate; 

• toegang tot gezondheid en ziektepreventie door afstand te doen van de tabaksindustrie en specifieke producten te 
ontwikkelen. 

 

 

 

Maatschappelijke thema's opnemen in het productaanbod 

In Frankrijk groeit de vraag van klanten naar verantwoorde producten voortdurend. Eind 2015 heeft AXA Frankrijk het 'Assurance 

Citoyenne'-label ('Burgerverzekering') in het leven geroepen, dat garandeert dat alle verzekeringscontracten ten goede komen 

aan zowel de klanten als de maatschappij. In 2019 werd dit initiatief aangepast en ingezet op de spaarcontracten van AXA onder 

het label 'Épargne citoyenne' ('Burgersparen'). Deze twee labels zijn gebaseerd op een evaluatietoolbox, gebouwd in 
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samenwerking met een panel van externe actoren en gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij. Onze verbintenissen 

worden meegedeeld via de vier belangrijkste pijlers van het label, namelijk: 'Vertrouwen' (bijv. duidelijke, transparante 

contracten), 'Preventie' (bijv. preventiediensten of financiële opvoeding om de risico's voor onze klanten voor zichzelf, hun 

eigendom en hun spaargeld tot een minimum te beperken), 'Milieu' (bijv. papierloze contracten, beleggingsbeslissingen op basis 

van de milieu-impact), en 'Solidariteit' (bijv. toegankelijkheid van producten voor bevolkingsgroepen die gewoonlijk van 

verzekeringsregelingen zijn uitgesloten, beleggingen in bedrijven die jobkansen creëren en mensenrechten beschermen. In 2020 

heeft AXA Frankrijk ervoor gezorgd dat elk nieuw aanbod rond deze verbintenissen werd uitgewerkt en heeft het in totaal 68 

verschillende gelabelde producten verdeeld. Sinds 2015 zijn er al 6,3 miljoen gelabelde contracten verkocht. 

 

Opkomende klanten en initiatieven voor meer veerkracht 

Met de ontwikkeling van zijn verzekeringsoplossingen voor opkomende klanten wereldwijd, bestrijdt AXA financiële uitsluiting 

door kwetsbare bevolkingsgroepen toegang te bieden tot verzekeringsproducten en -diensten die hun economische ontwikkeling 

ondersteunen en hen een vangnet te bieden om te voorkomen dat zij weer in armoede vervallen. Deze aanpak bestaat uit het 

ontwerpen van voorstellen die toegankelijk, betaalbaar en relevant zijn voor de realiteit van die klanten. De producten en diensten 

voor opkomende klanten van AXA zijn ontworpen met behulp van technologie en co-creatie met klanten en distributiepartners, 

zoals mobiele netwerkoperatoren, banken en microfinancieringsinstellingen, FMCG-bedrijven en geldtransferbedrijven.   

In 2020 waren er meer dan 22 miljoen klanten betrokken bij 'Opkomende klanten'-activiteiten van AXA en werden diverse 

samenwerkingsverbanden over meer dan 10 markten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika verder ontwikkeld. In 2020 lag de nadruk 

in het bijzonder op het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met spelers die actief zijn in gezondheidstechnologie die 

verzekeringen en welzijnsdiensten combineren. Een voorbeeld is de samenwerking met Alodokter, een toonaangevend digitaal 

gezondheidsplatform in Indonesië, dat nu al twee jaar operationeel is. Nog een voorbeeld dat in 2020 werd gelanceerd, was het 

eerste eenvoudige, digitale en toegankelijke inclusieve verzekeringsprogramma door AXA China en AXA Next Business Innovation 

Center, een PPP-regeling met het Bureau voor Burgerzaken in Beijing. Verder heeft AXA Emerging Customers als reactie op de 

COVID-19-pandemie in verschillende landen gratis telegeneeskundeconsultaties georganiseerd om klanten beter toegang te 

bieden tot medische diensten. 

 

Parametrische verzekering 

Met ongeveer 100 B2B publieke en particuliere klanten wereldwijd biedt AXA Climate (voorheen AXA Global Parametrics) 

onmiddellijke bescherming aan gemeenschappen die te maken hebben met klimaatrisico's om te voorkomen dat ze in armoede 

vervallen. 

AXA Climate maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in de technologie en datawetenschap om kwetsbare 

gemeenschappen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. AXA Climate biedt parametrische 

verzekeringsoplossingen op basis van satelliet- en weerdata die binnen enkele dagen na een natuurramp of extreme 

weersomstandigheden snelle en automatische uitbetalingen triggeren. AXA Climate heeft ook vroegtijdige 

waarschuwingssystemen ontwikkeld die gebruik maken van satelliet- en andere weerdata om te anticiperen en een noodplanning 

op te stellen voordat er een natuurramp plaatsvindt. Klimaatverandering is een ander gebied waarin AXA Climate actief is, met de 

ontwikkeling van een unieke wereldwijd risicoaanpassingsplatform om risicobeoordelingen en pasklare aanpassingsplannen te 

verstrekken. 

AXA Climate werkt nauw samen met overheden en internationale organisaties om publiek-private partnerschappen in opkomende 

markten te ontwikkelen. Publiek-private partnerschappen vertegenwoordigen meer dan de helft van de portefeuille. 

Tot de publieke klanten van AXA Climate behoren alle belangrijke internationale risicopools voor overheden die bescherming 

bieden tegen de risico's van natuurrampen, zoals tropische cyclonen, aardbevingen, overvloedige regenval en droogte. AXA 

Climate werkt ook samen met overheden in de landbouwsector om boeren te beschermen tegen opbrengstverliezen als gevolg 

van meervoudige klimaatrisico's. AXA Climate ondersteunt het nationale landbouwverzekeringsstelsel in India, waardoor meer 

dan 55 miljoen boeren kunnen profiteren van een landbouwverzekering. 
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AXA Climate werkt ook samen met de publieke sector aan landbouwverzekeringsprojecten op kleinere schaal in Pakistan, 

Vietnam, Taiwan, Senegal, Ivoorkust, Kameroen, Zambia, Ethiopië en Mozambique waar het meer dan een half miljoen boeren 

beschermt. 

Tot de zakelijke klanten van AXA Climate behoren ook vooraanstaande industriëlen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, 

landbouwcoöperaties, bosbouworganisaties in zowel Europa als Latijns-Amerika en duurzame energiebedrijven. 

 

 

Vrouwen en verzekering 

Vrouwen, vooral in opkomende landen, zijn minder goed verzekerd dan mannen, hoewel zij een belangrijke speler zijn in de 

economie. In 2014 stelde AXA een rapport op, 'SheForShield', waarin de houding van vrouwen ten opzichte van verzekeringen 

wordt onderzocht, evenals hun behoeften en verwachtingen. Sinds AXA het 'Vrouwen en verzekering'-initiatief heeft ontwikkeld, 

mikt het op een betere toegankelijkheid voor vrouwen tot verzekeringsproducten. 

De drie belangrijkste interventiegebieden zijn: vrouwen als klant, als ondernemer en werkzaam in distributienetwerken. AXA heeft 

een tweeledige aanpak ontwikkeld: in mature markten zal AXA vrouwen in staat stellen om financieel onafhankelijk te zijn, en in 

opkomende markten is het doel om hen in staat te stellen om 'beter te leven'. In 2020 maakten 17 entiteiten van 'Vrouwen en 

verzekering' een strategische prioriteit en werden er 25 producten ontwikkeld (versus 17 entiteiten en 26 producten in 2019). 

Daarnaast heeft AXA in 2019 via het AXA Research Fund, 1 miljoen euro besteed aan onderzoek om gezondheids- en 

ondernemershinderpalen voor vrouwen beter te begrijpen en te voorkomen.  

Sinds 2018 is AXA ook een strategische partner van het Global Women’s Forum. Het doel is om de expertise en invloed van AXA te 

verspreiden over de practices, oplossingen en projecten. Via deze organisatie publiceerde AXA in 2020 de eerste Gender Equity 

Barometer om de kloof tussen perceptie en realiteit over gendergerelateerde onderwerpen in de G7-landen te belichten.  

Als leider van de Women4Health Daring Circle streeft AXA ernaar vrouwen gelijke toegang tot gezondheid te geven en unieke en 

belangrijke manieren te verkennen om hun gezondheidsstatus en levenskwaliteit te verbeteren door vorm te geven aan een 

nieuw, inclusief gezondheidssysteem in de wereld na COVID-19. 

