
Datum neerlegging 112 9 EUR
NAT. Datum neerlegging Blz. E. D.

Rechtsvorm: 

Adres: Nr. ##########  Bus: 

Postnummer: 1170  Gemeente: 

Land: 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van 

Internetadres*:

Ondernemingsnummer

Datum

 tot

Vorig boekjaar van  tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn  identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

112 Nummers van de secties van het standaardmodel die

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: 

niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

Frank Koster, bestuurder van vennootschappen, Schroeflaan 64, B-1150 Brussel, bestuurder (tot 13 juli 2016)

Totaal aantal neergelegde bladen:

Céline Dupont,bestuurder van vennootschappen, Avenue Guillaume Gilbert 60/M 000, bestuurder-directeur(tot 13 juli 2016)

Françoise Gilles, bestuurder van vennootschappen, Père Eudore Devroyestraat 74, B-1150 Bruxelles, bestuurder-directeur

KBO Nr: btw BE 0404 476 835 RPR Brussel

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

31/12/2016

http://www.axabank.be

Peter Devlies,bestuurder van vennootschappen,Rombout de Dopperestraat 2,B-8200 Sint-Andries (Brugge),bestuurder-directeur,voorzitter van het Directiecomité (sinds 02 maart 2017)

27/04/2017

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS 

EN COMMISSARISSEN

Nr.

2/04/2015

VOL-inst 1.1

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Naam: 

BE

1/01/2016

3;3(2);5.3.3;5.5.3;5.5.5;5.6.2;5.7.1;5.7.2;5.8.6;5.20;5.21.1;5.21.2;5.21.4;5.31

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

Handtekening

(naam en hoedanigheid)

(**) Schrappen wat niet van toepassing is.

(*) Facultatieve vermelding.

BE 0404.476.835

BE 0404.476.835

1/01/2015 31/12/2015

Sabine De Rycker, bestuurder van vennootschappen, avenue Aviateur de Caters 13, 1310 Ter Hulpen, bestuurder-directeur 

Jozef Van In, bestuurder van vennootschappen, Wanninckhove 14, 2540 Hove, bestuurder, voorzitter van de Raad van Bestuur (sinds 28 maart 2017), voorzitter van het Directiecomité (tot 

27 juli 2016)

Jacques de Vaucleroy, bestuurder van vennootschappen, avenue de la Faisanderie 1a, 1150 Brussel, voorzitter (tot 30 juni 2016)

JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO'S

BRUSSEL

AXA BANK EUROPE

N.V.

Vorstlaan

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

Jeroen Ghysel, bestuurder van vennootschappen, Heirweg 73, B-8800 Roeselare, bestuurder-directeur

Marc Bellis, bestuurder van vennootschappen, la Grande Buissière 24, B-1380 Lasne, bestuurder

Patrick Keusters, bestuurder van vennootschappen, Wanninckhove 26, B-2540 Hove, bestuurder

Marie-Cécile Plessix, Passage Doisy 9, F-75017 Parijs, bestuurder

Philippe Rucheton, bestuurder van vennootschappen, V jircharich 146/5, 110 00 Praag, Tsjechië, bestuurder 

Emmanuel Vercoustre, bestuurder van vennootschappen, Rue d’Alsace Lorraine, 10  - 1050 Bruxelles, bestuurder-directeur, voorzitter van het Directiecomité (van 27 juli 2016 tot 2 maart 

2017)

Patrick Lemoine, bestuurder van vennootschappen, Avenue Jacques Pastur, 31, B-1180, Ukkel bestuurder

Frank Goossens, bestuurder van vennootschappen, Broechemsesteenweg 117,B-2531 Vremde, bestuurder-directeur (sinds 22 november 2016)
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Commissaris

Vertegenwoordigd door

Tom Meuleman (IBR A01894), Woluwe Garden, Woluwedal 18 - 1932 Sint Stevens Woluwe, erkend revisor (sinds 28 april 2011)

PwC, Bedrijfsrevisoren bcvba, Lidmaatschapsnummer b00009- 1986, Woluwedal 18, 1932 St.-Stevens-Woluwe,erkend revisor

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 

COMMISSARISSEN (vervolg)
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De jaarrekening werd niet

Aard van de opdracht

(A, B, C en/of D)

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de 

artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Lidmaatschapsnr

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer 

bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, 

voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder‑fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende 

Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.

(2) Facultatieve vermelding.

A.     Het voeren van de boekhouding van de onderneming (2), 

B.     Het opstellen van de jaarrekening (2),

C.    Het verifiëren van de jaarrekening en/of 

D.    Het corrigeren van de jaarrekening.
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

10100 618.069 339.211 

II. Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier 10200 631 

III. Vorderingen op kredietinstellingen 5.1 10300 1.216.773 1.575.086 

A. Onmiddellijk opvraagbaar 10310 39.081 27.044 

B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging) 10320 1.177.692 1.548.042 

IV. Vorderingen op cliënten 5.2 10400 13.928.552 13.461.091 

V. Obligaties en andere vastrentende effecten  5.3 10500 6.143.044 9.639.106 

A. Van publiekrechtelijke emittenten  10510 2.632.108 5.276.435 

B. Van andere emittenten  10520 3.510.936 4.362.671 

VI. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 5.4 10600 15 15 

VII. Financiële vaste activa 5.5 / 5.6.1 10700 178.732 181.339 

A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen  10710 120.134 120.134 

B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 

bestaat  10720

C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren  10730 121 120 

D. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en 

ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat  10740 58.477 61.085 

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 5.7 10800 85.893 75.554 

IX. Materiële vaste activa 5.8 10900 39.817 42.362 

X. Eigen aandelen  11000

XI. Overige activa 5.9 11100 260.714 249.553 

XII. Overlopende rekeningen 5.10 11200 1.506.407 1.573.214 

TOTAAL VAN DE ACTIVA  19900 23.978.016 27.137.162 

I. Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten 
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
VREEMD VERMOGEN  201/208 23.015.968 26.244.541 

I. Schulden bij kredietinstellingen  5.11 20100 1.166.705 2.599.494 

A. Onmiddellijk opvraagbaar  20110 111.737 10.783 

B. Mobiliseringsschulden wegens herdiscontering van handelspapier  20120

C. Overige schulden op termijn of met opzegging  20130 1.054.968 2.588.711 

II. Schulden bij cliënten 5.12 20200 20.233.909 22.067.668 

A. Spaargelden / spaardeposito's 20210 12.539.103 11.721.408 

B. Andere schulden 20220 7.694.806 10.346.260 

1. Onmiddellijk opvraagbaar 20221 3.606.041 3.872.276 

2. Op termijn of met opzegging 20222 4.088.765 6.473.984 

3. Wegens herdiscontering van handelspapier 20223

III. In schuldbewijzen belichaamde schulden 5.13 20300 81.932 54.493 

A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop 20310 81.932 54.493 

B. Overige schuldbewijzen 20320

IV. Overige schulden 5.14 20400 66.501 84.099 

V. Overlopende rekeningen  5.15 20500 1.172.545 1.035.739 

VI. Voorzieningen en uitgestelde belastingen 20600 56.645 137.109 

A. Voorzieningen voor risico's en kosten  20610 56.645 137.109 

1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 20611 18.046 22.235 

2. Belastingen 20612

3. Overige risico's en kosten 5.16 20613 38.599 114.874 

B. Uitgestelde belastingen  20620

VII. Fonds voor algemene bankrisico's 20700 60.342 60.342 

VIII. Achtergestelde schulden 5.17 20800 177.389 205.597 

EIGEN VERMOGEN  209/213 962.048 892.621 

IX. Kapitaal 5.18 20900 681.318 681.318 

A. Geplaatst kapitaal  20910 681.318 681.318 

B. Niet-opgevraagd kapitaal  962.047.604 20920

X. Uitgiftepremies  21000

XI. Herwaarderingsmeerwaarden 21100

XII. Reserves 21200 269.046 268.431 

A. Wettelijke reserve  21210 2.973 2.358 

B. Onbeschikbare reserves  21220

1. Voor eigen aandelen 21221

2. Andere 21222

C. Belastingvrije reserves  21230 213.067 213.067 

D. Beschikbare reserves  21240 53.006 53.006 

XIII. Overgedragen winst (verlies)  (+/-) 21300 11.684 -57.128 

TOTAAL VAN DE PASSIVA  29900 23.978.016 27.137.162 
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

POSTEN BUITEN DE BALANSTELLING
I. Eventuele passiva  5.22 30100 1.507.944 1.638.760 

A. Niet-genegocieerde accepten  30110

B. Kredietvervangende borgtochten  30120 1.486.648 1.616.114 

C. Overige borgtochten  30130 20.887 21.638 

D. Documentaire kredieten  30140

E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden  30150 409 1.008 

II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico 5.22/ 5.24 30200 1.793.084 1.647.108 

A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking 30210

B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere 

waarden 30220

C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen 30230 1.793.084 1.647.108 

D. Verplichtingen tot vaste opneming en plaatsing van effecten 30240

E. Verplichtingen tot inkoop wegens onvolkomen cessie-retrocessie 30250

III. Aan de instelling toevertrouwde waarden 30300 4.571.729 4.259.023 

A. Waarden gehouden onder fiducieregeling 30310

B. Open bewaring en gelijkgestelde 30320 4.571.729 4.259.023 

IV. Te storten op aandelen 30400
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RESULTATENREKENING (in scontrovorm)

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

KOSTEN
II. Rentekosten en soortgelijke kosten 40200 449.379 318.387 

V. Betaalde provisies  40500 103.893 101.329 

VI. Verlies uit financiële transacties  (-) 5.23 40600

A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële 

instrumenten  (-) 40610

B. Uit de realisatie van beleggingseffecten  (-) 40620

VII. Algemene administratieve kosten 40700 234.497 234.323 

A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  40710 96.472 96.346 

B. Overige administratieve kosten  40720 138.025 137.977 

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op

immateriële en materiële vaste activa  

40800

33.312 43.637 

IX. Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de

posten buiten de balanstelling 

"I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel 

kredietrisico"  (-)

40900

8.750 133.322 

X. Waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille in obligaties, 

aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten  (-)

41000

XII. Voorzieningen voor andere risico's en kosten dan bedoeld in de

posten buiten de balanstelling 

"I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel 

kredietrisico"

41200 25.813 18.726 

XIII. Toevoeging aan het fonds voor algemene bankrisico's  (-) 41300

XV. Overige bedrijfskosten 5.23 41500 35.893 36.475 

XVIII. Uitzonderlijke kosten 41800 82.406 106.856 

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa  41810 280 15 

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa  41820

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:

toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 1.933 92.473 

D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa  41840 754 153 

E. Andere uitzonderlijke kosten  5.25 41850 79.439 14.215 

XIXbis.A. Overboeking naar de uitgestelde belastingen  41921

XX.A. Belastingen  (-) 5.26 42010 19 13 

XXI. Winst van het boekjaar 42100 69.424 

XXII. Overboeking naar de belastingvrije reserves  (-) 42200

XXIII. Te bestemmen winst van het boekjaar 42300 69.424 

41830
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OPBRENGSTEN
I. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten  5.23 40100 526.275 626.396 

A. Waaronder: uit vastrentende effecten  40110 129.366 171.568 

III. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten 5.23 40300 4.781 2.786 

A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 40310

B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen 40320 3.111 2.777 

C. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat 40330

D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren 40340 1.670 9 

IV. Ontvangen provisies 5.23 40400 68.167 62.617 

A. Makelaars- en commissielonen 40410 19.485 15.523 

B. Vergoeding voor diensten van beheer, adviesverlening en bewaring

40420 977 1.019 

C. Overige ontvangen provisies 40430 47.705 46.075 

VI. Winst uit financiële transacties 5.23 40600 279.062 82.189 

A. Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële 

instrumenten 40610 14.084 12.141 

B. Uit de realisatie van beleggingseffecten 40620 264.978 70.048 

IX. Terugneming van waardeverminderingen op vorderingen en

terugneming van voorzieningen voor de posten buiten de balanstelling 

"I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel 

kredietrisico"  40900

X. Terugneming van waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille 

in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende 

effecten  41000

XI. Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico's en

kosten dan bedoeld in de posten buiten de balanstelling 

"I. Eventuele passiva" en "II. Verplichtingen met een potentieel 

kredietrisico"  41100 14.092 119.583 

XIII. Onttrekking aan het fonds voor algemene bankrisico's 41300

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten 5.23 41400 52.298 80.492 

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten 41700 98.711 12.737 

A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op 

immateriële en materiële vaste activa  

41710

B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa  

41720

C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten  

41730 97.648 11.925 

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa  41740 237 119 

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten  5.25 41750 826 693 

XIXbis.B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen  41922

XX.B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen 

voor belastingen 5.26 42020 5 

XXI. Verlies van het boekjaar 42100 6.263 

XXII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves 42200

XXIII. Te verwerken verlies van het boekjaar 42300 6.263 
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies)  (+)/(-) 49100 12.296 -57.130 

1. Te bestemmen winst (Te verwerken verlies) van het boekjaar  (+)/(-)

(42300) 69.424 -6.263 

2. Overgedragen winst (Overgedragen verlies) van het vorige boekjaar  (+)/(-)

(21300P) -57.128 -50.867 

B. Onttrekking aan het eigen vermogen  49200

1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 49210

2. Aan de reserves 49220

C. Toevoeging aan het eigen vermogen  49300 615 

1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 49310

2. Aan de wettelijke reserve 49320 615 

3. Aan de overige reserves 49330

D. Over te dragen winst (verlies)  (+)/(-) 49400 11.684 -57.128 

E. Tussenkomst van de vennoten in het verlies  49500

F. Uit te keren winst  49600

1. Vergoeding van het kapitaal 49610

2. Bestuurders of zaakvoerders 49620

3. Andere rechthebbenden 49630
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TOELICHTING

I. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP KREDIETINSTELLINGEN (ACTIEFPOST III)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. Opgave van de post in zijn geheel (10300) 1.216.773 1.575.086 

1. Vorderingen op verbonden ondernemingen 50101 427.946 688.763 

2. Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 50102

3. Achtergestelde vorderingen 50103

B. Algemene opgave van de overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

(10320) 1.177.692 1.548.042 

1. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de)

land(en) van vestiging van de kredietinstelling 50104

2. Uitsplitsing van de overige vorderingen (op termijn of met opzegging) naar hun resterende looptijd

a. Van hoogstens drie maanden 50105 749.746 

b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar 50106

c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar 50107 234.841 

d. Van meer dan vijf jaar 50108 193.105 

e. Met onbepaalde looptijd 50109
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II. STAAT VAN DE VORDERINGEN OP CLIËNTEN (ACTIEFPOST IV)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Vorderingen op verbonden ondernemingen 50201 1.168.783 1.221.508 

2. Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 50202

3. Achtergestelde vorderingen 50203

4. Handelspapier dat voor herfinanciering in aanmerking komt bij de centrale bank van het (de) 

land(en) van vestiging van de kredietinstelling 50204

5. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun resterende looptijd

a. Van hoogstens drie maanden 50205 616.886 

b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar 50206 1.410.940 

c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar 50207 3.299.460 

d. Van meer dan vijf jaar 50208 8.229.825 

e. Met onbepaalde looptijd 50209 371.441 

6. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar de aard van de debiteuren

a. Vorderingen op de overheid 50210 263 301 

b. Vorderingen op particulieren 50211 11.467.078 8.681.899 

c. Vorderingen op ondernemingen 50212 2.461.211 4.778.891 

7. Uitsplitsing van de vorderingen op cliënten naar hun aard

a. Handelspapier (inclusief eigen accepten) 50213

b. Vorderingen uit leasing en soortgelijke vorderingen 50214

c. Leningen tegen forfaitair lastenpercentage 50215 821.865 

d. Hypotheekleningen 50216 10.321.998 

e. Andere leningen op termijn van meer dan één jaar 50217 1.488.964 

f. Overige vorderingen 50218 1.295.725 

8. Geografische uitsplitsing van de vorderingen op cliënten

a. Uit België 50219 13.555.740 

b. Uit het buitenland 50220 372.812 

9. Analytische gegevens in verband met de hypotheekleningen met reconstitutie bij de instelling of

waaraan levensverzekerings- en kapitalisatie-overeenkomsten zijn gekoppeld

a. Aanvankelijk geleende kapitalen 50221

b. Reconstitutiefonds en wiskundige reserves in verband met deze leningen 50222

c. Netto-omloop van deze leningen (a - b) 50223
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III. STAAT VAN DE OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE EFFECTEN (ACTIEFPOST V)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. Algemene opgave (10500) 6.143.044 9.639.106 

1. Obligaties en effecten uitgegeven door verbonden ondernemingen 50301 760.230 763.401 

2. Obligaties en effecten uitgegeven door ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 

bestaat  50302 1.427.121 1.638.275 

3. Obligaties en effecten die achtergestelde vorderingen vertegenwoordigen 50303

4. Geografische uitsplitsing van de effecten

a. Belgische publiekrechtelijke emittenten 50304 935.496 

b. Buitenlandse publiekrechtelijke emittenten 50305 1.696.612 

c. Belgische niet-publiekrechtelijke emittenten 50306 1.588.077 

d. Buitenlandse niet-publiekrechtelijke emittenten 50307 1.922.859 

5. Noteringen

a. Boekwaarde van de genoteerde effecten 50308 6.131.330 

b. Marktwaarde van de genoteerde effecten 50309 8.478.724 

c. Boekwaarde van de niet-genoteerde effecten 50310 11.714 

6. Looptijden

a. Resterende looptijd van hoogstens één jaar 50311 481.487 

b. Resterende looptijd van meer dan één jaar 50312 5.661.557 

7. Uitsplitsing van de effecten naargelang ze behoren tot de

a. Handelsportefeuille 50313 11.729 

b. Beleggingsportefeuille 50314 6.131.315 

8. Voor de handelsportefeuille

a. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die 

tegen marktwaarde worden gewaardeerd 50315 236 

b. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de effecten die worden 

gewaardeerd overeenkomstig art. 35ter, § 2, tweede lid 50316

9. Voor de beleggingsportefeuille

a. Het positieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde groter is dan hun 

boekwaarde 50317 4.024 

b. Het negatieve verschil van alle effecten waarvan de terugbetalingswaarde kleiner is dan hun 

boekwaarde 50318 135.217 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

B. GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE BOEKWAARDE VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE 

OBLIGATIES EN ANDERE VASTRENTENDE EFFECTEN

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50323P xxxxxxxxxxxxxxx 9.624.536 

2. Mutaties tijdens het boekjaar 50319 -3.493.221 

a. Aanschaffingen 50320 1.125.943 

b. Overdrachten 50321 4.639.000 

c. Aanpassingen met toepassing van artikel 35ter, § 4 en 5 (+)/(-) 50322 19.836 

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50323 6.131.315 

4. Overdrachten tussen portefeuilles

a. Overdrachten van de beleggingsportefeuille naar de handelsportefeuille 50324

b. Overdrachten van de handelsportefeuille naar de beleggingsportefeuille 50325

c. Weerslag op het resultaat 50326

5. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50332P xxxxxxxxxxxxxxx

6. Mutaties tijdens het boekjaar 50327

a. Geboekt 50328

b. Teruggenomen want overtollig 50329

c. Afgeboekt 50330

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50331

7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50332

8. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (50314) 6.131.315 
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IV. STAAT VAN DE AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN (ACTIEFPOST VI)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. Algemene opgave (10600) 15 15 

1. Geografische uitsplitsing van de effecten

a. Belgische emittenten 50401

b. Buitenlands emittenten 50402 15 15 

2. Noteringen

a. Boekwaarde van de genoteerde effecten 50403 15 

b. Marktwaarde van de genoteerde effecten 50404 96 

c. Boekwaarde van de niet-genoteerde effecten 50405

3. Uitsplitsing van de effecten naargelang ze behoren tot de

a. Handelsportefeuille 50406

b. Beleggingsportefeuille 50407 15 

4. Voor de handelsportefeuille

a. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die tegen 

marktwaarde worden gewaardeerd 50408

b. Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de effecten die worden 

gewaardeerd overeenkomstig art. 35ter, § 2, tweede lid 50409
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

B. GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE BOEKWAARDE VAN DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE 

AANDELEN EN ANDERE NIET-VASTRENTENDE EFFECTEN

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50414P xxxxxxxxxxxxxxx 15 

2. Mutaties tijdens het boekjaar 50410

a. Aanschaffingen 50411

b. Overdrachten 50412

c. Andere wijzigingen  (+)/(-) 50413

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50414 15 

4. Overdrachten tussen portefeuilles

a. Overdrachten van de beleggingsportefeuille naar de handelsportefeuille 50415

b. Overdrachten van de handelsportefeuille naar de beleggingsportefeuille 50416

c. Weerslag op het resultaat 50417

5. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50423P xxxxxxxxxxxxxxx

6. Mutaties tijdens het boekjaar 50418

a. Geboekt 50419

b. Teruggenomen want overtollig 50420

c. Afgeboekt 50421

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50422

7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50423

8. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar (50407) 15 
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V. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (ACTIEFPOST VII)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. ALGEMENE OPGAVE

1. Uitsplitsing van de financiële vaste  activa volgens economische sector

a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die kredietinstelling zijn 50501 111.095 111.095 

b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die GEEN kredietinstelling zijn 50502 9.039 9.039 

c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die 

kredietinstelling zijn  50503

d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die GEEN 

kredietinstelling zijn 50504

e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die kredietinstelling

zijn  50505

f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die GEEN 

kredietinstelling zijn 50506 121 120 

g. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die kredietinstelling zijn 50507

h. Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen die GEEN kredietinstelling zijn 

50508

i. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en 

die kredietinstelling zijn  50509

j. Achtergestelde vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en 

die GEEN kredietinstelling zijn 50510 58.477 61.085 

2. Noteringen

a. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die genoteerd zijn 50511

b. Deelnemingen in verbonden ondernemingen die NIET genoteerd zijn 50512 120.134 

c. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die genoteerd 

zijn  50513

d. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en die NIET

genoteerd zijn 50514

e. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die genoteerd zijn 

50515

f. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren in ondernemingen die NIET genoteerd 

zijn 50516 121 

g. Bedrag van de door genoteerde effecten vertegenwoordigde achtergestelde vorderingen 

50517
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

B. GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE BOEKWAARDE VAN DE DEELNEMINGEN IN 

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50522P xxxxxxxxxxxxxxx 120.134 

2. Mutaties tijdens het boekjaar 50518

a. Aanschaffingen 50519

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50520

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50521

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50522 120.134 

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50528P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutaties tijdens het boekjaar 50523

a. Geboekt 50524

b. Verworven van derden 50525

c. Afgeboekt 50526

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50527

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50528

7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50535P xxxxxxxxxxxxxxx

8. Mutaties tijdens het boekjaar 50529

a. Geboekt 50530

b. Teruggenomen want overtollig 50531

c. Verworven van derden 50532

d. Afgeboekt 50533

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50534

9. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50535

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 10710 120.134 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

D. GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE BOEKWAARDE VAN DE ANDERE AANDELEN DIE TOT 

DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA BEHOREN

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50558P xxxxxxxxxxxxxxx 121 

2. Mutaties tijdens het boekjaar 50554

a. Aanschaffingen 50555

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50556

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50557

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50558 121 

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50564P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutaties tijdens het boekjaar 50559

a. Geboekt 50560

b. Verworven van derden 50561

c. Afgeboekt 50562

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50563

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50564

7. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50571P xxxxxxxxxxxxxxx

8. Mutaties tijdens het boekjaar 50565

a. Geboekt 50566

b. Teruggenomen want overtollig 50567

c. Verworven van derden 50568

d. Afgeboekt 50569

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50570

9. Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50571

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 10730 121 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

F. GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN DE BOEKWAARDE VAN DE ACHTERGESTELDE 

VORDERINGEN OP ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING 

BESTAAT

1. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50588P xxxxxxxxxxxxxxx 61.085 

2. Mutaties tijdens het boekjaar 50581 -2.608 

a. Toevoegingen 50582

b. Terugbetalingen 50583 2.608 

c. Geboekte waardeverminderingen 50584

d. Teruggenomen waardeverminderingen 50585

e. Wisselkoersverschillen  (+)/(-) 50586

f. Overige  (+)/(-) 50587

3. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50588 58.477 

4. Gecumuleerde waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50589
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VI. INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, dochters Eigen vermogen Nettoresultaat

het ONDERNEMINGSNUMMER

Motor Finance Company NV

Grotesteenweg 214 - 2600 Berchem gew. 34.999 99,9971% 0,0029% 31/12/2015 EUR 3.787 -315

BE0404.486.634

BERAN NV

Grotesteenweg 214 - 2600 Berchem gew. 84.999 99,9988% 0,0012% 31/12/2015 EUR 2.025 -17

BE0413.984.914

AXA BELGIUM FINANCE (NL) BV

Ginnikenweg 213, 4835 NA Breda - Nederland gew. 3.897 100,0000% 31/12/2015 EUR 5.284 720

Registratienummer 33.224.298 (Amsterdam)

CONTERE SA gew. 1 0,0500%

1, Place de l’Etoile - L-11479 Luxembourg , Grand

Duché de Luxembourg

31/12/2015 EUR 471 -26

Registratienummer 93.880

AXA TECHNOLOGY SERVICES BELGIUM ESV gew. 6.210 5,7528% 31/12/2015 EUR 10.795

Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

BE0479173169

BANKCONTACT-MISTERCASH (v/h Brand & Licence

Company) NV

gew. 5.123 20,0000% 31/12/2015 EUR 6.064 429

Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel

BE0884.499.250

ROYAL STREET Institutionele VBS naar Belgisch recht

NV

gew. 6.200 10,0000% 31/12/2015 EUR 82

Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

BE0899.167.135

AXA BANK EUROPE SCF SA gew. 11.109.514 99,9999% 31/12/2015 EUR 115.034 3.287

Rue Carnot 203/205 - F-94138 Fontenay-sous-Bois,

France

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de instelling een deelneming bezit in de zin van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992, alsmede de andere 

ondernemingen waarin de instelling maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

A. DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

(in duizenden munteenheden)

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks

Jaarrekening per

Munt-

codeSoort Aantal % %

(+) of (-)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

C. PROVISIES TER VERGOEDING VAN DE AANBRENG VAN VERRICHTINGEN MET HET 

CLIËNTEEL

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50725P xxxxxxxxxxxxxxx 106.711 

2. Mutaties tijdens het boekjaar 50721 -23.111 

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 50722 33.269 

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50723 56.380 

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50724

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50725 83.600 

4. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50732P xxxxxxxxxxxxxxx 37.375 

5. Mutaties tijdens het boekjaar 50726 -32.798 

a. Geboekt 50727 23.582 

b. Teruggenomen 50728

c. Verworven van derden 50729

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 50730 56.380 

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50731

6. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50732 4.577 

7. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50733 79.023 6870
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

D. OVERIGE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50738P xxxxxxxxxxxxxxx 25.614 

2. Mutaties tijdens het boekjaar 50734 2.277 

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 50735 3.853 

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50736 1.576 

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50737

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50738 27.891 

4. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50745P xxxxxxxxxxxxxxx 19.395 

5. Mutaties tijdens het boekjaar 50739 1.626 

a. Geboekt 50740 3.038 

b. Teruggenomen 50741

c. Verworven van derden 50742

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 50743 1.412 

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50744

6. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50745 21.021 

7. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50746 6.870 
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VIII. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA (ACTIEFPOST IX)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. TERREINEN EN GEBOUWEN

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50805P xxxxxxxxxxxxxxx 54.563 

2. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50801 494 

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 50802 571 

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50803 141 

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50804 64 

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50805 55.057 

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50811P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50806

a. Geboekt 50807

b. Verworven van derden 50808

c. Afgeboekt 50809

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50810

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50811

7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50818P xxxxxxxxxxxxxxx 25.520 

8. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50812 1.465 

a. Geboekt 50813 1.542 

b. Teruggenomen 50814

c. Verworven van derden 50815

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 50816 141 

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50817 64 

9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50818 26.985 

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50819 28.072 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50824P xxxxxxxxxxxxxxx 2.592 

2. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50820 -457 

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 50821 116 

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50822 573 

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50823

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50824 2.135 

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50830P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50825

a. Geboekt 50826

b. Verworven van derden 50827

c. Afgeboekt 50828

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50829

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50830

7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50837P xxxxxxxxxxxxxxx 1.993 

8. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50831 -58 

a. Geboekt 50832 390 

b. Teruggenomen 50833

c. Verworven van derden 50834

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 50835 448 

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50836

9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50837 1.935 

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50838 200 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50843P xxxxxxxxxxxxxxx 883 

2. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50839 -233 

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 50840 13 

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50841 246 

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50842

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50843 650 

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50849P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50844

a. Geboekt 50845

b. Verworven van derden 50846

c. Afgeboekt 50847

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50848

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50849

7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50856P xxxxxxxxxxxxxxx 315 

8. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50850 -42 

a. Geboekt 50851 73 

b. Teruggenomen 50852

c. Verworven van derden 50853

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 50854 115 

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50855

9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50856 273 

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50857 377 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

D. LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50862P xxxxxxxxxxxxxxx 14.460 

2. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50858

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 50859

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50860

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50861

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50862 14.460 

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50868P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50863

a. Geboekt 50864

b. Verworven van derden 50865

c. Afgeboekt 50866

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50867

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50868

7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50875P xxxxxxxxxxxxxxx 2.937 

8. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50869 371 

a. Geboekt 50870 371 

b. Teruggenomen 50871

c. Verworven van derden 50872

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 50873

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50874

9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50875 3.308 

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50876 11.152 

11. Waarvan

a. Terreinen en gebouwen 50877 11.152 

b. Installaties, machines en uitrusting 50878

c. Meubilair en rollend materieel 50879
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

E. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA 

1. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50884P xxxxxxxxxxxxxxx 787 

2. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50880 -765 

a. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 50881 53 

b. Overdrachten en buitengebruikstellingen 50882 818 

c. Overboekingen van een post naar een andere  (+)/(-) 50883

3. Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 50884 22 

4. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50890P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50885

a. Geboekt 50886

b. Verworven van derden 50887

c. Afgeboekt 50888

d. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50889

6. Meerwaarden per einde van het boekjaar 50890

7. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50897P xxxxxxxxxxxxxxx 158 

8. Mutaties tijdens het boekjaar  (+)/(-) 50891 -152 

a. Geboekt 50892 29 

b. Teruggenomen 50893

c. verworven van derden 50894

d. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 50895 181 

e. Overgeboekt van een post naar een andere  (+)/(-) 50896

9. Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 50897 6 

10. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 50898 16 
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IX. OVERIGE ACTIVA (actiefpost XI)

Boekjaar

Uitsplitsing van de post XI van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

premies opties op rente 254.090 

andere 6.624 
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X. OVERLOPENDE REKENINGEN (actiefpost XII)

Codes Boekjaar

1. Over te dragen kosten 51001 9.877 

2. Verworven opbrengsten 51002 1.496.530 

X.bis HERBELEGGING VAN GESEGREGEERDE CLIËNTENGELDEN

Codes Boekjaar

Totaal  51003
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XI. STAAT VAN DE SCHULDEN BIJ KREDIETINSTELLINGEN (PASSIEFPOST I)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Schulden bij verbonden ondernemingen 51101 124.538 1.800 

2. Schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 51102

3. Uitsplitsing van de niet onmiddellijk opvraagbare schulden naar hun resterende looptijd

a. Van hoogstens drie maanden 51103 1.016.705 

b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar 51104

c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar 51105 150.000 

d. Van meer dan vijf jaar 51106

e. Met onbepaalde looptijd 51107
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XII. STAAT VAN DE SCHULDEN BIJ CLIËNTEN (PASSIEFPOST II)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Schulden bij verbonden ondernemingen 51201 1.451.955 2.151.249 

2. Schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 51202 267.332 381.788 

3. Uitsplitsing van de schulden bij cliënten naar hun resterende looptijd

a. Onmiddellijk opvraagbaar 51203 3.606.041 

b. Van hoogstens drie maanden 51204 1.338.287 

c. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar 51205 311.248 

d. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar 51206 1.467.805 

e. Van meer dan vijf jaar 51207 912.297 

f. Met onbepaalde looptijd 51208 12.598.231 

4. Uitsplitsing van de schulden bij cliënten naar de aard van de schuldeisers

a. Schulden bij de overheid 51209 32.897 24.889 

b. Schulden bij particulieren 51210 15.895.139 13.336.621 

c. Schulden bij ondernemingen 51211 4.305.873 8.706.158 

5. Geografische uitsplitsing van de schulden bij cliënten

a. Uit België 51212 17.563.480 

b. Uit het buitenland 51213 2.670.429 
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XIII. STAAT VAN DE IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN (PASSIEFPOST III)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Schuldbewijzen die, naar weten van de instelling, schulden zijn bij verbonden ondernemingen

51301

2. Schuldbewijzen die, naar weten van de instelling, schulden zijn bij ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat  51302

3. Uitsplitsing van de in schuldbewijzen belichaamde schulden naar hun resterende looptijd

a. Van hoogstens drie maanden 51303 3.916 

b. Van meer dan drie maanden en hoogstens één jaar 51304 17.139 

c. Van meer dan één jaar en hoogstens vijf jaar 51305 4.440 

d. Van meer dan vijf jaar 51306 56.437 

e. Met onbepaalde looptijd 51307
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XIV. STAAT VAN DE OVERIGE SCHULDEN (PASSIEFPOST IV)

Codes Boekjaar

1. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van het belastingbestuur 

51401 29.967 

a. Vervallen schulden 51402 27.673 

b. Niet-vervallen schulden 51403 2.294 

2. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale

Zekerheid  51404 113 

a. Vervallen schulden 51405

b. Niet-vervallen schulden 51406 113 

3. Belastingen

a. Te betalen belastingen 51407 29.967 

b. Geschatte belastingschulden 51408

4. Overige schulden

Uitsplitsing indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

Te ontvangen facturen/te betalen diverse kosten 13.266 

Premies financiële producten 7.291 
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XV. OVERLOPENDE REKENINGEN (passiefpost V)

Codes Boekjaar

1. Toe te rekenen kosten 51501 1.171.309 

2. Over te dragen opbrengsten 51502 1.236 
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XVI. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN (PASSIEFPOST VI.A.3)

Boekjaar

Uitsplitsing van andere risico's en kosten indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

voorzieningen voor andere risico's en kosten 20.429 

voorzieningen agenten 5.003 

voorzieningen mbt verkoop Hongaars bijkantoor 13.167 
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XVII. STAAT VAN DE ACHTERGESTELDE SCHULDEN (PASSIEFPOST VIII)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Achtergestelde schulden bij verbonden ondernemingen 51701 90.000 90.000 

2. Achtergestelde schulden bij ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 51702

Codes Boekjaar

3. Kosten verbonden aan achtergestelde schulden toerekenbaar aan het boekjaar 51703 8.557 

p. 36 / 112



Referentie-

nummer

ISO munt-

code 
Bedrag Modaliteiten Vervaldag / Duur

Omstandigheden van 

vervroegde terugbetaling

Voorwaarden voor 

achterstelling

Voorwaarden voor 

omzetting

485  3.60% juni 2018

663  3.60% juli 2018

545  3.60% augustus 2018

807  3.60% september 2018

758  3.60% oktober 2018

352  3.60% november 2018

915  3.60% december  2018

696  3.60% januari  2019

170  3.60% februari 2019

377  3.86% februari 2019

452  3.86% maart 2019

140  3.86% april 2019

13  3.86% mei 2019

184  3.95% juni 2020

501  3.95% juli 2020

389  3.95% augustus 2020

339  3.95% september 2020

203  3.95% oktober 2020

278  3.95% november 2020

325  3.95% december  2020

239  3.95% januari  2021

109  3.95% februari 2021

447  4.00% juni 2018

39  4.00% april 2019

189  4.00% mei 2019

648  4.00% januari  2017

455  4.00% februari 2017

204  4.00% maart 2017

81  4.00% april 2017

199  4.00% mei 2017

130  4.00% juni 2017

144  4.00% juli 2017

356  4.00% augustus 2017

389  4.00% september 2017

572  4.00% oktober 2017

605  4.00% november 2017

930  4.00% december  2017

926  4.00% januari  2018

738  4.00% februari 2018

926  4.00% maart 2018

1.018  4.00% april 2018

1.857  4.00% mei 2018

276  4.00% juni 2019

145  4.00% juli 2019

192  4.00% augustus 2019

87  4.05% februari 2019

124  4.05% maart 2019

21  4.05% april 2019

211  4.05% mei 2019

109  4.05% juni 2020

102  4.05% juni 2019

23  4.05% juli 2019

110  4.05% augustus 2019

304  4.05% september 2019

63  4.05% oktober 2019

4. Voor elke achtergestelde lening, de volgende gegevens: het referentienummer, de muntcode, het bedrag van de lening in de munt van de lening, de modaliteiten voor de

vergoeding, de vervaldag en, zo er geen welbepaalde vervaldag is, de modaliteiten voor de looptijd, in voorkomend geval de omstandigheden waarin de instelling deze lening 

vervroegd moet terugbetalen, de voorwaarden voor de achterstelling, en in voorkomend geval de voorwaarden voor de omzetting in kapitaal of in een andere passiefvorm

1 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

2 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

3 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

4 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

5 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

p. 37 / 112



28  4.05% november 2019

240  4.05% december  2019

390  4.05% januari  2020

110  4.05% februari 2020

289  4.05% maart 2020

203  4.05% april 2020

183  4.05% mei 2020

5.436  4.05% december  2999

6 EUR 668  4.10% december  2999
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

111  4.15% januari  2019

3  4.15% februari 2019

394  4.15% februari 2021

14  4.15% januari  2017

164  4.15% februari 2017

873  4.15% maart 2017

384  4.15% april 2017

317  4.15% mei 2017

31  4.15% juni 2017

562  4.15% maart 2021

116  4.15% april 2021

26  4.20% juni 2018

45  4.20% februari 2018

128  4.20% maart 2018

72  4.20% april 2018

22  4.20% mei 2018

2.423  4.25% januari  2017

111  4.25% februari 2017

685  4.25% mei 2017

1.265  4.25% juni 2017

65  4.25% maart 2018

65  4.25% april 2018

80  4.25% mei 2018

9.977  4.25% december  2999

76  4.25% april 2021

500  4.25% mei 2021

360  4.25% juni 2021

365  4.25% juli 2021

190  4.25% augustus 2021

187  4.35% mei 2017

320  4.35% juni 2017

336  4.35% juli 2017

749  4.35% december  2999

11 EUR 100  4.40% juni 2018
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

4  4.45% november 2017

916  4.45% december  2017

106  4.45% januari  2018

5  4.45% februari 2018

326  4.50% juni 2017

445  4.50% juli 2017

78  4.50% augustus 2017

2.472  4.50% december  2017

407  4.50% februari 2018

2.848  4.50% december  2999

 4.55% juni 2018

81  4.55% juli 2018

73  4.55% augustus 2018

103  4.55% september 2018

26  4.55% oktober 2018

5 EUR
geen enkele vervroegde

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting

voorzien

7 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

8 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

9 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

10 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

12 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

13 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

14 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien
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7  4.55% november 2018

168  4.55% december  2018

15  4.55% januari  2019

15 EUR 90.000  4.60% december  2999
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

5  4.70% juli 2017

479  4.70% augustus 2017

423  4.70% september 2017

955  4.70% oktober 2017

599  4.70% november 2017

169  4.70% december  2017

453  4.70% december  2999

337  4.75% augustus 2017

613  4.75% september 2017

560  4.75% oktober 2017

351  4.75% november 2017

4.559  5.00% oktober 2017

7.974  5.00% november 2017

11.614  5.00% december  2017

14 EUR
geen enkele vervroegde

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting

voorzien

16 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

17 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien

18 EUR
geen enkele vervroegde 

terugbetaling is voorzien

onvoorwaardelijke en 

onherroepelijke 

achterstelling in hoofdsom

er is geen omzetting 

voorzien
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XVIII. STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

A. Staat van het kapitaal

1. Maatschappelijk kapitaal

a. Geplaatst kapitaal

Per einde van het vorig boekjaar 20910P xxxxxxxxxxxxxx 681.318 

Per einde van het boekjaar (20910) 681.318 

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

b. Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

gewone aandelen 681.318 493.744.650 

Aandelen op naam 51801 xxxxxxxxxxxxxx

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 51802 xxxxxxxxxxxxxx

Codes Niet-opgevraagd bedrag

Opgevraagd, niet-gestort 

bedrag

2. Niet-gestort kapitaal

a. Niet-opgevraagd kapitaal (20920) xxxxxxxxxxxxxx

b. Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 51803 xxxxxxxxxxxxxx

c. Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes Boekjaar

3. Eigen aandelen

a. Gehouden door de instelling zelf

* Kapitaalbedrag 51804

* Aantal aandelen 51805

b. Gehouden door haar dochters

* Kapitaalbedrag 51806

* Aantal aandelen 51807

4. Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

a. Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

* Bedrag van de lopende converteerbare leningen 51808

* Bedrag van het te plaatsen kapitaal 51809

* Maximum aantal uit te geven aandelen 51810

b. Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

* Aantal inschrijvingsrechten in omloop 51811

* Bedrag van het te plaatsen kapitaal 51812

* Maximum aantal uit te geven aandelen 51813

5. Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 51814
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Codes Boekjaar

6. Aandelen buiten kapitaal

a. Verdeling

* Aantal aandelen 51815

* Daaraan verbonden stemrecht 51816

b. Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

* Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 51817

* Aantal aandelen gehouden door haar dochters 51818

B. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE INSTELLING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE 

INSTELLING HEEFT ONTVANGEN

AXA s.a. : 493.744.650 aandelen
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XIX. UITSPLITSING VAN DE BALANS, INDIEN GROTER DAN 15 MILJOEN EURO, IN EURO EN VREEMDE

MUNTEN

Codes Boekjaar

1. Totaal actief

a. In euro 51901 22.983.610 

b. In vreemde munten (tegenwaarde in euro) 51902 994.406 

2. Totaal passief

a. In euro 51903 22.840.315 

b. In vreemde munten (tegenwaarde in euro) 51904 1.137.701 
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Boekjaar

C. PANDEN OP ANDERE ACTIVA (BOEKWAARDE VAN DE VERPANDE ACTIVA)

1. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en

verplichtingen van de instelling

a. Passiefposten

IC. Overige schulden op termijn of met opzegging 1.932.444 

IV. Overige schulden 1.436.602 

II b2. schulden aan klanten-andere schulden op termijn of met opzegging 1.044.154 

b. Posten buiten de balanstelling

 diverse waarborgen 434.962 

2. Zakelijke zekerheden die door de instelling werden gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en

verplichtingen van derden

IE. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden 409 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Totaal van de eventuele passiva voor rekening van verbonden ondernemingen 52201

2. Totaal van de eventuele passiva voor rekening van ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat  52202

3. Totaal van de verplichtingen met een potentieel kredietrisico ten aanzien van verbonden

ondernemingen  52203 737.320 884.949 

4. Totaal van de verplichtingen met een potentieel kredietrisico ten aanzien van ondernemingen

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat  52204

XXII. STAAT VAN DE EVENTUELE PASSIVA EN VAN DE VERPLICHTINGEN MET EEN POTENTIEEL KREDIETRISICO (POSTEN BUITEN DE

BALANSTELLING I EN II)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten volgens hun oorsprong

a. Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten (40100) 526.275 626.396 

* Belgische vestigingen 52301 504.149 591.477 

* Buitenlandse vestigingen 52302 22.126 34.919 

b. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: aandelen en andere niet-vastrentende effecten (40310)