In 2020 heeft AXA samen met onderzoeksbureau Ipsos een enquête gehouden bij 8.000 vrouwen met een verschillende sociale 

achtergrond in acht landen. Naar aanleiding daarvan zijn twee rapporten gepubliceerd over de impact van de COVID-19-crisis op 

vrouwen. In het eerste werd het effect onderzocht op de inkomens en de werkzekerheid van vrouwen om de gevolgen van de crisis 

te begrijpen Het tweede rapport ging dieper in op de gezondheid van vrouwen en het effect van de crisis op hun fysieke en mentale 

welzijn en hun benadering van gezondheidszorg. 

 

Gezondheid en ziektepreventie 

 

In 2020 zijn de inspanningen van AXA, die sinds 2016 worden geleverd, om afstand te doen van en een 
einde te maken aan verzekeringsdekkingen voor de tabaksindustrie (€ 1,8 miljard) officieel 
gecertificeerd via de stempel 'Tobacco Free Finance'. Deze stempel getuigt van de sterke verbintenis 
van AXA in de strijd tegen tabak dat jaarlijks meer dan 8 miljoen doden veroorzaakt en daardoor een 
van de grootste doodsoorzaken ter wereld is. AXA is van mening dat het ondersteunen van een 
industrie die de belangrijkste oorzaak is van langdurige niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, 
hartziekten en chronische ademhalingsziekten, niet verenigbaar is met zijn rol als een van 's werelds 
grootste zorgverzekeraars  
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Tegelijkertijd hebben AXA-entiteiten digitale, eenvoudige en betaalbare inclusieve gezondheidsprogramma's ontworpen om de 

beschermingskloof te verkleinen bij arme of kwetsbare bevolkingsgroepen met betrekking tot specifieke gezondheidsrisico's. AXA 

China heeft onderzoek gedaan naar ondermaatse risico's, bijv. mensen die traditioneel van verzekeringen worden uitgesloten, 

door hun beschermingskloof aan te pakken. Een ander voorbeeld is AXA Filipijnen dat als onderdeel van zijn IPMI-product 

(International Private Medical Insurance) (herverzekerd door AXA PPP) een contractsluitingsproces heeft geïmplementeerd voor 

verhoogde risico's.   

 

 

 

Inclusieve economie en groei 

AXA blijft zich inzetten in verschillende coalities met het oog op een meer inclusieve economie. 

De 'inclusieve economische coalitie' werd in 2018 gelanceerd door CEO's van 33 grote bedrijven in Frankrijk, onder wie die van 

AXA, om te handelen ten gunste van een meer inclusieve economie. Dit collectieve engagement is een van de antwoorden van de 

particuliere sector op de sociale kwetsbaarheden in Frankrijk. 

In 2020 heeft de coalitie zich ingezet om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis. AXA droeg zijn steentje bij door de 

schenking van 795 digitale apparaten om mensen die tijdens de coronalockdown afgezonderd waren, te helpen contacten te 

leggen en die te onderhouden. Er werden 495 laptops geschonken aan het Simplon Foundation voor ziekenhuizen, verpleeghuizen 

en inrichtingen voor mensen met een beperking en nog eens 300 laptops en desktops aan het Emmaus Connect-initiatief voor 

kansarme kinderen. 

Bovendien heeft die coalitie zijn verbintenis voortgezet op drie thema's: werkgelegenheid (leercontracten, integratie, opleiding), 

meer toegankelijke producten en diensten, en inclusieve aankopen. Wat werkgelegenheid en opleiding betreft, was een van de 

belangrijkste verbintenissen van de coalitie een toename van 35% van het aantal jobstudenten tussen 2018 en 2020. Bij de start 

van het schooljaar in september hebben AXA-maatschappijen in Frankrijk, in het kader van de deelname van AXA aan verschillende 

job events, meer dan 1.100 jobstudenten verwelkomd. Om de collectieve doelstelling van +5 miljoen opleidingsuren in 2019 en 

2020 te halen, heeft AXA tot slot in 2020 meer dan 55.000 opleidingsuren gegeven aan alle AXA-werknemers in Frankrijk, ondanks 

COVID-19.  

De werkgroep rond producten en diensten spitste zich toe op een inclusief aanbod dat individueel of in samenwerkingsverbanden 

werd aangeboden binnen de coalitieleden. AXA werkte samen met Renault en Total in een gezamenlijk initiatief om een opleiding 

voor het rijbewijs aan te bieden aan jongeren voor wie het een voorwaarde is om toegang te krijgen tot werk of opleiding (75-100 

beoogde personen). In 2020 is het programma van start gegaan, ondanks de gezondheidsmaatregelen:  verschillende jongeren 

behaalden hun rijbewijs.  

Op internationale schaal blijft AXA sterk betrokken bij de coalitie 'Business for Inclusive Growth'. Deze door de OESO geleide 

coalitie van particuliere ondernemingen draagt bij aan de bestrijding van sociale ongelijkheden door nauw samen te werken met 

beleidsmakers om de integratie op zowel mondiaal als lokaal niveau te bevorderen. Dit initiatief werd gelanceerd op de G7-top 

van 2019 met als thema 'de bestrijding van alle soorten ongelijkheden'. Sindsdien werd een drie jaar durend programma 

uitgewerkt, dat wordt gemonitord door een raad van bestuur, en de G7, de OESO en de Afrikaanse landen omvat. de belangrijkste 

resultaten ervan zijn: 

• een in ons hoofdkantoor ondertekende belofte om gelijke kansen te bevorderen, komaf te maken met ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen en ruimtelijke ongelijkheden te verminderen; 

• specifieke werkgroepen met OESO-deskundigen en academici die zich richten op de ontwikkeling van inclusieve 
projecten; 

• een internationale incubator bij de OESO met als doel inclusieve bedrijven op te richten met een echte sociale en 
economische impact. 
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In 2020 heeft de incubator twee door AXA ondersteunde projecten geselecteerd: Insurance Net for Smallholders (INES) en 

Telemedicine in Mexico.   

INES, een gezamenlijk initiatief van AXA Emerging Customers, AXA Climate en L'Oréal, is een project met als doel een uitgebreid 

risicobeschermingspakket (gezondheid, klimaat en diensten met toegevoegde waarde) aan te bieden aan meer dan 50 000 kleine 

boerenbedrijven en hun gezinnen als onderdeel van de L'Oréal Solidarity Sourcing programma's. Die boeren, die geen toegang 

hadden tot verzekering en dus kwetsbaarder waren voor risico's, krijgen een ziektekostenverzekering en een parametrische 

klimaatverzekeringsdekking.  In het algemeen beoogt het project de bestaansmiddelen van de landbouwers te verbeteren, het 

bevoorradingsnetwerk van L'Oréal veilig te stellen en de veerkracht van de toeleveringsketen te vergroten. 

  

Het telegeneeskundeproject van AXA streeft ernaar de toegang tot goedkope eerstelijnsgezondheidszorg op afstand voor 

kwetsbare bevolkingsgroepen in Mexico te verbeteren door te investeren in het netwerk voor eerstelijnsgezondheidszorg van AXA 

Keralty. Het uit de COVID-19-pandemie voortvloeiende initiatief is erop gericht veilige, kwalitatief goede en kosteneffectieve 

telegeneeskundediensten aan te bieden aan klanten uit de massamarkt en met een laag inkomen, werknemers van plaatselijke 

B4IG-bedrijven in Mexico. 

 

 

 

MECENAAT EN MEDEWERKERSBETROKKENHEID 

In het kader van onze beoordeling van het duurzaamheidsrisico (beschreven in sectie 4.1), hebben we maatschappelijke 

betrokkenheid en bedrijfsmecenaat geïdentificeerd als belangrijke elementen die de rol van AXA als maatschappelijk 

verantwoorde onderneming ondersteunen. Als gevolg daarvan heeft AXA verschillende beleidslijnen en initiatieven ontwikkeld 

die afgestemd zijn op zijn strategie voor verantwoord ondernemen. 

 

Mecenaat 

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming streeft AXA ernaar een positieve rol te spelen in de samenleving door een cultuur 

op te bouwen waarin vrijwilligerswerk door werknemers wordt aangemoedigd om de gemeenschappen waarin AXA actief is, te 

ondersteunen. 

In 2020 heeft AXA zijn bedrijfsfilantropiebeleid afgestemd op de drie duurzaamheidspijlers (klimaat en milieu, gezondheid en 

ziektepreventie, sociale ongelijkheid en inclusie), verder uitgewerkt via zijn bestuursorgaan Corporate Philanthropy Committee. 

Via de Community Investment Guidelines worden de AXA-entiteiten ook aangemoedigd om hun filantropische acties op die drie 

pijlers te richten. In 2020 werd bijna 88% van de 41,4 miljoen euro aan giften door de Groep en de entiteiten (waaronder het AXA 

Research Fund) besteed aan projecten met betrekking tot die drie duurzaamheidspijlers.  