* Belgische vestigingen 52303

* Buitenlandse vestigingen 52304

c. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: deelnemingen in verbonden ondernemingen (40320) 3.111 2.777 

* Belgische vestigingen 52305 3.111 2.777 

* Buitenlandse vestigingen 52306

d. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: deelnemingen in ondernemingen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat  (40330)

* Belgische vestigingen 52307

* Buitenlandse vestigingen 52308

e. Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten: andere aandelen die tot de financiële vaste activa 

behoren  (40340) 1.670 9 

* Belgische vestigingen 52309 1.670 9 

* Buitenlandse vestigingen 52310

f. Ontvangen provisies (40400) 68.167 62.618 

* Belgische vestigingen 52311 63.555 56.124 

* Buitenlandse vestigingen 52312 4.612 6.494 

g. Winst uit financiële transacties (40600) 279.062 82.189 

* Belgische vestigingen 52313 279.473 181.680 

* Buitenlandse vestigingen 52314 -411 -99.491 

h. Overige bedrijfsopbrengsten (41400) 52.298 80.492 

* Belgische vestigingen 52315 51.519 49.317 

* Buitenlandse vestigingen 52316 779 31.175 

2. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

a. Totaal aantal op de afsluitingsdatum 52317 931 1.224 

b. Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 52318 1.083 1.159 

* Directiepersoneel 52319 21 22 

* Bedienden 52320 1.062 1.137 

* Arbeiders 52321 1 

* Andere 52322

c. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 52323 1.629.311 1.759.434 

3. Personeelskosten

a. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 60.881 63.487 

b. Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 17.201 18.753 

c. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 8.381 6.661 

d. Andere personeelskosten 7.689 4.594 

e. Ouderdoms- en overlevingspensioenen 2.320 2.851 

4. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

a. Toevoegingen  (+) 52329 7.261 10.095 

b. Bestedingen en terugnemingen  (-) 52330 -7.094 -7.648 

XXIII. BEDRIJFSRESULTATEN (POSTEN I TOT XV VAN DE RESULTATENREKENING)
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

5. Uitsplitsing van de overige bedrijfsopbrengsten indien onder deze post een belangrijk bedrag 

voorkomt 

Recuperatie kosten 19.061 15.238 

Gerecupereerde verliezen kredieten 7.463 5.959 

Recuperatie commissielonen 2.205 2.646 

Verwijlintresten 1.689 1.662 

Recuperatie kosten SPV 7.266 6.912 

Opbrengsten " Settlement act" Hongarije 25.437 

Andere 14.614 22.637 

6. Overige bedrijfskosten

a. Bedrijfsbelastingen en -taksen 52331 34.683 35.406 

b. Andere 52332 1.210 1.069 

c. Uitsplitsing van de overige bedrijfskosten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

7. Bedrijfsopbrengsten met betrekking tot verbonden ondernemingen 52333 -38.625 -217.053 

8. Bedrijfskosten met betrekking tot verbonden ondernemingen 52334 554.761 196.309 
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Codes Boekjaar

A. Soorten verrichtingen (bedrag op de afsluitingsdatum van de rekeningen)

1. Verrichtingen op effecten

a. Termijnaankopen en -verkopen van effecten en waardepapier 52401 678.000 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52402

2. Verrichtingen op deviezen (bedragen die moeten worden geleverd)

a. Termijnwisselverrichtingen 52403 4.096.434 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52404 4.096.434 

b. Valuta en renteswaps 52405 348.597 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52406

c. Futures op valuta 52407

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52408

d. Opties op valuta 52409

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52410

e. Contracten op termijnwisselkoersen 52411

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52412

3. Verrichtingen op andere financiële instrumenten

Termijnrenteverrichtingen (nominaal/notioneel refertebedrag)

a. Renteswap-overeenkomsten 52413 81.211.030 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52414 60.266.014 

b. Interest-future-verrichtingen 52415 270.002 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52416 270.002 

c. Rentecontracten op termijn 52417

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52418

d. Opties op rente 52419 8.351.844 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52420 7.305.535 

Andere aan- en verkopen op termijn (aankoop-/verkoopprijs overeengekomen tussen partijen)

e. Andere optieverrichtingen 52421

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52422

f. Andere future-verrichtingen 52423 3.506 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52424 3.506 

g. Andere termijnaankopen en -verkopen 52425 5.778.371 

* Waarvan niet als dekking bestemde verrichtingen 52426 5.778.371 

XXIV. OPGAVE VAN DE TERMIJNVERRICHTINGEN BUITEN DE BALANSTELLING OP EFFECTEN, DEVIEZEN EN ANDERE FINANCIËLE

INSTRUMENTEN DIE GEEN VERPLICHTINGEN MET ZICH BRENGEN MET EEN POTENTIEEL KREDIETRISICO IN DE ZIN VAN POST II BUITEN DE 

BALANSTELLING
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Codes Boekjaar

B. BECIJFERING VAN DE IMPACT OP DE RESULTATEN VAN EEN DEROGATIE OP DE WAARDERINGSREGEL VAN

ARTIKEL 36BIS, § 2 MET BETREKKING TOT DE TERMIJNRENTEVERRICHTINGEN

1. Termijnrenteverrichtingen in het kader van het thesauriebeheer

a. Nominaal/notioneel refertebedrag op de afsluitingsdatum van de rekeningen 52427

b. Verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde  (+)/(-) 52428

2. Termijnrenteverrichtingen in het kader van het ALM-beheer

a. Nominaal/notioneel refertebedrag op de afsluitingsdatum van de rekeningen 52429 15.733.257 

b. Verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde  (+)/(-) 52430 -634.149 

3. Niet-risicoreducerende termijnrenteverrichtingen (LOCOM)

a. Nominaal/notioneel refertebedrag op de afsluitingsdatum van de rekeningen 52431

b. Verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde  (+)/(-) 52432
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XXV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar

1. Meerwaarden bij de overdracht van vaste activa aan verbonden ondernemingen 52501

2. Minderwaarden bij de overdracht van vaste activa aan verbonden ondernemingen 52502

3. Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

uitzonderlijke opbrengsten op recuperaties kredieten 649 

andere 177 

4. Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten indien onder deze post een belangrijk bedrag voorkomt

uitzonderlijke kosten plan HR 18.766 

Verkoop branche Hongarije 60.673 
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XXVI. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Codes Boekjaar

1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar 52601 18 

a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 52602 4.451 

b. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 52603 -4.433 

c. Geraamde belastingsupplementen 52604

2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 52605

a. Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 52606

b. Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 52607

3. Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de

geraamde belastbare winst

Vrijgestelde opbrengsten en ontlastingen,voorzieningen en waardeverminderingen 5.933 

Verworpen uitgaven en belastbare afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 16.827 

4. Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes Boekjaar

5. Bronnen van belastinglatenties

a. Actieve latenties 52608 217.137 

* Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 52609 158.496 

* Andere actieve latenties

Overdraagbare notionele intrestaftrek 58.641 

b. Passieve latenties 52610 213.067 

* Uitsplitsing van de passieve latenties

vrijgestelde meerwaarden 213.067 
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1. In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde, egalisatiebelasting en speciale

belasting

a. Aan de instelling (aftrekbaar) 52701 796 936 

b. Door de instelling 52702 8.830 14.067 

2. Ingehouden bedragen ten laste van derden als

a. Bedrijfsvoorheffing 52703 24.260 25.609 

b. Roerende voorheffing 52704 12.771 19.716 

XXVII. ANDERE BELASTINGEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
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XXVIII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN EN TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

A. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Codes Boekjaar

1. Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

2. Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

3. Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

Een niet-solidaire waarborg werd op 6 mei 2003 door Axa Bank Europe NV toegezegd aan CONTERE NV als dekking van eventuele risico's

welke voortvloeien uit het beheer van de aan haar overgedragen rekeningen.

In het kader van de uitgiften van de EMTN door AXA Belgium Finance (NL) stelt Axa Bank Europe N.V. zich ook

onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant tegenover de obligatiehouders.

4. In voorkomend geval, beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van

de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Voor de personeelsleden wordt een aanvullend stelsel van rustpensioen met overlijdensdekking voorzien. Dit stelsel wordt gewaarborgd 

door een groepsverzekering afgesloten bij AXA BELGIUM NV. Voor de personeelsleden ex-Anhyp die niet voor dit stelsel hebben geopteerd,

worden de beloften van aanvullend rustpensioen gewaarborgd door een afzonderlijk pensioenfonds met rechtspersoonlijkheid.

De overlijdensdekking vormt het onderwerp van een door de Bank afgesloten verzekering.

Code Boekjaar

5. Pensioenen die door de instelling zelf worden gedragen: geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds

gepresteerd werk  52801

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

6. Aard en zakelijk doel van regelingen buiten de balans

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van

dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de instelling; indien vereist

moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de instelling eveneens worden vermeld:
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Boekjaar

B. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

C. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na de balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de 

resultatenrekening of balans worden weergegeven.
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XXIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

A. Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de instelling rechtstreeks of onrechtstreeks 

controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks 

of onrechtstreeks gecontroleerd worden

1. Uitstaande vorderingen op deze personen 52901 462 

a. Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Normale voorwaarden

Oorspronkelijke bedrag 600 

Gemiddelde looptijd - 12,5 jaar

Gemiddelde rentevoet - 1,2%

2. Waarborgen toegestaan in hun voordeel 52902

a. Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

3. Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 52903 349 

a. Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Normale voorwaarden

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover 

deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

a. Aan bestuurders en zaakvoerders 52904 2.495 

b. Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 52905

Codes Boekjaar

B. De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

1. Bezoldiging van de commissaris(sen) 52906 427 

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de

commissaris(sen) 

a. Andere controleopdrachten 52907 130 

b. Belastingadviesopdrachten 52908

c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 52909

3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen

met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) 

a. Andere controleopdrachten 52910 6 

b. Belastingadviesopdrachten 52911

c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 52912 2 

4. Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen

geef detail; voeg lijn toe of verwijder deze  indien niet nodig
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XXX. POSITIES IN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Codes Boekjaar

1. Door de instelling te ontvangen financiële instrumenten voor rekening van cliënten 53001

2. Door de instelling te leveren financiële instrumenten aan cliënten 53002

3. Door de instelling in bewaring ontvangen financiële instrumenten van cliënten 53003 4.571.498 

4. Door de instelling in bewaring gegeven financiële instrumenten van cliënten 53004 4.459.040 

5. Door de instelling in waarborg ontvangen financiële instrumenten van cliënten 53005 16.489 

6. Door de instelling in waarborg gegeven financiële instrumenten van cliënten 53006
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

A. INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE INSTELLING

De instelling heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt[1]

De instelling heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en)[1]

De instelling controleert niet, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht[1]

De instelling is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en 

openbaar maakt[1]

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze 

moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)[2]:

B. INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE INSTELLING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE 

DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze 

moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)[2]:

AXA s.a., 25, Avenue Matignon, 75008 Paris (France) : stelt een geconsolideerde jaarrekening op voor het grootste geheel van ondernemingen waarin de jaarrekening van de 

kredietinstelling door consolidatie wordt opgenomen en maakt ze openbaar.

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is[2]:

De geconsolideerde jaarrekening is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel 

[1] Schrappen wat niet van toepassing is.

[2] Wordt de jaarrekening van de instelling op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de instelling als 

dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Codes Boekjaar

D. Financiële betrekkingen van de groep waarvan de instelling aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) 

en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn): vermeldingen in toepassing van het artikel 134, § 4 en 5 van het 

Wetboek van vennootschappen

1. Bezoldiging van de commissaris(sen) 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  53201 454 

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen) 

a. Andere controleopdrachten 53202 130 

b. Belastingadviesopdrachten 53203

c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 53204

3. Bezoldiging van de personen met wie 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  53205 69 

4. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen met wie de

commissaris(sen) verbonden is (zijn) 

a. Andere controleopdrachten 53206 6 

b. Belastingadviesopdrachten 53207

c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 53208 2 

C. Financiële betrekkingen van de groep waarvan de instelling aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) 

verbonden is (zijn): vermeldingen in toepassing van het artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen
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SOCIALE BALANS (in euro's)

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds 1001 651 391 260

Deeltijds 1002 277 55 222

Totaal in voltijds equivalenten (VTE) 1003 844 429 415

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 

Voltijds 1011 927.904 582.227 345.677

Deeltijds 1012 271.446 57.255 214.191

Totaal 1013 1.199.350 639.482 559.869

Personeelskosten

Voltijds 1021 70.762.741 47.757.262 23.005.479

Deeltijds 1022 18.416.412 4.702.423 13.713.989

Totaal 1023 89.179.153 52.459.685 36.719.468

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 536.601 297.011 239.590

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 842 416 426

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  1013 1.177.765 609.008 568.757

Personeelskosten 1023 91.070.990 52.888.744 38.182.246

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 657.424 341.323 316.102

Codes P. totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Nummers van de paritaire comités die voor de instelling bevoegd zijn:

geef lijst

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET 

ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen
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Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers 105 661 262 845,62

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd  110 645 262 829,62

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  111 16 16,00

112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen  120 396 51 432,50

lager onderwijs  1200

secundair onderwijs  1201 64 21 78,54

hoger niet-universitair onderwijs  1202 149 17 160,77

universitair onderwijs  1203 183 13 193,19

Vrouwen  121 265 211 413,12

lager onderwijs  1210

secundair onderwijs  1211 72 92 133,34

hoger niet-universitair onderwijs  1212 109 92 175,59

universitair onderwijs  1213 84 27 104,19

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel  130 18 18,00

Bedienden  134 643 262 827,62

Arbeiders  132

Andere  133

3. Totaal in voltijdse 

equivalenten

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET 

ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE INSTELLING GESTELDE PERSONEN

Codes

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen  150 4,02

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  151 8.222,49

Kosten voor de instelling  152 370.778,17

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar 

een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar 

werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister  

205 106 3 108,60

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd  210 56 2 57,80

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  211 50 1 50,80

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  212

Vervangingsovereenkomst  213

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of 

een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop 

hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 

305 94 23 107,60

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd  310 51 23 64,60

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  311 43 43,00

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk  312

Vervangingsovereenkomst  313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen  340 7 14 15,50

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341 7 5 9,50

Afdanking  342 13 1 13,80

Andere reden  343 67 3 68,80

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste 

op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de instelling  

350

3. Totaal in voltijdse 

equivalenten

3. Totaal in voltijdse 

equivalenten

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

1. Uitzendkrachten

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds

2. Ter beschikking van de 

onderneming gestelde 

personen
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS

HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de 

werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal betrokken werknemers  5801 273,00 5811 243,00

Aantal gevolgde opleidingsuren  5802 4.033,68 5812 3.141,30

Nettokosten voor de instelling  5803 565.670,99 5813 507.212,92

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding  58031 533.483,51 58131 473.089,15

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  58032 32.187,48 58132 34.123,77

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)  58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers  5821 172,00 5831 242,00

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5.616,48 5832 5.084,82

Nettokosten voor de onderneming  5823 237.951,54 5833 215.426,87

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers  5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren  5842 5852

Nettokosten voor de instelling  5843 5853
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WAARDERINGSREGELS

Cf Appendix - Waarderingsregels
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JAARVERSLAG

Cf Appendix - Jaarverslag
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Cf Appendix - Verslag van de Commissarissen
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Extra bijlage 

Cf Appendix - Extra bijlage -Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 23 september 1992
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Appendix Waarderingsregels

Nr BE 0404.476.835 Appendix Waarderingsregels
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Gepubliceerde waarderingsregels 

Vorderingen en gelddeposito’s 

Vorderingen uit gelddeposito’s of geldvoorschotten die niet zijn belichaamd in verhandelbare 

effecten of waardepapieren worden in de balans opgenomen ten belope van de gelden die ter 

beschikking werden gesteld van de schuldenaar na aftrek van de inmiddels verrichte terug-

betalingen.  Het eventueel verschil tussen de nominale waarde van dergelijke vorderingen en het 

bedrag van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde gelden wordt als een rente-opbrengst op 

actuariële basis verwerkt. 

Bij vorderingen ingevolge leningen tegen forfaitair lastenpercentage die in termijnen worden 

afbetaald door periodieke stortingen van een vast bedrag, wordt de gelopen rente berekend volgens 

de actuariële methode. 

Bij vorderingen ingevolge leasingovereenkomsten en gelijkaardige overeenkomsten wordt het 

uitstaand kapitaalsaldo berekend op basis van het beginkapitaal dat moet worden wedersamen- 

gesteld; dit beginkapitaal stemt overeen met de aanschaffingsprijs van het goed waarop de 

overeenkomst betrekking heeft. 

De vorderingen met betrekking tot hypotheekleningen worden onder de activa opgenomen onder 

aftrek van de niet vrijgegeven bedragen en de reconstitutiefondsen. 

De overige vorderingen worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde. 

Waardeverminderingen worden geboekt telkens als een reëel risico van oninvorderbaarheid wordt 

vastgesteld.  De waardeverminderingen worden teruggenomen als het risico verdwijnt. 

Waardeverminderingen op leningen tegen forfaitair lastenpercentage worden forfaitair bepaald, 

rekening houdend met de bevindingen van een statistische observatie onder aftrek van de 

verwachte recuperaties. 

Obligaties en andere vastrentende effecten 

Deze effecten worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde exclusief eventuele aanschaffings-

kosten. 

De effecten die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille worden geboekt tegen hun 

aanschaffingswaarde op basis van de geïndividualiseerde prijs van elk bestanddeel. 

De effecten die tot de handelsportefeuille behoren, worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde 

bepaald volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijs. 

Nr BE 0404.476.835 Appendix Waarderingsregels
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De effecten worden gewaardeerd op basis van het onderscheid of zij behoren tot de handels-

portefeuille dan wel tot de beleggingsportefeuille. 

De effecten die behoren tot de handelsportefeuille alsook de contantverrichtingen in uitvoering met 

betrekking tot effecten die behoren tot de handelsportefeuille en waarvoor er een liquide markt 

bestaat, worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op balansdatum.  Wanneer voor deze 

effecten geen liquide markt bestaat, worden ze gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde of hun 

marktwaarde op balansdatum indien deze lager is. 

De effecten die behoren tot de beleggingsportefeuille worden gewaardeerd op grond van hun 

actuarieel rendement, berekend bij aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op 

vervaldag.  De aanschaffingswaarde wordt aangepast door een verhoging of vermindering ten 

belope van het verschil tussen het rendement dat is berekend op actuariële basis en het nominaal 

rendement. 

Waardeverminderingen worden geboekt telkens als een reëel risico van oninvorderbaarheid wordt 

vastgesteld.  De waardeverminderingen worden teruggenomen in de mate dat het risico verdwijnt. 

Landenrisico 

De dekking voor landenrisico’s gebeurt op basis van vastgelegde criteria. 

De geboekte inventariscorrecties in de vorm van waardeverminderingen worden toegerekend aan 

de actiefposten waarop ze betrekking hebben. 

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten 

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde 

exclusief eventuele aanschaffingskosten.  De niet opgevraagde bedragen worden in de posten 

buiten balanstelling opgenomen.  De waardering gebeurt op basis van het onderscheid of zij 

behoren tot de handelsportefeuille dan wel tot de beleggingsportefeuille. 

De effecten die behoren tot de handelsportefeuille alsook de contantverrichtingen in uitvoering die 

betrekking hebben op effecten die behoren tot de handelsportefeuille en waarvoor een liquide markt 

bestaat, worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op balansdatum.  Wanneer voor deze 

effecten geen liquide markt bestaat, worden ze gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde of hun 

marktwaarde op balansdatum indien deze lager is. 

De effecten die behoren tot de beleggingsportefeuille worden gewaardeerd tegen hun aanschaf-

fingswaarde of hun realisatiewaarde op balansdatum indien deze lager is. 
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Financiële vaste activa 

Deelnemingen en aandelen in andere ondernemingen die behoren tot de financiële vaste activa, 

worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde.  De niet opgevraagde bedragen worden in de 

posten buiten balanstelling opgenomen. 

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of waardeverlies, 

wat moet blijken uit de positie, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de 

deelnemingen of aandelen worden gehouden.  Deze waardeverminderingen worden teruggenomen 

wanneer ze zonder voorwerp geworden zijn. 

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 

 Oprichtingskosten / set up kosten worden geactiveerd en lineair afgeschreven naar rato van  

20% op jaarbasis. 

 Kosten van kapitaalverhoging worden ten laste van de resultatenrekening gebracht in het 

boekjaar waarin ze werden besteed. 

 De uitgiftekosten van leningen worden afgeschreven over de looptijd van de leningen. 

 Software voor eigen gebruik, aangekocht van derden, wordt geboekt tegen aanschaffings- 

waarde. Er worden afschrijvingen geboekt per jaarlijkse schijven tussen 10% en 20 % gebaseerd 

op hun verwachte economische duurtijd. 

 Goodwill wordt geboekt tegen aanschaffingswaarde.  Er worden afschrijvingen geboekt per 

jaarlijkse schijven van 20 %. 

 Kosten van commissies (Front End commissie, Rappelcommissie) van woon- en 

investeringskredieten, leningen op afbetaling worden geactiveerd en lineair gespreid in functie 

van de looptijd van het individueel krediet en op een maximum van 5 jaar. Bijgevolg, worden 

deze commissiekosten gespreid in lijn met de verbonden inkomsten op de kredieten (op een 

maximum van 5 jaar). De effectisering van woonkredieten heeft geen effect op deze spreiding 

indien de bank blijft genieten van een positieve marge met betrekking tot de verkochte kredieten 

na de operatie en dit via alle contractuele bepalingen die mede deel uitmaken van de 

effectiseringsoperatie.  

 Voor de overige projecten  worden de wettelijke of volgens de boekhoudnormen als investering 

activeerbare kosten op de balans opgenomen en lineair afgeschreven over hun vermoedelijke 

gebruiksduur . 

Op de immateriële vaste activa worden aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen toegepast 

wanneer, ingevolge hun technische ontwaarding of wegens de wijziging in de economische of 

technologische omstandigheden, hun boekwaarde groter is dan hun gebruikswaarde voor de bank. 
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Materiële vaste activa 

De terreinen en gebouwen en de overige materiële vaste activa worden geboekt tegen 

aanschaffingswaarde.  Op terreinen wordt niet afgeschreven; op gebouwen wordt een lineaire 

afschrijving toegepast, berekend tegen 3 % op de historische kostprijs, eventueel vermeerderd met 

herwaarderingen.   

Verbouwingswerken of renovatie worden  lineair afgeschreven over een periode van 33 jaar naar  

rato van 3%. 

De inrichtingskosten van gehuurde gebouwen worden lineair afgeschreven over de resterende 

looptijd van de betrokken huurovereenkomst met een maximum van 10 jaar. 

Tenzij anders vermeld, worden de afschrijvingen pro rata temporis ten laste genomen.  Enkel in het 

jaar van realisatie is er geen afschrijving pro rata temporis toegelaten. 

De aanschaffingswaarde van terreinen kan het voorwerp uitmaken van een waardevermindering. De 

bijkomende kosten van terreinen worden onmiddellijk in resultaat genomen. 

Informatica-uitrustingen worden geboekt tegen aanschaffingswaarde.  Deze activa worden prorata 

temporis  afgeschreven aan 20 % per jaar. 

De gebruiksrechten betreffende roerende goederen gehouden in leasing of soortgelijke overeen-

komsten worden op het actief geboekt voor een bedrag gelijk aan het gedeelte van de gespreide 

stortingen dat de kapitaalaflossing vertegenwoordigt van het in het contract beschreven goed.   

Er wordt afgeschreven naargelang de gebruiksduur en het fiscaal regime van het type van 

materieel; er wordt ofwel een lineaire ofwel een degressieve afschrijving toegepast. 

Meubilair, materieel, installaties en machines worden afgeschreven (pro rata temporis) aan de 

volgende percentages: 

 meubilair, installaties 10 % jaarlijks 

 niet-informatica machines en rollend materieel 20 % jaarlijks 

Bijkomende kosten op constructies worden afgeschreven op hetzelfde ritme en volgens dezelfde 

methode als het hoofdbestanddeel. 

Goederen verworven uit de tweede hand worden afgeschreven over de overeenstemmende 

resterende afschrijvingsduur. 

Op de materiële vaste activa worden aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen toegepast 

wanneer, ingevolge hun technische ontwaarding of wegens de wijziging in de economische of 

technologische omstandigheden, hun boekwaarde groter is dan hun gebruikswaarde voor de bank. 

Overige activa 

De overige vorderingen worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde, na aftrek van 

de desbetreffende waardeverminderingen. 

De gebouwen bestemd voor verkoop worden geboekt tegen aanschaffingswaarde of tegen 

marktprijs indien die lager is dan de aanschaffingswaarde. 
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Overlopende rekeningen van het actief 

Deze post bevat : 

 de pro rata van de kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar 

maar die ten laste van één of meer volgende boekjaren moeten worden gebracht 

 de pro rata van opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden 

geïnd maar die betrekking hebben op een verlopen boekjaar. 

Schulden aan kredietinstellingen en cliënten 

De schulden die al dan niet zijn belichaamd in verhandelbare effecten of waardepapieren en 

voortvloeien uit gelddeposito’s of -leningen, worden in de balans opgenomen ten belope van de 

gelden die ter beschikking zijn gesteld van de kredietinstelling, na aftrek van de inmiddels verrichte 

terugbetalingen. 

Overige schulden 

De overige schulden worden in de balans opgenomen tegen hun nominale waarde. 

Overlopende rekeningen van het passief 

Deze post bevat : 

 de pro rata van kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald maar die betrekking 

hebben op het verstreken boekjaar 

 de pro rata van opbrengsten die in de loop van het boekjaar of van een vorig boekjaar zijn geïnd, 

doch die betrekking hebben op een later boekjaar. 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 

Bij het afsluiten van elk boekjaar onderzoekt de raad van bestuur met voorzichtigheid, oprechtheid 

en goede trouw de voorzieningen die moeten worden gevormd ter dekking van alle risico’s en 

kosten die ontstaan zijn in de loop van het boekjaar en van de voorgaande boekjaren. 

De voorzieningen met betrekking tot de voorgaande boekjaren worden regelmatig herzien en in de 

resultaten teruggenomen als ze zonder voorwerp zijn geworden. 

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 

Deze post omvat de desgevallend naar latere boekjaren uitgestelde belastingen op gerealiseerde 

meerwaarden op materiële vaste activa. 
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Voorzorgfonds voor risico’s 

De Bank maakt gebruik van de mogelijkheid, voorzien in artikel 35bis § 4 van het koninklijk besluit 

van 23 september 1992, gelijktijdig de twee methoden toe te passen om een voorzorgfonds aan te 

leggen voor eventuele toekomstige risico’s in verband met de exploitatie van een kredietinstelling. 

Namelijk: 

 het fonds voor algemene bankrisico’s, uitgedrukt op het passief van de balans, en 

 het intern zekerheidsfonds, in de jaarrekening opgenomen als een waardevermindering op 

vorderingen. 

Achtergestelde schulden 

De achtergestelde schulden die al dan niet zijn belichaamd in verhandelbare effecten worden in de 

balans opgenomen ten belope van de gelden die ter beschikking zijn gesteld.  Het eventueel 

verschil tussen de nominale waarde van dergelijke schulden en het bedrag van de oorspronkelijk ter 

beschikking gestelde gelden wordt pro rata als rentekost van deze schulden verwerkt. 

Omrekening van verrichtingen in deviezen 

Niet-monetaire bestanddelen, waarvan de aanschaffingswaarde is uitgedrukt in vreemde valuta, 

worden op balansdatum omgerekend op basis van de wisselkoers op datum van hun aanschaffing. 

Monetaire bestanddelen in vreemde valuta worden omgerekend op basis van de referentiekoersen 

van de Europese Centrale Bank (ECB) op balansdatum. 

Het saldo van de positieve en negatieve verschillen uit de omrekening van monetaire bestanddelen 

wordt opgenomen in de resultatenrekening. 

Wisselverrichtingen 

De resultaten van wisselverrichtingen op vreemde valuta’s worden bepaald met inachtname van de 

volgende regels  : 

 de contantwisselverrichtingen en de  termijnwisselverrichtingen worden gewaardeerd tegen de 

marktwaarde. 

Financiële afgeleide instrumenten 

De financiële instrumenten worden geregistreerd tegen de nominale waarde of het notioneel bedrag. 
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De resultaten uit voornoemde contracten worden verschillend geboekt naargelang het dekkings- of 

andere verrichtingen betreft. 

De resultaten van de dekkingsverrichtingen worden symmetrisch met de toerekening van de kosten 

of opbrengsten van het gedekt bestanddeel in resultaat genomen. 

De niet als dekking gekwalificeerde verrichtingen worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op 

balansdatum. Krachtens een afwijking worden bepaalde termijnverrichtingen, afgesloten in het 

kader van ALM beheer teneinde de intermediatiemarge te optimaliseren, gewaardeerd op pro rata 

basis over de looptijd van de verrichtingen. Wanneer voor voornoemde verrichtingen geen liquide 

markt bestaat, worden per verrichtingstype enkel de negatieve waardeschommelingen in resultaat 

genomen. 