Met de COVID-19-crisis heeft AXA zich ertoe verbonden ziekenhuizen, medisch onderzoek en zorg voor gemeenschappen en 

kwetsbare personen te steunen. Van de totale giften van de Groep in 2020 werd 67% besteed aan de COVID-19-crisis. Een 

aanzienlijk deel van de gezondheids- en ziektepreventie in 2020 heeft betrekking op COVID-19 (ongeveer 27.9 miljoen euro). AXA 

heeft de inspanningen op het gebied van medisch onderzoek voornamelijk gesteund via het AXA Research Fund (zie de paragraaf 

'AXA Research Fund' hieronder). Merk op dat 2020 ook werd gekenmerkt door twee humanitaire crisissen met een internationale 

impact: de enorme branden in Australië (donatie van 64.000 euro van AXA Groep en AXA XL) en de ontploffing in Beiroet (200.000 

euro voor noodhulp met het Rode Kruis).  

 

Klimaat en milieu 
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• Het wereldwijde partnerschap van AXA met het WWF dat in 2019 werd ondertekend, werd in 2020 voortgezet om de 
klimaat- en biodiversiteitsproblematiek aan te pakken. Via dit driejarige programma ondersteunt het WWF AXA in zijn 
inspanningen om ervoor te zorgen dat bij al onze activiteiten beter rekening wordt gehouden met het natuurlijk kapitaal 
(zie sectie 4.3 'Klimaatverandering en biodiversiteit'). Bovendien maakt de filantropiecomponent van dit programma 
het mogelijk om direct bij te dragen aan het behoud van de ecosystemen in Mexico en Nieuw-Caledonië; 

• Andere verbintenissen voor Klimaat en Biodiversiteit: Het AXA XL Ocean educatieprogramma heeft sinds de start van het 
programma al 8,5 miljoen kinderen bereikt en voorgelicht over oceaanbescherming.  AXA Ocean Education heeft in 2020 
zijn toegankelijkheid vergroot door het programma in zes talen te laten vertalen. Er werden lokale expansiestrategieën 
gelanceerd met 5 AXA- en AXA XL-kantoren; 

•  Talrijke AXA-entiteiten hebben partnerschappen gesloten om een positieve impact te hebben op het milieu en de strijd 
tegen de klimaatverandering (bijvoorbeeld onder meer AXA Zwitserland, AXA Mexico, AXA Frankrijk, ...). 

Gezondheid en ziektepreventie 

• AXA werkt vanaf 2020 voor drie jaar samen met UNICEF aan een programma om de wereldwijde epidemie van 
overgewicht en obesitas aan te pakken, door te werken aan de eetgewoonten van jonge kinderen in de Filipijnen en 
Brazilië. Om kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar te bereiken, werkt UNICEF in op hun directe omgeving, namelijk de 
moeders en de gezondheids- en onderwijsprofessionals om hen heen.  Opleidings-, communicatie- en 
pleitbezorgingsactiviteiten met de autoriteiten zullen worden uitgevoerd door lokale UNICEF-teams, ondanks de COVID-
19-crisis. In 2020 zijn ongeveer 63.000 kinderen en hun moeders op de Filipijnen en ongeveer 7.000 gezondheids- en 
onderwijsprofessionals in Brazilië ondersteund (de doelstelling van het driejarenprogramma is respectievelijk 177.000 
op de Filipijnen en 16.000 in Brazilië); 

• Risicopreventie is ook een belangrijke component die door de entiteiten van AXA werd ontwikkeld in het kader van onze 
verzekeringsactiviteiten.  Frankrijk en Spanje hebben hun ambitieuze programma's voor de preventie van tal van 
gezondheidsproblemen voortgezet (focus op vrouwen, gezondheid op het werk, veiligheid van kinderen op het internet, 
...). Risico's in verband met verkeersongevallen zijn gedekt, in het kader van onze motorrijtuigenverzekering. Frankrijk, 
Spanje, Zwitserland en Mexico hebben bewustmakingscampagnes op dat gebied ontwikkeld, met een investering van 
ongeveer 2 miljoen euro. 

 

Sociale ongelijkheden en inclusie 

Talrijke entiteiten van de Groep voeren tal van acties om hulp te bieden op het vlak van 'Sociale ongelijkheden en inclusie', onder 

andere via het vrijwilligersprogramma 'AXA Harten Troef' (zie verder). 56% van de door AXA Harten Troef aangeboden 

vrijwilligersactiviteiten en 14,6% van de uitgekeerde bedragen zijn bestemd voor projecten ter bestrijding van ongelijkheid. Zo 

ondersteunt AXA Frankrijk verschillende instellingen die zich bezighouden met de bescherming van vrouwen die het slachtoffer 

zijn van huiselijk geweld en ondersteunt AXA Zwitserland een programma rond intergenerationele dialoog.  

In overeenstemming met zijn waarden om het erfgoed te beschermen en door te geven, is AXA betrokken bij belangrijke acties 

voor het behoud van het werelderfgoed. Het einde van 2019 werd gekenmerkt door de aankoop van nationaal bezit voor het 

Louvre Museum en renovatiewerkzaamheden in het kasteel van Versailles (de appartementen van Madame Du Barry), naast 

solidariteitsverbintenissen voor de wederopbouw van de Notre-Dame de Paris. AXA-entiteiten, zoals AXA Frankrijk, Spanje en AXA 

Mexico, voeren ook actie op het vlak van filantropie waarbij de toegang tot het erfgoed en de cultuur voor iedereen wordt 

bevorderd (prioriteit 'sociale ongelijkheden en inclusie'). 

 

AXA Research Fund 

Het AXA Research Fund, het wetenschappelijk filantropie-initiatief van AXA, heeft tot doel wetenschap te ondersteunen voor 
maatschappelijke vooruitgang. Het Fonds ondersteunt onderzoeksprojecten van topniveau en houdt zich bezig met de 
verspreiding van wetenschappelijke gegevens om de besluitvorming beter te onderbouwen.  

Met een wereldwijd engagement van 250 miljoen euro sinds de lancering in 2008 heeft het AXA Research Fund 161 miljoen euro 
uitgetrokken voor de financiering van 665 projecten die oplossingen zoeken voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op 
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het gebied van klimaat en milieu, gezondheid en sociaal-economische risico's. De selectie van de onderzoeksprojecten staat onder 
toezicht van een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad en is gebaseerd op uitmuntendheid en innovatie. 

In 2020 heeft het AXA Research Fund (AXARF) zich met een toezegging van 5 miljoen euro gericht op de aanpak van de wereldwijde 
gezondheidscrisis COVID-19. Een eerste schijf was gewijd aan partnerschappen met het Institut Pasteur, de APHP (Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris) en andere innoverende partners die werken aan baanbrekende oplossingen voor de 
gezondheidscrisis, om het nieuwe virus te begrijpen en diagnostische tests, apparatuur, vaccins en behandelingen te ontwikkelen. 
Tien AXA Awards kregen een tweede financieringsschijf om onderzoek te ondersteunen dat gericht is op het onder controle krijgen 
van de pandemie en de neveneffecten daarvan, waaronder de gevolgen voor de geestelijke gezondheid en kwetsbare 
bevolkingsgroepen.   

Op het gebied van klimaat en milieu is de AXA-leerstoel "Natural Coastal Resilience Building" aan de universiteit van Santa Cruz, 

Californië, geselecteerd voor financiering voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro over 5 jaar.  

Ook het sociaal-economisch onderzoek werd verder ontwikkeld met de steun van 7 beurzen op het gebied van inclusieve groei 

(871 miljoen euro), waarbij projecten werden onderzocht die gaan van de duurzaamheid van bestaansmiddelen in stedelijke 

informele economieën tot circulaire economie in steden of de digitalisering van geld. 

Op basis van zijn sterke onderzoeksnetwerk heeft het AXARF zichtbare verspreidingsinspanningen geleverd door zijn 

begunstigden voortdurend in de media onder de aandacht te brengen. Om de besluitvorming in crisistijden beter te 

onderbouwen, is een taskforce van onderzoekers voor COVID-19 bijeengekomen rond een reeks webinars en een verwante 

publicatie, "COVID-19, Confronting a global crisis", waarin perspectieven op gezondheids-, economische en milieuaspecten 

worden gedeeld. Via AXARF-webinars, publicaties en artikelen met partners als The Conversation konden onderzoekers uit alle 

vakgebieden meer licht werpen op thema's als klimaatverandering, geestelijke gezondheid, vrouwen in het bedrijfsleven, 

verklaarbare AI voor de gezondheidszorg, cyberveiligheid en het behoud van biodiversiteit. 