De renteswaps afgesloten in het kader van de effectisering van hypothecaire leningen maken deel 

van het ALM beheer van de bank. Om die reden, komen die renteswaps ook in aanmerking voor de 

behandeling op pro rata basis na aanvraag van derogatie voor elke specifieke operatie. 

De uitgestelde verkoopprijs wordt beschouwd als verworven en in het resultaat van de bank erkend 

op het moment dat ze als voldoende vaststaand wordt geacht. 

In die gevallen waar de bank beschikt over contractuele overeenkomsten die de netto cash 

afwikkeling toestaat tussen de bank en haar tegenpartij en dit zowel in het geval van 

betalingsmoeilijkheden van 1 van de partijen als in een normale afwikkeling neemt de bank de netto 

vordering of schuld tegenover deze tegenpartij op in haar jaarrekening. 

Integratie van de bijkantoren 

De verrichtingen worden dagelijks geïntegreerd. 

De verrichtingen in vreemde valuta worden van de transactiemunt naar de euro omgerekend op 

basis van de koers van de dag volgens de regels van toepassing op de hoofdzetel. 

De interne verrichtingen tussen de bijkantoren en de hoofdzetel worden geëlimineerd. 

Nr BE 0404.476.835 Appendix Waarderingsregels

  p.73 / 112



Appendix Jaarverslag

Nr BE 0404.476.835 Appendix Jaarverslag

p. 74 / 112



 

Management Report -  1 

AXA Bank Europe 

Jaarverslag  

Raad van Bestuur 2016 

Nr BE 0404.476.835 Appendix Jaarverslag

p.
75 / 112



 

Management Report -  2 

Inhoudstabel 

• Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO

• Over AXA Bank

◊ Cijfers 

◊ Geschiedenis 

◊ AXA Groep 

• The economisch en financiële context

• Resultaten

◊ Belgische retail activiteiten 

◊ Niet retail activiteiten 

• Commentaar op het geconsolideerd resultaat

◊ Resultatenrekening 

◊ Opmerkingen betreffende de financiële balans en buitenbalans 

• Opmerkingen betreffende de wettelijke jaarrekeningen en

toewijzingen van inkomsten

• Belangrijke gebeurtenissen na 2016

• Liquiditeit en solvabiliteit

• Risico’s en onzekerheden

• Leidinggevende organen en bestuur

◊ Samenstelling van leidinggevende organen 

◊ Wijzigingen die zich voordeden in 2016 en sinds 1 januari 2017  

◊ Bevoegdheid en onafhankelijkheid van het Auditcomité en Risicocomité 

◊ Bevoegdheid en onafhankelijkheid van het Benoemings- en Bezoldigingsco-

mités  

• Verloningsbeleid

Nr BE 0404.476.835 Appendix Jaarverslag

p. 76 / 112



 

Management Report -  3 

Mededeling van de Voorzitter van de Raad van 
Bestuur en de CEO 

In 2016 diende de banksector in Europa en België het 

hoofd te bieden aan een contrasterende situatie: aan 

de ene kant aanhoudend lage interestvoeten, extreem 

hoge volumes herfinancieringen en voorafbetalingen 

van hypotheekkredieten, opnieuw hogere bankhef-

fingen, versnelde veranderingen in het consumentenge-

drag, intensievere controle en talrijke wettelijke verande-

ringen. Aan de andere kant draaiden enkele factoren 

positief uit: overvloedige liquiditeit, lage inflatie, versnel-

ling van economische groei (zij het nog steeds aan een 

traag tempo) en verdere verbetering van de kredietpres-

tatie. In dit moeilijk klimaat was AXA Bank in staat om op 

koers te blijven dankzij haar transformatieplan dat twee 

jaar geleden gelanceerd werd om haar commerciële en 

financiële prestaties verder te versterken en de transfor-

matie verder te zetten. Ondanks een lager netto bank-

product door herfinancieringen en de realisatie van 

lagere kapitaalwinsten, zette AXA Bank een netto 

inkomen van 98 miljoen euro (FINREP) neer, 66 miljoen 

euro meer dan in 2015 dankzij lagere administratiekosten 

( -182 miljoen euro, 4 miljoen euro lager dan vorig jaar) en 

lagere kosten van kredietrisico ( -7 miljoen euro, 13 mil-

joen euro lager dan vorig jaar).   

De belangrijkste pijlers van de strategie van de bank ble-

ven enerzijds de focus op selectieve groei, terwijl we effi-

ciënter tewerk gaan, en anderzijds de versnelde transfor-

matie van het platform. In de loop van het jaar richtte de 

bank haar commerciële ontwikkeling op het versterken 

van haar relatie met de klant met als doel hun belangrijk-

ste bankpartner te worden. AXA Bank wil haar klanten 

doeltreffend begeleiden bij het realiseren van hun pro-

jecten, hoofdzakelijk door een compleet gamma aan 

bankdiensten te verschaffen met een bijzondere nadruk 

op hypotheken, investeringsproducten, advies voor retail 

klanten en professionele leningen voor zelfstandigen en 

kleine ondernemingen. Verder bleef de bank werken 

aan het verbeteren van haar doeltreffendheid door pro-

cessen te automatiseren, zeer gedisciplineerd te zijn inza-

ke kosten en verder te investering in personeel en tools, in 

het bijzonder binnen de kernelementen van haar retail 

bankplatform. De bank heeft inderdaad haar transfor-

matie versneld om de digitale ervaring van de klant te 

verbeteren: nieuwe functionaliteiten werden regelmatig 

toegevoegd aan de verschillende digitale tools (opening 

van nieuwe producten zoals kaarten en investeringsreke-

ningen, afspraaktool...) terwijl verbeteringen inzake klant-

ervaring geïmplementeerd werden. 

Bovenop het verbeteren van de digitale ervaring voor 

de klanten, heeft AXA Bank verder geïnvesteerd in het 

professionaliseren van haar netwerk van agenten. In 

2016 zette de bank de technisch-commerciële oplei-

ding voor agenten verder om het geven van klantenad-

vies met meerwaarde verder te versterken. Tegelijkertijd 

stelde de bank een specifiek centraal team van exper-

ten samen inzake investeringen en professionele krediet 

om agenten te steunen om hun voetafdruk in dergelijke 

activiteiten uit te breiden. 

AXA Bank zette ook haar activiteiten inzake derivaat-

bemiddeling verder door diensten te verschaffen aan 

AXA entiteiten, waarbij hun derivatenposities verwerkt 

en gemanaged worden binnen een zeer strikte risico-

bereidheid.  

De netto nieuwe productievolumes waren lager dan in 

2015. In 2016 heeft AXA Bank zijn uitstaande positie aan 

derivaten verder gecompresseerd, wat de netto nieuwe 

productie neutraliseerde, waardoor de totale uitstaan-

de buitenbalans positie in grote lijnen ongewijzigd bleef.  

2016 stond ook in het teken van de finale stap in het 

afbouwen van de risico's van de bank met het succes-

vol ondertekenen en sluiten van de verkooptransactie 

van haar Hongaarse afdeling. De Hongaarse activitei-

ten en het merendeel van het personeel werd op 31 

oktober overgedragen aan OTP Bank Plc. Deze transac-

tie is de finale stap in het herpositioneren van AXA Bank 

als een retail bank die exclusief op de Belgische markt 

aanwezig is en samenwerkt met AXA verzekeringen in 

België.  

Peter Devlies 

CEO 

Jef Van In 

Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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Cijfers*

Onze ratio's 

Onze resultaten

Onze Solvabiliteit & Liquiditeit 

1.000.000 klanten

850 werknemers 

700 verkooppunten 

Onze balans 

Ons team 

About 

AXA Bank

76% 

Kosten-baten ratio 

8% 

REV 

Deposito’s 

17,8 miljard euro 

Lening 

18,1 miljard euro 

Hypothecaire leningen 

15,8 miljard euro 

Over 

AXA Bank 

“AXA Bank zet zijn succesvolle herpositionering verder als geconnecteerde & 

vertrouwde financiële partner voor 1.000.000 klanten in België ”  

Peter Devlies 

90

74

32

98

2015 2016

Onderliggende inkomsten
Netto inkomsten

13
9%

13
9%

13
9%

16
9%

Liquidity

Coverage

Ratio

Net Stable

Funding

Ratio

2015 2016

20
%

21
,2

0%

23
,1

0%
23

,5
0%

Tier 1 ratio Capital Ratio

in miljoen euro 

*alle cijfers zijn IFRS geconsolideerde cijfers behalve onderliggende inkomsten (Underlying Earnings)

welke een AXA Group non-GAAP standaard is 
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Geschiedenis

Over 

AXA Bank 

2010 2011 2012 2013 

2014 2015 2016 Toekomst 

Stopzetting  productie Hongaarse 

gecombineerde leningen 

Lancering 

Execution Desk 

Parijs 

Lancering commerciële  

activiteiten AXA Bank  

Slowakije & IT Polen 

Jacques de Vaucleroy  

Genomineerd als  

Voorzitter van de Raad 

van Bestuur 

Jef Van In aangesteld als 

nieuwe CEO 

Afvloeiing Hongaarse 

hypothecaire  

portefeuille 

Overdracht ABE  

Zwitserland  

Sluiting van  

Execution Desk  

Parijs 

ABE Tsjechische  

Republiek/Slowakije 

gesloten 

Herziening van het bestuur.  

Belgische retail activiteiten geheel 

onder de verantwoordelijkheid van 

de CEO van de bank 

Aankondiging VTE 

reductie  

Uitgifte van CoCo obligaties voor 90 

miljoen EUR 

Kapitaalverhoging met 135 miljoen 

EUR 

Uitgifte van € 400m gedekte  

obligatie  

Sluiting 

ITC Poland 

Lancering nieuwe  
Belgische Retail 

strategie  

Verkoop resterende 

CSP portefeuille  

Ondertekening van 
verkoop Hongaarse 

activiteiten 

Succesvolle plaat-
sing gedekte obliga-
ties voor 750 miljoen 

euro 

Peter Devlies is 
benoemd als 

CEO van ABE 

FOCUS 

& 

TRANSFORM 

Sluiting 
Hongaarse  

activiteiten 
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Over 

AXA Bank AXA Groep

Overzicht van de AXA Groep

Aanwezig in 64 landen, de 166.000 werknemers en exclusieve verde-
lers van AXA bieden hun expertise aan 103 miljoen klanten aan binnen 
vier kernactiviteiten: Zaak- en Ongevallenverzekering; Leven en spa-

ren; Gezondheidsverzekering en Activabeheer. In een snel evolueren-
de wereld anticipeert AXA op verandering door diensten en oplossin-
gen aan te bieden op maat van de huidige en toekomstige behoef-

ten van haar klanten. 

Landen waar AXA Groep actief is 

64 landen

166,000 werknemers

103 miljoen klanten

Overzicht van de AXA Groep

9% 

Azië (met uitzondering van Japan) 

7% 

Japan 

14% 

Verenigde Staten 

31% 

Noord-, Centraal- en Oost-Europa 

22% 

Frankrijk 

6% 

Verenigd Koninkrijk en Ierland 

5% 

Mediterrane regio en Latijns-Amerika 

3% 

Internationale verzekering 

2% 

Direct GEOGRAFISCHE VERDELING 

Onderliggend inkomen (verzekeringsactiviteiten)

gebaseerd op het profiel van AXA Group in 2015
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Resultaten Belgische 
retail activiteiten 

Spaar- & investeringsproducten
De netto groei van spaar- & investeringsproducten bereikte +1,2 miljard euro in 2016, een zeer sterke stij-

ging door toenemende volumes op spaar- & zichtrekeningen en de inkomende fondsen gerelateerd aan 

de terugkoop van Crest verzekeringsproducten. Een deel van deze fondsen gerelateerd aan Crest zijn 

omgezet naar buitenbalans investeringsproducten zoals AXA Fondsen. De netto groei van de buitenbalans 

investeringsproducten was zeer sterk met +416 miljoen euro.  

In de context van de aanhoudende lage interestvoeten worden onze klanten geconfronteerd met een 

onaantrekkelijk investeringsklimaat. Dit resulteert in hoge inkomende fondsen op de zichtrekening +406 mil-

joen euro en spaarrekening +861 miljoen euro. Het hoge volume aan inkomende fondsen wordt tevens 

verklaard door de inkomende fondsen van de terugkoop van Crest verzekeringsproducten. De portefeuille 

van vastrentende producten bleef relatief stabiel met een matige stijging in lange termijndeposito’s (+102 

miljoen euro) en een lichte daling in onze portefeuille met certificaten (-47 miljoen euro). 

De netto groei van de buitenbalans investeringsportefeuille bereikte 416 miljoen euro, of een stijging van 

341 miljoen euro versus 2015. Deze sterke stijging is een bevestiging dat AXA Bank’s strategie om onze 

klanten hun investeringsbehoefte beter tegemoet te komen door advies en een uitgebreid fondsenaan-

bod aan te bieden, succesvol wordt geïmplementeerd. Inderdaad, de grootste stijging was te merken 

binnen AXA Fondsen, welke meer dan verdubbeld zijn naar 433 miljoen euro versus 137 miljoen euro in 

2015. Dit is inclusief de investeringen van klanten in het recurrent investeringsplan: een nieuw AXA Bank 

formule die gelanceerd werd in juni 2016. De netto inkomende fondsen van gestructureerde producten en 

fondsen van externe banken zijn negatief met respectievelijk –11 miljoen euro en -5 miljoen euro. 

Daily Banking 
Al onze indicatoren voor dagelijks bankieren verbeterden in 2016 in vergelijking met 2015: aantal rekenin-

gen (+14k), aantal actieve rekeningen (+14k), aantal onlineklanten (+22k), aantal kredietkaarten (+15k), 

aantal klanten die AXA Bank als eerste bank gebruiken (First Bank Clients) (+57k). 

Kredieten 
Hypothecaire leningen - Na het recordjaar 2015 zijn onze volumes blijven groeien tot 2,9 miljard euro aan 

nieuwe productie van hypothecaire leningen. Dit productieniveau was vooral hoog in het 2de deel van 

het jaar gedurende welke het marktaandeel licht gestegen is. Over het volledig jaar 2016 hebben we ons 

marktaandeel van 8% behouden. De portefeuille uitstaande hypothecaire kredieten bereikte 15,8 miljard 

euro of een stijging van +7% tegenover 2015. De volumes voorafbetalingen en herfinancieringen zijn hoog 

gebleven in de eerste drie kwartalen van het jaar, om slechts af te nemen in het laatste kwartaal dankzij 

de stijging van de interestvoeten gedurende deze periode.  