 

Vrijwilligerswerk onder medewerkers  

AXA Harten Troef is een internationaal vrijwilligersprogramma voor medewerkers van AXA. In dat kader voeren de medewerkers 

activiteiten uit rond thema's die afgestemd zijn op de drie pijlers van onze duurzaamheidsstrategie. Om het programma nog 

sterker te verankeren in de entiteiten werd in 2020 een internationaal sponsorcomité opgericht.  

De COVID-19-crisis die kenmerkend was voor het jaar 2020, had een grote impact op het vrijwilligerswerk bij de medewerkers 

(minder mensen op kantoor, beperking in de organisatie van face-to-face-groepsevenementen). De AXA-entiteiten hebben echter 

creativiteit aan de dag gelegd en de medewerkers bleven zich inzetten en schonken hun tijd om patiënten, 

eerstelijnsgezondheidszorgwerkers en de meest achtergestelden te helpen via virtuele activiteiten. Deze crisis bood nieuwe 

mogelijkheden op het vlak van solidariteit, met bijvoorbeeld de wereldwijde solidariteitschallenge van AXA, georganiseerd ten 

voordele van 101 Fund (een donatiefonds dat 1200 eenheden voor medische intensieve zorgen in 60 landen groepeert) en de 

Franse ziekenhuizen, die 11.637 berichten op sociale netwerken genereerden waarmee 369.631 euro werd ingezameld in de hele 

groep.  

In 2020 hebben meer dan 23.000 medewerkers (schatting – bijna 39.000 in 2019) hun tijd en vaardigheden ter beschikking gesteld. 

De entiteiten die in 2020 hebben deelgenomen, vertegenwoordigen 98% van het gemiddelde aantal VTE's bij AXA. 

In totaal hebben de medewerkers van AXA een ruime waaier aan activiteiten uitgevoerd (1903 in totaal), ongeveer 35.700 

vrijwilligersactiviteiten (versus 81.200 in 2019) wat overeenstemt met bijna 228.000 uur (284.000 uur in 2019) gedurende het jaar, 

ten dienste van solidariteitsprojecten. Het merendeel van deze vrijwilligersuren werd gepresteerd tijdens de werkuren (bijna 

200.000 uren versus 240.000 in 2019). Via het AXA Harten Troef-programma wil de Groep alle vormen van 

werknemersbetrokkenheid bevorderen, in het bijzonder de op vaardigheden gebaseerde filantropie. AXA Frankrijk heeft in 2020 

verder gewerkt aan het 'AXA Expérience Solidaire'-programma: 147 medewerkers hebben aan vrijwilligerswerk gedaan bij 

partnerverenigingen (versus 110 in 2019). In totaal stonden de salarissen voor de 155.000 uren die aan deze mecenaatmissies 

werden besteed, gelijk aan een donatie van bijna 8,3 miljoen euro (versus 7,9 miljoen euro in 2019). Die uren zijn inbegrepen in het 

totale aantal vrijwilligersuren (bijna 73.000 vrijwilligersuren werden gepresteerd buiten 'AXA Expérience Solidaire'; waarvan 

44.000 uur buiten de werkuren).  
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De editie 2020 van de CR-week vierde zijn tiende verjaardag. De activiteiten bleven behouden maar werden in veel gevallen virtueel 

aangepast. Het was ook de gelegenheid om onze eerste internationale solidariteitssportestafette te lanceren, waaraan wereldwijd 

9.100 medewerkers deelnamen, waaronder ongeveer 2.000 van AXA Tianping. Het geschatte aantal vrijwilligers voor de hele CR-

week 2020 bedroeg 16.500 voor een totaal van 24.350 uur in 43 landen.  

�  
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4.5 Bedrijfsvoering 

AXA verbindt zich ertoe zijn activiteiten uit te oefenen in overeenstemming met hoge ethische principes. Deze verbintenis is 

bedoeld om de naleving van de geldende wetten en voorschriften in de verschillende rechtsgebieden waar wij actief zijn, te 

waarborgen en om het vertrouwen van onze klanten, aandeelhouders, werknemers en zakenpartners te verdienen. Bovendien 

gaat deze verbintenis vaak verder dan de wettelijke verplichtingen als het gaat om onderwerpen die AXA na aan het hart liggen. 

 

BEDRIJFSETHIEK  

Professionele gedragscode 

De professionele gedragscode van de AXA Groep heeft als doel om wereldwijde regels en richtlijnen vast te stellen om ervoor te 

zorgen dat de bedrijven en werknemers van de AXA Groep een gemeenschappelijk begrip hebben van de compliance- en ethische 

normen die door de AXA Groep vereist zijn. De Code bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, waaronder specifieke regels met 

betrekking tot belangenconflicten, bestrijding van omkoping en corruptie, handel met voorkennis, het beheer van vertrouwelijke 

informatie, enz. De Code is beschikbaar op de website van de Groep  (www.axa.com/en/newsroom/publications/compliance-

ethics-guide). In 2019 lanceerde AXA een bijgewerkte versie van de professionele gedragscode van de AXA Groep. De bijgewerkte 

Code omvat onderwerpen die de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden; het gaat hierbij onder meer om gezondheid en 

veiligheid op het werk, bescherming en verantwoord gebruik van klantgegevens, beheer van sociale media, preventie van 

discriminatie en pesterijen, en eerlijke en professionele behandeling van klanten. De inhoud en de stijl van de Code werden ook 

herzien om ze gemakkelijker en toegankelijker te maken voor het publiek. 

 

Bestrijding van omkoping en corruptie 

Om het risico op omkoping en corruptie te voorkomen, heeft AXA een Anti-Bribery & Corruption Policy (ABC Policy) ingevoerd 

waarin de minimale normen zijn vastgelegd voor ABC die door de entiteiten van AXA moeten worden toegepast. Dit beleid werd 

regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met nieuwe regelgevingen en in het bijzonder met de Franse wet die bekend staat 

als de 'Sapin II' nr 2016-1691 van 9 december 2016, betreffende transparantie en corruptiebestrijding in het moderne economische 

leven. Een Group Anti-Bribery Officer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het wereldwijde ABC-programma op 

groepsniveau en de controle van de uitvoering ervan in de entiteiten. De entiteiten van AXA hebben lokale anticorruptiemanagers 

aangesteld om hun ABC-programma's uit te voeren in overeenstemming met de normen van AXA.  

De certificering van de AXA-normen door de CEO's van de entiteiten omvat een onderdeel over het kader 'bestrijding van 

omkoping en corruptie'. AXA streeft naar een consistent omkopings- en corruptiebestrijdingsprogramma in alle entiteiten van de 

Groep, met inbegrip van de nodige vereisten die beantwoorden aan de internationale normen (waaronder de Sapin II-wet), en 

naar preventie van corruptierisico's. Alle CEO's van de entiteiten hebben de AXA-normen in 2019 en 2020 ondertekend.  

   

 

Bedrijfsvoering 

De verzekerings-, bank en vermogensbeheeractiviteiten van de Groep zijn onderworpen aan een toenemend aantal initiatieven 

op het gebied van wet- en regelgeving - in de Europese Unie (bijv. de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie, MiFID II, PRIIP's) 

maar ook veel andere delen van de wereld  ter versterking van de consumentenbescherming in de financiële dienstverlening. AXA 

heeft belangrijke acties ondernomen om aan deze vereisten te voldoen in elk van zijn activiteiten waar dergelijke maatregelen van 

kracht zijn en wereldwijd om een cultuur van klantenbescherming te verspreiden en te implementeren in de hele Groep. 

Bovendien toont AXA een sterke betrokkenheid in zijn professionele gedragscode die bindend is voor al zijn medewerkers en 

dochterondernemingen wereldwijd om zijn klanten eerlijk en professioneel te behandelen, in het bijzonder door transparantie 

aan te moedigen of eerlijk en verantwoordelijk te zijn bij het promoten van producten en diensten.  
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Een van de recente initiatieven is een nalevingsprogramma voor de evaluatie van de bescherming van de klant, waarbij wordt 

nagegaan hoe de entiteiten de thema's rond bescherming van de klant lokaal beheren en welke processen er bestaan, vooral met 

betrekking tot de informatie over de klant, de verkooppraktijken of de opleiding van het verkooppersoneel. Die controles spitsten 

zich oorspronkelijk toe op de meeste Europese entiteiten. 

Een ander belangrijk element is het goed opgezette productgovernanceproces (Product Approval Process, 'PAP') dat is ingevoerd 

om toezicht te houden op het ontwerp, de goedkeuring en de herziening van de producten. Het PAP is van toepassing op alle 

entiteiten van de AXA Groep en is met name gericht op de klantendimensie, waarbij wordt gegarandeerd dat het product wordt 

samengesteld vanuit de behoeften en verwachtingen van de klant, met een definitie van de doelmarkt en een selectie van 

adequate distributiekanalen. In dit formele proces wordt er ook rekening mee gehouden dat alle nieuwe producten die binnen 

het toepassingsgebied van het PAP vallen, de principes van 'waarde voor de klant' naleven. 100% van de entiteiten die tot het 

toepassingsgebied van de AXA-normen behoren, hebben de normen van de Groep ondertekend, waardoor zij verplicht zijn het 

PAP na te leven. In 2020 zijn, voor zover wij weten, alle levensverzekerings-, spaar-, gezondheids- en schadeverzekeringsproducten 

onderworpen aan het Product Approval Process van AXA.  

Bovendien worden de compliancerisico's, in het bijzonder de bedrijfsvoeringsrisico's, jaarlijks beoordeeld. De resultaten en de 

eventueel noodzakelijke maatregelen om de gevolgen te beperken, worden ontwikkeld en met de algemene directie gedeeld. Er 

zijn interne controleprocessen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de controles effectief zijn en betrekking hebben op de eigen 

activiteiten van de entiteiten en die van de eigen verkoopkanalen. 

 

VERANTWOORD GEBRUIK VAN GEGEVENS EN GEGEVENSBESCHERMING 

In het kader van de beoordeling van de duurzaamheidsrisico's van AXA heeft de Groep verschillende initiatieven op poten gezet 

om het gebruik van gegevens te bevorderen om het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen en om de bescherming 

van klantgegevens te waarborgen. 

Privacy van gegevens 

AXA was de eerste verzekeringsgroep die privacygerelateerde Binding Corporate Rules heeft aangenomen, die zijn goedgekeurd 

door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten en die een internationaal goedgekeurd contractueel kader voor 

gegevensprivacy vormen voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden. 

Entiteiten die zich hebben aangesloten bij de Binding Corporate Rules vertegenwoordigen 99% van de inkomsten van AXA in 2020. 

Deze regels en de verklaring van AXA inzake gegevensbescherming, waarbij de Groep zich ertoe verbindt geen persoonsgegevens 

van haar klanten te verkopen, zijn beschikbaar op de website van de AXA Groep (www.axa.com/en/about-us/our-commitments). 

 

De AXA Groep heeft zich ertoe verbonden de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten uitvoer te leggen en had in dat 

verband dertig projecten op het gebied van gegevensbescherming opgezet, waarbij meer dan driehonderd mensen in entiteiten 

in zestien landen betrokken waren. De Groep voert ook soortgelijke verordeningen uit die onlangs zijn aangenomen in landen 

buiten de Europese Unie. 

Met de enorme digitalisering van de samenleving wordt het cyberrisico vandaag de dag beschouwd als een van de grootste risico's 

waaraan burgers en bedrijven worden blootgesteld.   

Als antwoord op deze dreiging en als verantwoordelijke verzekeraar heeft AXA een risicogebaseerde beveiligingsstrategie 

ontwikkeld die onze bedrijfsveerkracht versterkt, waarbij beveiliging voor onze entiteiten van een noodzaak naar een voordeel 

wordt getransformeerd. De beveiliging wordt holistisch beheerd door de bedrijfsfunctie Group Security. Ze verzamelt de drie 

belangrijkste veiligheidsdisciplines: Information Informatiebeveiliging, Operationele Veerkracht en Fysieke Beveiliging & 

Veiligheid. 

Deze geconvergeerde organisatie voor veiligheidsbeheer gaat gepaard met een ambitieus engagement om de meest mature 

entiteiten van AXA bij het eerste kwartiel van de veiligste bedrijven in de financiële sector te houden.  

Daarom wordt het maturiteitsniveau op het gebied van beveiliging en cyberbeveiliging van deze entiteiten jaarlijks beoordeeld, 
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met name op basis van de ISO 270001-normen. In 2020 bereikte AXA een score van 3,17, meer dan het gemiddelde van 3,00 dat 

leidt tot het eerste kwartiel van de meest veilige bedrijven in de sector.  

Dit robuuste beveiligingsmaturiteitsniveau wordt ook bereikt door de sterke mobilisatie van de medewerkers van AXA, die worden 

beschouwd als de eerste verdedigingslinie van AXA tegen cyberaanvallen. In de hele Groep worden jaarlijks beveiligings- en 

cyberbeveiligingsopleidingen gegeven. In 2020 werd 100% van de werknemers in loondienst en niet in loondienst opgeleid en 

gecertificeerd (ongeveer 110.000 werknemers).  

 

 

 

Verantwoordelijke artificiële intelligentie 

AXA is een van de oprichters van de Franse vereniging Impact AI (Artificiële intelligentie). Impact AI is een 'think and do tank' 

bestaande uit bedrijven, adviesbureaus, start-ups, scholen en actoren die werken aan verantwoordelijke AI met vijf 

actieprogramma's, zoals het analyseren van de perceptie van AI en het ontwikkelen van een 'vertrouwde AI', het delen van tools 

voor een verantwoord gebruik van AI, het helpen aanpassen aan het digitale tijdperk en het creëren van partnerschappen om 

verantwoordelijke AI te promoten onder alle soorten actoren (bedrijven, scholen, verenigingen, enz.). 

Binnen deze organisatie staat AXA aan het hoofd van het Impact AI Responsible AI Committee, dat belast is met het leveren van 

een bijdrage aan 'de betrouwbare AI-beoordelingslijst' van de deskundigengroep op hoog niveau voor kunstmatige intelligentie 

(opgericht door de Europese Commissie). De Europese Commissie heeft 'The Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial 

Intelligence' gepubliceerd: in deze richtsnoeren wordt een mensgerichte benadering van AI voorgesteld en worden 7 belangrijke 

vereisten opgesomd waaraan AI-systemen moeten voldoen om betrouwbaar te zijn. Deze eisen zijn onderzocht en rechtstreeks 

toegepast op de realiteit van de bij Impact AI aangesloten bedrijven. Deze reflectie heeft geleid tot de ontwikkeling van een gids 

"Betrouwbare AI", die eind 2020 is gepubliceerd. 

Tegelijk heeft AXA een nieuw Responsible AI Committee opgericht dat zich bezighoudt met de problematiek van de toepassing 

van betrouwbare AI binnen de Groep, in de vorm van een agile governance die alle stakeholders samenbrengt die betrokken zijn 

bij de ontwikkeling van AI-oplossingen, en heeft het een interne leidraad voor verantwoorde AI aangenomen in lijn met "The Ethics 

Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence". 

 

VERANTWOORD INKOPEN 

AXA is voortdurend bezig met het afstemmen van zijn beheer van leveranciers op de duurzaamheidsstrategie en -verbintenissen 

van AXA. Het beleid en de key performance indicators inzake verantwoord inkopen worden voorgesteld in het Vigilance Plan van 

AXA in de volgende paragraaf 4.6.  

 

FISCAAL BELEID 

Als multinationale onderneming en aanbieder van beleggings- en spaarproducten heeft de AXA Groep gekozen voor een 

verantwoordelijke en transparante aanpak van de fiscaliteit. Voor meer informatie over het fiscale beleid van AXA, zie sectie 7.3 

'Algemene informatie', paragraaf 'Fiscaal beleid van de AXA Groep'. In 2020 hebben alle AXA-entiteiten de naleving van het fiscale 

beleid van AXA en de Fiscale Ethiekcode (met betrekking tot 2019) gecertificeerd. Het transparantieverslag over belastingen dat 

in 2020 wordt gepubliceerd, bestrijkt 90% van de fiscale voetafdruk van de Groep (met betrekking tot 2019). 

 

�  
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4.6 Vigilance plan 

De AXA Groep zet zich in voor de bevordering en bescherming van mensenrechten en het milieu bij de uitoefening van haar 

activiteiten. 

Om aan de eisen van de Franse wetgeving (5))te voldoen, heeft AXA (i) een waakzaamheidsplan (het 'vigilance plan') aangenomen, 

dat de vaststelling en uitvoering van maatregelen beschrijft om de risico's met betrekking tot schendingen van de mensenrechten 

en negatieve effecten op het milieu die voortvloeien uit de activiteiten van AXA, op te sporen en te voorkomen, en (ii) een rapport 

opgesteld over de toepassing van dit waakzaamheidsplan in het boekjaar 2020 dat in deze sectie is opgenomen. In deze sectie 

omvat het begrip 'mensenrechten' de fundamentele vrijheden, alsmede de gezondheid en de veiligheid van personen. 