Verbruikskredieten - Verkoopvolumes zijn met 24 miljoen euro of 8% toegenomen in 2016 in vergelijking 

met 2015. Onze productie bleef geconcentreerd op autoleningen (180 miljoen euro) en immoleningen (87 

miljoen euro). 

Professionele leningen - Ten gevolge van onze strategie om te focussen op zelfstandigen en zeer kleine 

ondernemingen, dit onder strikte risicobeperkingen, is het productievolume aan professionele leningen 

gestegen tot 425 miljoen euro, of +19% tegenover 2015. Deze productie is voornamelijk geconcentreerd in 

volgende producten : Immo4Pro (196 miljoen euro), Equipement4Pro (78 miljoen euro) en Car4Pro (68 mil-

joen euro). Inderdaad, de verbeterde commerciële activiteiten focussen op dit segment en de 

vernieuwing van het aanbod professionele leningen, gestart in april 2015, heeft geresulteerd in een sterke 

stijging van de productie en groei van de uitstaande portefeuille, welke 1,4 miljard euro bereikte.  
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Resultaten Belgische retail 

activiteiten 

Asset & Liability Management 

Het Asset and Liability Management framework (ALM) bij AXA Bank is een essentieel onderdeel van het 

beheer van de financiële balans. Het hoofddoel ervan is het beheren van de blootstelling van AXA Bank aan 

risico's op het vlak van rentevoet, liquiditeit en buitenlandse wisselkoersen. Deze risico's worden beheerd 

binnen het risico framework, dat opgezet werd door de Raad van Bestuur van ABE, en binnen de wettelijke 

beperkingen van de banksector. 

ALM heeft de nieuwe netto rentepositie die voortvloeit uit de maandelijkse productie van retail activa en -

passiva actief ingedekt, inclusief het  pipeline risico. Het cap risico van stijgende intrestvoeten voor 

hypotheken (wat zich het meest waarschijnlijk zal materialiseren in een klimaat van stijgende interesten) met 

een variabele tarief werd eveneens ingedekt. 

De investeringsportefeuille die onder strikte beperkingen beheerd wordt, bestaat uitsluitend uit hoge kwaliteit 

Europese overheidsschuld, supranationale blootstelling en gedekte obligaties, zonder enig wisselkoersrisico. 

Om de hefboomratio van AXA Bank te verbeteren en inefficiënties omtrent hedge accounting binnen de retail 

portefeuille (te wijten aan de hevige golf van terugbetalingen) deels te compenseren (via kapitaalwinsten), 

werd de omvang van de portefeuille in 2016 verder verkleind met 3,28 miljard euro en omvat deze eind 2016 3,95 

miljard euro. 

AXA Bank Europe heeft haar structurele lange termijn financiering verder gediversifieerd: ABE heeft 

voor 150 miljoen euro geparticipeerd in de TLTRO II financieringsopportuniteiten aangeboden door 

de ECB om voor 4 jaar fondsen aan een aantrekkelijk tarief vast te zetten. 500 miljoen euro vervallen 

gedekte obligatie werden hernieuwd door een uitgifte van 750 miljoen euro voor 7 jaar. 

Thesaurie en Bemiddeling 

De afdeling Thesaurie en Bemiddeling van AXA Bank Europe verschaft hoofdzakelijk fondsen, cashbeheer en 

derivaten, zowel voor de retail activiteiten van ABE als voor verschillende entiteiten van de AXA Groep. 

Thesaurie heeft haar repo business met verzekeringsentiteiten van AXA Group met ongeveer 20% van het ge-

middelde transactievolume van 2015 doen afnemen om de hefboom op de balans van ABE te doen dalen. De 

vermindering van dit repo volume heeft geen impact op de diversifiëring van de financieringsbronnen van AXA 

Bank. Geldmarkttransacties met kredietinstellingen en professionele klanten, repo’s, depositocertificaten, parti-

cipatie in herfinancieringsoperaties van de ECB zijn onderdeel van het activiteitenbereik van de thesaurie. Het 

korte termijn financieringsbeleid en het liquidity contingency plan voorziet inderdaad nog steeds toegang tot 

een breed gamma aan instrumenten en ondersteunt op deze manier een conservatief beheer van het kassal-

do, dat op zichzelf het resultaat is van de groei in kredieten en spaargelden. 

De onmiddellijk beschikbare liquiditeitspositie van AXA Bank blijft comfortabele groter dan de wettelijk vereiste 

liquiditeitsbuffer binnen de liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR). Naast de retail activiteiten omvatten de liquiditeits-

bronnen van AXA Bank ook een Notes issuance programme en gedekte obligaties, uitgegeven door AXA Bank 

Europe SCF, die eind december 2016 respectievelijk op 1,35 miljard euro en 4,15 miljard euro stonden. 
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Resultaten Niet retail 

activiteiten 

Thesaurie en Bemiddeling 

De inkomsten van de uitgiftes van Notes worden binnen AXA Bank gestructureerd en op de markt ingedekt 

door de specialisten inzake derivaten van AXA Bank, die ook derivatentransacties en verwerkingsdiensten 

verschaffen, en dit exclusief voor entiteiten van de AXA Groep wereldwijd. De verschafte diensten omvat-

ten uitvoering, overboeking, taxatie en verplichtingen inzake EMIR meldingen. Naast de analyses van de 

derivaatbeperkingen heeft AXA Bank haar operationeel risico verkleind via een compressie van 14,3 miljard 

euro aan rentederivaten. Hoewel het nieuwe volume aan derivaten in 2016 7,7 miljard euro bedraagt, zijn 

de derivaten in omloop van AXA Bank nauwelijks met meer dan 1,8 miljard euro gestegen in 2016 naar 93,6 

miljard euro in 2016. 

Het overdragen van derivaten naar een centraal platform zoals georganiseerd door EMIR en het actief 

beheer van de blootstelling aan het kredietrisico zorgde voor een afname van de globale blootstelling aan 

kredietrisico van de voornaamste tegenpartijen van AXA. 
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  Commentaar op het 
geconsolideerd  
resultaat Resultatenrekening 

miljoen euro 2015 2016 

Interestmarge 322 290 

Netto bankproduct 381 356 

Onderliggende inkomsten 90 74 

Netto inkomen 32 98 

Interestmarge — Retailactiva tonen een sterke productie bij veerkrachtige marges. De nieuwe hypotheekpro-

ductie bedraagt 2,9 miljard euro met marges van ongeveer 174Bp. Retailpassiva Net New Money van 1,2 

miljard euro in 2016 werd gevoed door de terugkoop van Crest voor 1 miljard euro.  

Netto Bankproduct —  het Netto Bankproduct (NBP) van 356 miljoen euro was -24 miljoen euro lager dan in 

2015. Dit komt door de lage interestvoeten welke zorgen voor hoge volumes aan voorafbetaling en herfinan-

cieren van hypothecaire leningen en doet de ALM transformatie marge dalen (-17 miljoen euro). Daarenbo-

ven genereren de bemiddelingsactiviteiten  lagere inkomsten (-28 miljoen euro). Deze negatieve impact op 

de opbrengsten is slechts deels gecompenseerd door groei in volumes in de kredietenverkoop aan solide 

marges (+13 miljoen euro) en de goede resultaten in de verkoop van investeringsfondsen, die zorgt voor fee 

inkomsten (+8miljoen euro). De marges op passiva producten waren veerkrachtig dankzij de daling van de 

klantenrente op spaarrekeningen in 2016. 

Onderliggende inkomsten — Onderliggende inkomsten staan op 74 miljoen euro of -16 miljoen euro lager 

dan 2015. Deze significante reductie in the resultaten is hoofdzakelijk te verklaren door de reductie in Netto 

Bankproduct (-24 miljoen euro), hogere distributie commissies (-5 miljoen euro) en hogere banktaksen (-4 mil-

joen euro), welke deels gecompenseerd worden door langere administratieve kosten (exclusief banktaksen) 

(+4miljoen euro) en lagere kosten van risico (+13 miljoen euro). 

Inderdaad, administratieve kosten exclusief banktaksen staan op 182 miljoen euro of 4 miljoen euro lager dan 

2016 dankzij een reductie van 4% in loonkosten en 11% in de kosten van goederen en diensten, gerealiseerd 

door structurele kost reducerende maatregelen en strikte kostdiscipline. De kost van risico staat op 7 miljoen 

euro of 13 miljoen euro lager dan in 2015 als gevolg van de risico reducerende initiatieven van de laatste 

jaren, de aanpassing van het kredietrisicomodel en de verkoop van de afgeschreven leningen.  

Netto-inkomen — Het netto inkomen op Belgisch grondgebied bedraagt 79 miljoen euro of 24 miljoen euro 

minder dan in 2015, wat hoofdzakelijk uitgelegd wordt door de Europese evolutie. De bijdrage van Hongarije 

aan het netto inkomen is zeer hoog, 19 miljoen euro. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan (1) de opheffing van 

voorzieningen (gedeeltelijke terugname van provisies voor 2015) + 21 miljoen euro, (2) goede prestatie van 

resterende portefeuille met beter dan verwachte risicokosten +6 miljoen euro (3) nieuwe voorzieningen van 

10 miljoen euro (of 8 miljoen na uitgestelde belastingvordering) om het risico van waarborgen en garanties 

gegeven op OTP te dekken. Bijgevolg bedraagt het geconsolideerd netto inkomen van ABE 98 miljoen euro 

(REV van 8%), mooi boven de resultaten van 2015.  
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  Commentaar op het 
geconsolideerd  
resultaat

Balans en 

buitenbalans 

Activa - Totale activa zijn afgenomen met 2,9 miljard euro door (1) de verkoop van de investeringsporte-

feuille van ALM (-3,4 miljard euro) (2) Belgische retail kredietproductie (+0,7 miljard euro); hoewel dit deels 

gecompenseerd werd door de verkoop van de hypotheekportefeuille van Hongarije. 

Passiva - Aanzienlijke stijging van de retail passiva, in 2016 veroorzaakt door de terugkoop van Crest. Dit 

werd deels gecompenseerd door de verkoop van de Hongaarse portefeuille en de verlaging van de vo-

lumes op de lopende rekeningen van andere AXA entiteiten. De afname van thesaurielasten is hoofdza-

kelijk door de afname van de repo volumes.  

Eigen vermogen -  eigen vermogen is stabiel: toename van ingehouden winst wordt gecompenseerd 

door wijzigingen in OCI. 

Balans 

Buitenbalans 

68,2 72,1

10,8 7,4
8,5 10
4,3 4,1

2015 2016

Thesaurie
Commerciële hedge
ALM portefeuille (Incl. SCF)
Intermediatie

• De uitstaande buitenbalans is toegenomen met 1,8 miljard eu-

ro tot 93,6 miljard euro (2016 versus 2015).

• De buitenbalans van de intermediatie activiteiten groeide met

slechts 3,9 miljard euro, aangezien nieuwe klant volumes (7,7

miljard euro) en markttransacties deels gecompenseerd

werden door compressies.

• De ALM portefeuille positie werd geïmpacteerd door (1) de

activaswaps verkocht in de investeringsportefeuille en (2) de

thesaurieportefeuille forex swaps, die stabiel is.

Miljard euro 2015 2016 2015 2016 
Commerciële activa 17,5 18,1 Commerciële passiva 18,8 19,1 

Retail activa België 16,9 18,1 Retail passiva België 16,7 17,9 

Retail activa Hongarije 0,6 0,0 Retail passiva Hongarije 0,4 0,0 

EMTN andere entiteiten van AXA 0,6 0,5 

rekeningen AXA Groep 1,1 0,6 

Niet-commerciële activa 13,4 9,9 Niet-commerciële passiva 11,3 8,0 

Investeringsportefeuille 7,4 4,0 Gedekte obligaties 3,4 3,5 

Thesaurie activa 2,2 2,3 Thesaurie passiva 5,4 2,2 

Fair Value op derivaten 2,2 2,2 Fair Value derivaten 1,6 1,6 

Andere activa 1,6 1,4 Andere passiva 0,6 0,4 

0,0 0,0 Eigen vermogen 1,2 1,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Totaal activa 30,9 28,0 Total Passiva 30,9 28,0 

miljard euro 

Op 31 december 2016 omvatte het consolidatiebereik van AXA Bank Europe de volgende ondernemingen: 

AXA Bank Europe SA, met inbegrip van de afdelingen in Hongarije, Royal Street SA, AXA Belgium Finance BV en 

AXA Bank Europe SCF. De activiteiten betreffende de Hongaarse afdeling werden stopgezet in 2016. 

Wijziging in het consolidatiebereik 

91,8 93,6 
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  Opmerkingen betreffende de 

wettelijke jaarrekeningen en 

toewijzingen van inkomsten 

De statutaire winst van het jaar 2016 bedraagt 69,4 miljoen euro. De geaccumuleerde verliezen 
bedroegen eind 2015 57,1 miljoen euro. Bijgevolg bedraagt de positieve cumulatieve impact op 
31 december 2016 12,3 miljoen euro. 

De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat, na toewijzing aan de wettelijke reserve, over te 
dragen naar volgend boekjaar.  

Tot op heden, geen significante evenementen na 2016. 

Belangrijke gebeurtenissen 

na 2016 
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Liquiditeit & 
solvabiliteit

• Liquiditeit bleef het hele jaar 2015 op een comfor-

tabel niveau voor AXA Bank. Op 31 December

2016, bedroeg de liquiditeitsdekkingsvereiste (LCR)

169% (139% in 2015) en de Net Stable Funding Ra-

tio (NSFR) 139% (139% in 2015). Deze positie is ge-

baseerd op een combinatie van financieringsbron-

nen zoals waarborgsommen van retail klanten en

gedekte obligaties voor de institutionele markt.

• AXA Bank heeft een hoge solvabiliteit, die versterkt 

wordt in 2016 dankzij de voortgezette voorzichtige

investeringsstrategie en het conservatieve distribu-

tiebeleid. Alle solvabiliteitsratio’s verbeterden in de

loop van het jaar. Op 31 December 2016, stond

AXA Bank Europe’s Tier 1 ratio op 23,1% (20,0% in

2015) en de totale kapitaalratio op 23,5% (21,2% in

2015). Deze ratio’s overschrijden de wettelijke ver-

eisten ruimschoots. Dezelfde fully loaded ratio’s,

d.w.z berekend alsof Basel III reeds volledig van

kracht zou zijn, bedroegen respectievelijk 23,7% en

23,9% (22,4% en 23,1% in 2015), wat aantoont dat

de bank geanticipeerd heeft op de implemente-

ring van Basel III.

• Rekening houdende met de overwogen imple-

mentatie van een hefboomratio die niet op

risico gebaseerd is, waardoor Tier 1 kapitaal

eigenlijk vergeleken wordt met onaangepaste

balanstotalen, heeft de bank haar financiële

balans verder verlaagd, voornamelijk via een

aanzienlijke beperking van onze obligatieporte-

feuille, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van

de lage interesttarieven in de loop van 2016.