Het vigilance plan versterkt een bestaand intern systeem dat al een aantal tools en procedures omvatte die binnen de Groep zijn 

geïmplementeerd. 

 

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VIGILANCE PLAN 

Het vigilance plan betreft de activiteiten van de Onderneming en die van de ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks 

door de Onderneming worden gecontroleerd in de zin van artikel L.233-16(II) van het Franse Wetboek van Koophandel, met 

inbegrip van de activiteiten binnen de Groep en de verrichtingen die binnen de AXA Groep worden uitgevoerd, alsook de 

activiteiten van onderaannemers en leveranciers met wie de AXA Groep een gevestigde commerciële relatie heeft, voor zover de 

activiteiten verband houden met dergelijke relatie.  

Gezien de diversiteit van de activiteiten van de dochterondernemingen, onderaannemers en leveranciers van AXA, bevat het 

vigilance plan bepaalde leidende principes en beleidslijnen die ervoor moeten zorgen dat ze een gemeenschappelijke visie hebben 

op de normen van de AXA Groep met betrekking tot verantwoord ondernemen, veiligheid, klokkenluiden en 

gegevensbescherming, en dat ze dienovereenkomstig te werk gaan. Deze gemeenschappelijke maatregelen lopen niet vooruit op 

eventuele aanvullende acties die AXA vrijwillig op dit gebied onderneemt. 

 

IDENTIFICATIE EN BEOORDELING VAN MENSENRECHTEN- EN MILIEURISICO'S 

Om ervoor te zorgen dat elk geïdentificeerd potentieel risico wordt gedekt door een beleid van de Groep, heeft AXA een analyse 

uitgevoerd om te meten hoe de verrichtingen en activiteiten van de AXA Groep het milieu en de mensenrechten kunnen 

beïnvloeden.  

Het werk dat AXA heeft verricht om de risico's inzake verantwoord ondernemen in kaart te brengen, evenals de belangrijkste niet-

financiële risico's die de Groep vandaag heeft geïdentificeerd, komt aan bod in sectie 4.1 'Duurzaamheidssstrategie van AXA – 

Beoordeling van het duurzaamheidsrisico' van dit jaarverslag. 

 

Mensenrechten 

De AXA Groep is van mening dat haar activiteiten een potentiële directe en indirecte impact kunnen hebben op de mensenrechten 

van haar werknemers, klanten en leveranciers, alsook een potentiële indirecte impact op de mensenrechten van andere personen 

via (i) de relaties van de Groep met zakelijke klanten of (ii) beleggingen in bedrijven die actief zijn in sectoren en/of landen met een 

verhoogd risico op schendingen van de mensenrechten. 
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Bijgevolg voert de AXA Groep regelmatig, en minstens om de drie jaar, een risicobeoordeling van de mensenrechten uit, die tot 

doel heeft de meest relevante risico's voor de mensenrechten te identificeren waarmee de AXA Groep rekening moet houden bij 

de uitoefening van haar activiteiten (als verzekeraar en als belegger). De meest recente studie werd uitgevoerd in 2020, met de 

hulp van een onafhankelijk bedrijf, en bracht risico's aan het licht op gebieden als het recht op vrij verkeer, gelijkheid voor de wet 

en non-discriminatie (met betrekking tot minderheden), vrijwaring van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid, het 

recht op vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst, mening, informatie en meningsuiting en de beginselen van vrijheid van 

vereniging en collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze beoordeling ("AXA 2020 Report Human Rights Risk Assessment"), met 

onder meer het in kaart brengen van de geïdentificeerde risico's en de maatregelen die zijn genomen om de impact ervan te 

beperken, is beschikbaar op de website van de AXA Groep (www.axa.com/en/about-us/our-commitment-to-human rights. 

 

Milieu 

De milieurisico's zijn al in kaart gebracht in het risico-overzicht van de AXA Groep, met name de risico's in verband met de 

klimaatverandering en biodiversiteit. De directe activiteiten van AXA, die gericht zijn op financiële diensten, hebben geen grote 

gevolgen voor het milieu. Als gevolg daarvan richten de milieureporting- en managementprocessen van AXA zich op het energie-, 

water- en papierverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot. Dankzij het uitgebreide milieureportingproces, dat door 

een onafhankelijke derde partij wordt gecontroleerd, kan AXA (i) elk jaar de impact van zijn activiteiten op het milieu evalueren en 

(ii) de risico's die zijn activiteiten inhouden voor het milieu identificeren. Zie sectie 4.3 'Klimaatverandering en Biodiversiteit – 

Eigen operaties – milieuprestatie 2020' van dit jaarverslag voor meer informatie over de ecologische voetafdruk van AXA. 

Daarnaast:  

• heeft AXA als belegger actief een algemeen Responsible Investment-beleid geïmplementeerd, en een analytisch kader 
opgezet om mogelijke indirecte effecten op mensenrechten en het milieu te identificeren. Er wordt een beoordelingstool 
gebruikt om een score te geven aan de bedrijven waarin AXA overweegt te beleggen. Deze intern ontwikkelde tool is 
hoofdzakelijk gebaseerd op (i) fundamentele beginselen zoals die van het Global Compact van de Verenigde Naties, de 
Internationale Arbeidsorganisatie ('IAO') en de OESO-aanbevelingen, (ii) sectorspecifieke factoren en (iii) de reputatie 
van en potentiële controverses over deze ondernemingen. Deze beoordeling wordt om de zes maanden bijgewerkt door 
AXA. AXA hanteert een minimumdrempel waaronder bedrijven worden uitgesloten van zijn overwogen beleggingen;  

• Als zakenpartner heeft AXA bovendien processen in het leven geroepen om de risico's van mensenrechtenschendingen 
en milieuovertredingen te identificeren en te beoordelen door middel van het gebruik van leveranciers en 
dienstverleners. AXA heeft in het bijzonder een ecologisch, sociaal en governance (ESG) risicobeoordelingsproces 
geïmplementeerd voor zijn leveranciers, die aan de hand van een intern risicocategoriseringsraster worden 
geïdentificeerd. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op basis van inkoopcategorieën in het licht van vijf criteria (milieu, 
sociale aspecten, impact op producten en diensten, toeleveringsketen van de leveranciers en bedrijfsintegriteit). 
Leveranciers die in de hoogste ESG-risicocategorieën vallen, wordt jaarlijks gevraagd om hun DJSI- of EcoVadis-scores 
te delen, of een EcoVadis-beoordeling te laten uitvoeren. 

 

BESCHERMING VAN DE MENSENRECHTEN EN HET MILIEU 

Mensenrechtenbescherming en -beleid 

Het mensenrechtenbeleid van AXA, beschikbaar op de website van de AXA Groep (www.axa.com/en/about-us/our-commitment-

to-human-rights) is gericht op het voorkomen van mensenrechtenschendingen en weerspiegelt het engagement van AXA 

betreffende de naleving van de algemene en sectorale internationale normen. De AXA Groep zet zich in voor het respecteren van 

internationaal erkende mensenrechtenprincipes zoals gedefinieerd in de (i) Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 

de Verenigde Naties, (ii) de basisnormen van de IAO en (iii) de Guiding Principles on Business and Human Rights (implementatie 

van het VN 'Protect, Respect and Remedy'-kader or 'Ruggie Principles'). Het mensenrechtenbeleid van AXA beschrijft de 

verplichtingen van de Groep als werkgever, verantwoordelijke zakenpartner, verzekeraar en belegger. Het geeft ook aan hoe de 

bescherming van de mensenrechten centraal staat bij de activiteiten van de Groep. 
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Bescherming van de mensenrechten van medewerkers 

AXA verbindt zich ertoe de mensenrechten van zijn medewerkers te beschermen, inclusief de principes van vrijheid van vereniging, 

het recht op eerlijke en gunstige arbeidsomstandigheden en non-discriminatie door: 

• de promotie van de 10 leidende principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (met principes 1 en 2 met 
betrekking tot mensenrechten en principes 3 tot en met 6 tot arbeidsrechtelijke normen) en de aanmoediging van het 
melden van potentiële en feitelijke ernstige schendingen van mensenrechten; 

• de vaststelling van ambitieuze doelstellingen en initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I).  Voor meer 
informatie over Diversiteit en inclusie zie sectie 4.2 'Verantwoordelijkheid van de werkgever - versterking van een 
inclusieve en doelgerichte organisatie - Diversiteitsambitie bij AXA en focus op genderevenwicht' van dit jaarverslag; en  

• De professionele gedragscode van AXA, beschikbaar op de website van de AXA Groep 
(www.axa.com/en/newsroom/publications/compliance-ethics-guide), waarvan de werknemers jaarlijks moeten 
aantonen dat hun activiteit deze Code naleeft.  

Voor meer informatie over sociale relaties en collectieve onderhandelingen bij AXA, zie sectie 4.2 'Verantwoordelijkheid van de 

werkgever – Werknemers in staat stellen om het beste van zichzelf te geven – Versterking van engagement via dialoog en feedback' 

van dit jaarverslag. 

 

Bescherming van de veiligheid, gezondheid en beveiliging van de medewerkers 

Wat de gezondheid van de werknemers betreft, heeft de AXA Groep een innovatief wereldwijd programma gelanceerd om de 

gezondheid en het welzijn van haar werknemers te verbeteren. Voor meer informatie over dit wereldwijde gezondheids- en 

welzijnsprogramma, zie sectie 4.2 van dit jaarverslag: 'Verantwoordelijkheid van de werkgever - Versterking van een inclusieve en 

doelgerichte organisatie - Zorgen voor de gezondheid van de werknemers van AXA en investeren in langetermijnpreventie door 

een wereldwijd gezondheids- en welzijnsprogramma te implementeren'. 

De AXA Groep heeft veiligheids-, gezondheids- en beveiligingsnormen geïmplementeerd die alle entiteiten van de Groep moeten 

naleven om werknemers te beschermen tegen opzettelijke, gezondheids- of ongevallenrisico's met betrekking tot hun 

bedrijfsactiviteit. Die normen definiëren:  

• de processen voor het identificeren van risico's op basis van de specifieke kenmerken van de omgeving en de activiteiten 
van iedere entiteit van de AXA Groep;  

• proactieve en reactieve maatregelen die moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geïdentificeerde 
risico's (informatie, opleiding, beschermingsmaatregelen, procedures voor incidentenbeheer en crisisplannen); en 

• een prestatiemeting, die elk kwartaal wordt gerapporteerd aan het centrale team van de AXA Groep. 

 

Zie voor meer details over veiligheid, gezondheid en beveiliging van werknemers in de context van de COVID-19-crisis deel 4.2 

'Verantwoordelijkheid van de werkgever - Versterking van een inclusieve en doelgerichte organisatie - Reactie op de COVID-19-

crisis: Ondersteuning van al onze belanghebbenden' van dit jaarverslag. 

 

Bescherming van de persoonsgegevens 

AXA was de eerste verzekeringsgroep die privacy-gerelateerde Binding Corporate Rules aannam, goedgekeurd door de Europese 

gegevensbeschermingsautoriteiten. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door de AXA Groep, zie 

sectie 4.5 'Bedrijfsvoering – Verantwoord gebruik van gegevens en gegevensbescherming – Privacy van gegevens'. 

 

Integratie van mensenrechten in het bedrijfsproces 
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Als verzekeraar streeft AXA ernaar om ESG-criteria (met inbegrip van die met betrekking tot mensenrechten) te integreren in zijn 

verzekeringsprocessen en zijn beleggingsstrategie, in overeenstemming met AXA's verbintenis ten aanzien van de Principles for 

Sustainable Insurance van de Verenigde Naties.  

Zijn verbintenissen worden weerspiegeld in interne beleidslijnen en initiatieven van de Groep, waaronder processen en 

beleidslijnen voor productontwikkeling en contractsluitingsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen bepalen de uitsluiting van bepaalde 

sociaal of ecologisch gevoelige sectoren of praktijken en worden aangevuld door het beleid van AXA (dat rechtstreeks of 

onrechtstreeks verband kan houden met de mensenrechten) dat de verzekeringsactiviteiten regelt in sectoren die verhoogde 

risico's inhouden. 

AXA streeft ernaar de rechten van zijn klanten te verdedigen en tegelijkertijd de negatieve gevolgen op het vlak van mensenrechten 

van de levering van verzekeringsproducten en -diensten aan zijn professionele klanten te voorkomen of te beperken, door: 

• voor een eerlijke behandeling van alle klanten te zorgen;  

• producten aan te bieden die bedoeld zijn om de behoeften en verwachtingen van zijn klanten na te komen; 

• producten en diensten aan te bieden die sociale uitsluiting helpen verminderen en verzekerden in staat stellen positieve 
gezondheids- en veiligheidsresultaten te bereiken;  

• zijn digitale aanwezigheid te versterken voor een betere toegankelijkheid van producten en diensten en een 
vereenvoudiging van interacties met zijn klanten; 

• claims op een snelle, eerlijke, tactvolle en transparante manier af te handelen en ervoor te zorgen dat deze processen 
duidelijk worden uitgelegd en begrepen; en  

• klanten de middelen te verschaffen om zich uit te drukken en om eventuele geschillen met bedrijven van de AXA Groep 
op te lossen, in het bijzonder door middel van specifieke klachtdiensten. 

Voor meer details over de integratie van ESG-criteria in de AXA-producten en diensten zie sectie 4.3 'Klimaatverandering en 

Biodiversiteit', 4.4 'Inclusieve verzekeraar – Bedrijfsgerelateerde Maatschappelijke initiatieven' en 4.5 'Bedrijfsvoering – 

Bedrijfsethiek' van dit jaarverslag. 

 

Milieubescherming en de strategie van AXA 

Het milieubeleid van de AXA Groep, beschikbaar op de website van de Groep (www.axa.com/en/about-us/environmental-

footprint-management), beschrijft de belangrijkste acties om de directe en indirecte milieu-effecten van AXA te verminderen. 

Met name de ambitieuze milieudoelstellingen van AXA die zijn opgenomen in zijn milieustrategie van 2025, richten zich 

voornamelijk op de vermindering van de koolstofuitstoot, een van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. De 

doelstellingen van AXA voor de vermindering van de koolstofuitstoot voor 2019-2025 zijn gebaseerd op een aanpak die wordt 

bevorderd door het 'Science Based Targets'-initiatief. Zie sectie 4.3 'Klimaatverandering en Biodiversiteit – Beleggingen' van dit 

jaarverslag voor meer details over het beleid van AXA voor de vermindering van de koolstofuitstoot.  

AXA streeft er ook naar zijn indirecte impact op het milieu tot een minimum te beperken door zijn klanten verzekerings- en 

beleggingsoplossingen aan te bieden die milieuvriendelijk gedrag bevorderen. 

Sommige gebouwen van AXA hebben milieucertificaten zoals BREEAM, LEED en HQE. Zie Sectie 4.3 'Klimaatverandering en 

Biodiversiteit – Eigen activiteiten – Milieuprestaties 2020 - Energieverbruik' van dit jaarverslag voor meer informatie over de 

certificeringen van AXA. 

Tot slot verwijzen we naar sectie 4.3 'Klimaatverandering en Biodiversiteit' van dit jaarverslag voor meer details over de strategie, 

het beleid, de doelstellingen en de resultaten met betrekking tot milieubescherming van AXA. 

 

Activiteiten op het vlak van verantwoord beleggen 
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In overeenstemming met het Responsible Investment-beleid van de Groep, beschikbaar op de website van de AXA Groep 

(www.axa.com/en/about-us/responsible-investment), heeft de Groep zes sectorale beleidslijnen opgesteld om de uitdagingen 

aan te pakken die voortvloeien uit beleggingen in sectoren die vanuit een ESG-perspectief bijzonder gevoelig liggen. Deze 

richtlijnen hebben zowel betrekking op mensenrechten als op milieu-overwegingen (zoals controversiële wapens, tabak, 

steenkool, teerzand, de productie van palmolie en derivaten van zachte grondstoffen) en zijn onderworpen aan een jaarlijkse 

certificeringsprocedure door de entiteiten. 

Bovendien heeft AXA beslist om zijn beleggingen af te stemmen op het Akkoord van Parijs, waarbij het zich ertoe verbindt om 

tegen 2050 een 'opwarmingspotentieel' van 1,5°C te bereiken. 

Voor meer informatie over het bestuurskader, het beleid, de doelstellingen en resultaten van AXA op het gebied van verantwoord 

beleggen zie sectie 4.3 'Klimaatverandering en biodiversiteit - Beleggingen' van dit jaarverslag. 

 

KLOKKENLUIDERSPROCEDURE  

De huidige klokkenluidersprocedure stelt alle stakeholders (medewerkers, zakenpartners, enz.) in staat om hun twijfels te delen 

en/of elke praktijk, actie of gedrag dat zij ongepast, onwettig of onethisch vinden, te melden. Meldingen kunnen binnen de 

betreffende entiteit worden gedaan of rechtstreeks naar de Groep worden gestuurd via een specifiek e-mailadres (speak-

up@AXA.com). Deze mailbox is bedoeld om meldingen te ontvangen uit alle geografische gebieden waar de Groep actief is, 

ongeacht de stakeholders en zonder enige beperking. 

De AXA Groep onderzoekt alle ontvangen meldingen om het meest geschikte antwoord te geven (interventie van de juiste actoren, 

inzet van onmiddellijke corrigerende maatregelen en/of beschermende maatregelen, onderzoek, enz.). De verwerking van 

meldingen verloopt volgens een strikt en onafhankelijk proces, waarbij de belangrijkste stakeholders bij het vigilance plan kunnen 

worden betrokken. De identiteit van de initiatiefnemer van een dergelijke melding wordt vertrouwelijk behandeld en mag zonder 

zijn/haar toestemming (behalve aan de gerechtelijke autoriteiten) niet worden gedeeld. AXA verklaart uitdrukkelijk dat er 

vergeldingsmaatregelen zullen zijn tegen medewerkers die te goeder trouw een melding hebben gedaan van feitelijk of 

vermoedelijk wangedrag of hebben deelgenomen aan de vaststelling van de feiten waarop de melding is gebaseerd door het 

verstrekken van bewijsmateriaal. 

Daarnaast zijn alle maatschappijen van de AXA Groep verplicht om interne regels en een klokkenluidersbeleid te definiëren in 

overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. In 2019 werd een wereldwijde communicatiecampagne 'Speak-up' 

gelanceerd om de werknemers op de hoogte te brengen van zowel de lokale klokkenluidersprocedure als die van de Groep. Het 

doel van de campagne was om het proces te versterken, en om te zorgen voor meer consistentie en het proces in de hele Groep te 

vereenvoudigen. Er werden verschillende media-instrumenten gebruikt om de campagne uit te zenden, om ze impact te geven en 

beschikbaar te maken voor iedereen: nieuwsbrieven, screensavers, video's, opleidingen, formele presentatie, enz. 

 

OPVOLGING EN VERSLAG OVER DE EFFECTIEVE UITVOERING VAN HET VIGILANCE PLAN 

In 2020 heeft de AXA Groep gezorgd voor de effectieve implementatie van alle beleidslijnen en procedures die in het vigilance plan 

zijn beschreven via de betrokkenheid van (i) centrale teams van Corporate Responsibility, Procurement, Legal, Compliance, Risk 

Management en Human Resources en (ii) een netwerk van lokale correspondenten. 

 

Reportingproces  

In 2020 heeft de Groep haar inspanningen voortgezet om de bewustwording rond het vigilance plan in haar entiteiten te vergroten. 

Er werden bewustmakingssessies georganiseerd om de entiteiten te herinneren aan de regelgeving in verband met de 

waakzaamheidsplicht, en de sancties die worden opgelegd bij niet-naleving van de wettelijke verplichtingen. Deze sessies werden 

in 2020 bijgewoond door correspondenten van de netwerken van Procurement en Verantwoord ondernemen. 
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Bovendien steunt AXA op een reportingproces voor de entiteiten van de Groep dat gebaseerd is op reeds bestaande procedures 

en controle-instrumenten, en in het bijzonder op een intern onderzoek dat wordt uitgevoerd door de afdeling Verantwoord 

ondernemen. In 2020 werd de belangrijkste operationele entiteiten gevraagd om een interne risicobeoordeling uit te voeren om 

eventuele lacunes in het waakzaamheidsplan op te sporen.  

Na deze beoordeling werden lacunes vastgesteld en hebben de betrokken entiteiten corrigerende actieplannen uitgevoerd, 

waaronder de volgende: 

• de opname van de clausule inzake verantwoord ondernemen, die eind 2019 door de Groep werd herzien, in bepaalde 
commerciële contracten; 

• de aanpassing van de plaatselijke klokkenluidersprocedures om kwesties in verband met mensenrechten en milieu te 
bestrijken; en 

• de versterking van de controle van leveranciers die behoren tot categorieën met hoge ESG-risico's via EcoVadis of DJSI-
evaluatie. 

 

 

Activiteiten op het gebied van verantwoorde inkopen 

Het omzetten van de strategie en de verbintenissen van AXA inzake verantwoord ondernemen naar het beheer van zijn 

leveranciers is voor AXA een doorlopende activiteit geweest. Deze afstemming houdt in dat AXA bij de selectie van en het toezicht 

op zijn zakenpartners rekening heeft gehouden met het aspect verantwoord ondernemen. Deze aanpak is gericht op twee 

gebieden: 

• verantwoordelijke mensen & processen: alle medewerkers van AXA die op een aankoopafdeling werken, moeten niet 
alleen de beroepscode van de Groep naleven, maar ook een specifieke en versterkte Ethische Code ondertekenen, die 
eerlijkheid en neutraliteit, vertrouwelijkheid en transparantie bij aankoopbeslissingen bevordert. Informatie over de 
strategie van AXA inzake verantwoord ondernemen en het AXA-beleid inzake Responsible Procurement wordt ook aan 
deze medewerkers verstrekt via bewustmakingssessies die door het netwerk van Responsible Procurement in 
verschillende AXA-entiteiten worden georganiseerd; en 

• verantwoordelijke leveranciers: AXA eist van zijn leveranciers dat zij een "clausule inzake verantwoord ondernemen" 
opnemen, die verplicht is in zijn contracten. Deze clausule voorziet met name in de naleving van de IAO-beginselen 
(verbod op kinderarbeid/dwangarbeid, bevordering van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, vrijheid van 
meningsuiting en non-discriminatie). 96,6% van de in 2020 gesloten of hernieuwde aankoopcontracten bevatte deze 
clausule inzake verantwoord ondernemen.  

Bovendien evalueert AXA regelmatig zijn leveranciers, die geïdentificeerd worden aan de hand van een interne 

risicocategorisatieraster. Leveranciers in de hoogste risicocategorieën wordt gevraagd om hun DJSI- of EcoVadis-scores mee te 

delen of, in bepaalde gevallen, een EcoVadis-beoordeling te ondergaan. 67,2% van de in 2020 geëvalueerde leveranciers heeft aan 

AXA een Bronzen EcoVadis-score of hoger bekendgemaakt. Na deze evaluatie heeft de Groep vastgesteld dat bij een zeer beperkt 

aantal van haar belangrijkste leveranciers tekortkomingen zijn vastgesteld, en al die leveranciers hebben van EcoVadis een 

correctief actieplan ontvangen; er wordt gespecificeerd dat de teams van AXA via het platform toegang hebben tot dat correctieve 

actieplan. De belangrijkste leveranciers van het panel van de AXA Groep kunnen om de twee jaar door EcoVadis worden 

geëvalueerd. 

Gedetailleerde informatie over het beleid en de normen inzake verantwoord inkopen is te vinden in de Group Procurement 

Guidelines van AXA. Het document wordt gebruikt voor de selectie en het beheer van verkopers. 

Sinds 2018 vertrouwt AXA op een specifiek Vendor Risk-programma om zijn operationele controle en risicobeheer van derden te 

versterken. Zie sectie 5.7 'Operationeel risico' van dit jaarverslag voor meer informatie over dit programma. 

De AXA Groep blijft zich houden aan haar verbintenis om dezelfde principes toe te passen en kreeg een 'Platina'-score in haar 

recentste EcoVadis-beoordeling.  
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Deelname van de stakeholders van AXA 

Om zijn eigen dialoogcultuur in stand te houden, voert AXA regelmatig gesprekken met de verschillende stakeholders op 

verschillende niveaus. Zie sectie 4.1 'Duurzaamheidsstrategie van AXA – Duurzaamheid Governance & Dialoog met de 

stakeholders' van dit jaarverslag voor meer details over de dialoog de AXA met de stakeholders is aangegaan. 

Met het oog op een efficiënte communicatie medewerkers en management en een constructieve sociale dialoog werd het vigilance 

plan op verschillende gelegenheden voorgesteld aan de werknemersvertegenwoordigers. Dankzij de uitwisselingen met de 

werknemersvertegenwoordigers van de Groep in Frankrijk en meer in het bijzonder met de Sociale Commissie van de Franse 

Groepsraad, zijn sommige bepalingen van het vigilance plan in het hart van de sociale dialoog geplaatst.  

De AXA Groep streeft er ook naar de communicatie rond haar vigilance plan naar al haar stakeholders te versterken, en dit in het 

bijzonder door het plan ter beschikking te stellen op de website van AXA (www.axa.com/en/about-us/our-commitment-to-

human-rights). 
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