Bijgevolg is de hefboomratio van de bank ge-

strand op 4,1%. Gezien het lage risico van de

activa van AXA Bank  biedt dit niveau een com-

fortabele buffer. Onze activa omvatten hoofd-

zakelijk leningen met hypotheekgaranties, obli-

gaties uitgegeven door regeringen en supranati-

onale instellingen (Europese fondsen) en in

mindere mate geheel gegarandeerd door cash

of obligaties van hoge kwaliteit.

139%

169%

139% 139%

2015 2016

Liquidity Coverage Ratio

Net Stable Funding Ratio

20%

23,10%

21,20%

23,50%

2015 2016

Tier 1 ratio

Kapitaal ratio

Nr BE 0404.476.835 Appendix Jaarverslag

p. 88 / 112



 

Management Report -  15 

 

 Door de aard van zijn activiteiten wordt AXA Bank blootgesteld aan bepaalde risico’s. De belangrijkste risico’s zijn het 

risico van de tegenpartij (risico van niet-betaling), het interestrisico, het marktrisico, het liquiditeitsrisico en het operatio-

neel risico. Deze risico’s worden beheerd binnen een framework dat elk jaar vastgelegd wordt door de Raad van Be-

stuur. Deze verschillende risico’s worden meer in detail beschreven in Hoofdstuk 4 — Risicobeheer van onze jaarreke-

ningen. 

 In 2016 bleven de herfinancieringsactiviteiten van de Belgische markt voor hypothecaire kredieten toenemen omwille 

van de lage interesten. Hoewel dit druk legde op de marges en inkomsten, kon ABE de impact temperen dankzij de 

aanzienlijke productie van hypothecaire leningen met een sterke kredietkwaliteit. 

AXA Bank Europe heeft haar kredietrisico verkleind door de verkoop van de Hongaarse afdeling te realiseren. In de 

loop van het vierde kwartaal van 2016 werd de volledige retail business in Hongarije overgedragen aan OTP bank en 

de officiële sluiting van de afdeling AXA Bank Hongarije is gepland voor volgend jaar. 

De aanzienlijke vermindering van het risico werd weerspiegeld in het resultaat van AXA Bank Europe in de bankstress-

test van de hele Europese Unie, die in 2016 gebruikt werd voor de Supervisory Review and Evaluation Processes (SREP) 

waarbij de Europese overheid beslist heeft over de geschikte kapitaalmiddelen waarover AXA Bank dient te beschik-

ken. 

Tot slot wijzigde de uitslag van het referendum van het Verenigd Koninkrijk, waarbij meer dan 50% stemde voor het 

vertrek uit de Europese Unie, het internationale economische landschap. Op korte termijn heeft AXA Bank nauwelijks 

iets ondervonden van de reactie van de financiële markten op de ‘Brexit’. 

Een aantal recente (VS) en komende (Frankrijk, Duitsland) politieke verkiezingen kunnen voor instabiliteit of onvoorzie-

ne wijzigingen zorgen in de economische of marktomgeving . 

Risico’s &  

onzekerheden
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Corporate  
Governance

Samenstelling van 

leidinggevende organen 

Commissarissen: PwC Bedrijfsrevisoren bcvba / PwC Reviseurs d’Entreprises sccrl vertegenwoordigd door Tom Meu-

leman (erkend revisor) 

Raad van Bestuur Directiecomité Auditcomité Risicocomité 

Benoemingscomité 

en  

Bezoldigingscomité 

Peter Devlies 

(sinds 02/03/2017) 

Voorzitter 

(sinds 02/03/2017) 

Jef Van In, Voorzitter 

(sinds 28/03/2017) 

Voorzitter 

 (tot 27/07/2016) 

Voorzitter 

(sinds 28/03/2017)

Sabine de Rycker � 

Françoise Gilles � 

Jeroen Ghysel � 

Marie-Cécile Plessix 

Frank Goossens  

(sinds 22/11/2016)
� 

Patrick Lemoine � � 

Emmanuel Vercoustre 
Voorzitter 

 (van 27/07/2016 tot 

02/03/2017) 

Marc Bellis 

onafhankelijk bestuurder 
� 

Patrick Keusters  

onafhankelijk bestuurder 

Voorzitter 

(sinds 04/02/2016) 
� 

Philippe Rucheton  

onafhankelijk bestuurder 
� Voorzitter 

Jacques de Vaucleroy, Voorzitter 

(tot 30/06/2016)

Voorzitter 

(tot 30/06/2016) 

Frank Koster  

(tot 13/07/2016)
� 

Céline Dupont 

(tot 13/07/2016) 
� 

AXA heeft de ambitie om wereldwijd de meest diverse onderneming binnen de financiële sector the worden. Ons 

doel is om zo divers & inclusief mogelijk te zijn. Daarom zijn we tegen iedere vorm van discriminatie. 
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Wijzigingen die zich voordeden 

in 2016 en sinds 1 januari 2017 

Raad van Bestuur: 

• benoeming van Peter Devlies effectief op 2 maart

2017 

• benoeming van Frank Goossens effectief op 22

november 2016

• benoeming van Jef Van In als Voorzitter van de

Raad van Bestuur effectief op 28 maart 2017

• ontslag van Jacques de Vaucleroy effectief op 30

juni 2016

• ontslag van Frank Koster effectief op 13 juli 2016

• ontslag van Céline Dupont effectief op 13 juli 2016

Uitvoerend comité: 

• benoeming van Peter Devlies als voorzitter, effec-

tief op 02 maart 2017

• benoeming van Frank Goossens, effectief op 22

november 2016

• ontslag van Céline Dupont, effectief op 13 juli 2016

• ontslag van Jef Van In effectief op 27 juli 2016

Auditcomité: 

• benoeming van Patrick Keusters als voorzitter, ef-

fectief op 4 februari 2016

Risicocomité: 

• benoeming van Patrick Keusters, effectief op 1

januari 2016

Benoemingscomité: 

• benoeming van Jef Van In effectief op 28 maart

2017 als voorzitter van het comité

• ontslag van Jacques de Vaucleroy, effectief op 30

juni 2017

• ontslag van Frank Koster effectief op 13 juli 2016

Verloningscomité 

• benoeming van Jef Van In effectief op 28 maart

2017 als voorzitter van het comité

• ontslag van Jacques de Vaucleroy, effectief op 30

juni 2017

• ontslag van Frank Koster effectief op 13 juli 2016
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Bevoegdheid en onafhankelijkheid 

van het 

Auditcomité en Risicocomité 

Het Auditcomité en het Risicocomité van AXA Bank Europe bestaan uit Philippe Rucheton, Patrick Keusters en Pa-

trick Lemoine, waarvan de eerste twee onafhankelijke bestuurders zijn.  

Het Risicocomité werd opgericht binnen de Raad van Bestuur bij besluit van de Raad van 5 december 2014, op 
grond van artikel 27, 2°, van de wet van 25 april 2014 met betrekking tot het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen. 5 meetings per jaar zijn gepland en ad hoc meetings worden georganiseerd in functie van de 

behoefte. Beiden comités hebben dezelfde leden, maar een verschillende voorzitter. 

De leden hebben de hoedanigheid van niet-uitvoerende bestuurders. Minstens een van hen moet onafhankelijk zijn 

in de zin van artikel 526 ter van het wetboek van vennootschappen. Het comité is operationeel sinds 1 januari 2015.  

Elk lid beschikt over de nodige kennis, competenties en ervaring om de strategie en het tolerantieniveau ten opzich-
te van het risico van de bank te begrijpen en zich eigen te maken. Zij worden opgeroepen om over deze onderwer-
pen 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.  

Naar aanleiding van een aanbeveling van de Europese Centrale Bank – namelijk om het voorzitterschap van het 
Risicocomité en het Auditcomité aan twee verschillende personen toe te vertrouwen, heeft de Raad van Bestuur 
Patrick Keusters aangesteld als voorzitter van het Auditcomité en Philippe Rucheton als voorzitter van het Risicocomi-

té. 

Philippe Rucheton is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Europe sinds 24 april 2014. Hij heeft een 
diploma behaald aan de Ecole 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 voor 
de Société Générale als CFO van Newedge Group, een makelaarsbedrijf; als vicevoorzitter van haar Tsjechische 
bankdochteronderneming en van 1995 tot 2002, als directeur ALM. Hij is zijn loopbaan begonnen bij de Louis-Dreyfus 
Bank en bij de BRED en hij was gedurende 20 jaar bestuurder van Bernard Controls, een industriële onderneming. 
Met zijn 68 jaar heeft Philippe Rucheton dus een ruime ervaring in de bank- en beleggingsactiviteiten en in 

algemeen beheer zoals in financieel en controlebeheer.  

Patrick Keusters is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Europe sinds 1 januari 2016. Hij is licentiaat in 
de rechten en heeft een master in management van de Vlerick Business School. Hij begon zijn loopbaan in 1985 bij 
Citibank en hij specialiseerde zich daar in Corporate banking. In 1992 deed hij zijn intrede in de Bank Degroof en 
werd daar, in 2000, bestuurder en lid van het directiecomité. In 2002 nam hij de taken op van gedelegeerd bestuur-
der, eerst bij de Banque Degroof Luxembourg, vervolgens, van 2004 tot 2015, van de Bank Degroof Belgium. Hij was 
daar verantwoordelijk voor Operations, Boekhouding, Compliance, Kredieten, Juridische en Fiscale zaken en Facili-

teiten. Hij was ook voorzitter van de sectie ‘nichebanken’ van Febelfin. 

Philippe Rucheton en Patrick Keusters voldoen beiden aan alle onafhankelijkheidscriteria van artikel 526 ter van het 

wetboek van vennootschappen.  

Patrick Lemoine is benoemd tot bestuurder van AXA Bank Europe sinds 1 januari 2010. Hij is mijningenieur (EMSE), 
heeft het diploma van Etudes Comptables Supérieures, een MBA van INSEAD en hij is actuaris. Hij is zijn loopbaan 
begonnen in 1981 bij het Crédit 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. 

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 

Benoemings- en Bezoldigingscomités 

De Benoemings- en Bezoldigingscomités van AXA Bank Europe bestaan uit Jacques de Vaucleroy (tot 30 juni 2016), 

Frank Koster (tot 13 juli 2016) en Marc Bellis, alle drie niet-uitvoerende bestuurders. 

Jacques de Vaucleroy is jurist, met een diploma van de Université catholique de Louvain (UCL) en hij heeft een ma-
ster in vennootschapsrecht van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het grootste deel van zijn loopbaan heeft hij door-
gebracht binnen de ING Groep, waar hij lid was van het uitvoerend comité. Hij heeft 23 jaar ervaring met verzekerin-
gen, beheer van activa en het bankwezen, in Europa en in de Verenigde Staten, en in 2010 werd hij benoemd tot 
algemeen directeur van de regio Noord-, Centraal en Oost-Europa (NORCEE) van AXA. Hij is lid van het directieco-

mité en van het uitvoerend comité van AXA (FR). 

Frank Koster is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van AXA Bank Europe in november 2014. Sinds september 
2014 is hij bestuurder en voorzitter van het directiecomité (CEO) van AXA Belgium. Daarvoor was hij CEO van ING 
Insurance Azië-Pacific vanaf 2009. Hij is zijn loopbaan begonnen binnen de ING Groep in 1996 en hij heeft daar ver-
schillende functies uitgeoefend in Nederland en Azië, waaronder Chief Marketing Officer van ING Insurance Korea 
van 2001 tot 2003, CEO van ING Vysvya Life Insurance van 2004 tot 2006 en Verantwoordelijke Communicatie en 

Corporate Affairs van de Groep in Nederland van 2006 tot 2009. 

Marc-Antoine Bellis is benoemd tot onafhankelijk bestuurder van AXA Bank Europe vanaf 23 augustus 2011. Hij is 
doctor in de rechten en licentiaat in economisch recht aan de ULB en gedurende 8 jaar was hij assistent in fiscaal 
recht. Hij was advocaat aan de Balie van Brussel. Sindsdien heeft hij een zeer ruime ervaring opgedaan in kredieten, 
ALM en risico- en bankbeheer, ook op internationaal niveau. Tussen 1994 en 2002 was hij CEO van Fortis UK en tot in 
2007 CEO Corporate, Institutional & Public Banking voor de Fortis Groep. Hij was Chairman van de Belgian Luxem-
bourg Chamber of Commerce in Groot-Brittannië en bestuurder van de Foreign Banks and Securities Houses Associ-

ation. 

Sinds 27 juli 2016, het moment dat Jef Van In ontslag nam als Voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Bank 
Europe, maar actief bleef als niet-uitvoerend directeur met de functie van Vicevoorzitter, werd hij genomineerd als 

lid van het Benoemingscomité en Verloningscomité. 

Jef Van In is een Commercieel Ingenieur (K.U.L.) en heeft een Executive MBA van Flanders Business School. Na een 
nationale en internationale carrière bij ING Bank, werd hij CEO van AXA Bank Europe in 2011. Daarnaast werd hij in 
2012 verantwoordelijk voor de tak levensverzekeringen van AXA in Centraal- en Oost-Europa. In juli 2016 werd Jef 

Van In CEO van AXA België en begin 2017 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Bank Europe.  

Jef Van In werd bekrachtigd als lid en voorzitter van beide Comités. 

Bijgevolg kan de Raad van Bestuur de individuele en collectieve competentie van de leden van het Benoemings-

comité en van het Bezoldigingscomité aantonen.  

Nr BE 0404.476.835 Appendix Jaarverslag

p. 93 / 112



 

Management Report -  20 

  

Remuneratie 
Politiek

Verloning 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 prin-

cipes die hieronder in punt 2 uiteengezet worden volledig van toepassing op hen. 

Niet-uitvoerende bestuurders 

Bij de bezoldiging van de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van AXA Bank Europe wordt rekening gehou-
den met hun bijdrage tot de werkzaamheden van de Raad van Bestuur. Ze is conform de marktnormen. 

Ze worden vergoed in de vorm van tantièmes die vastgelegd worden door de Algemene Vergadering. 

Bovendien ontvangen de leden van de comités opgericht binnen de Raad van Bestuur, voor deze specifieke func-

ties, een vaste jaarlijkse vergoeding bij besluit van de Raad van Bestuur, in overeenstemming met de statuten. 

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 Europe geen recht op een extra vergoeding. 

Over het algemeen ontvangen de niet-uitvoerende bestuurders geen variabele vergoeding. 

Uitvoerende bestuurders 

Het bezoldigingsbeleid dat door AXA Bank Europe toegepast wordt is gebaseerd op het bezoldigingsbeleid van de 
AXA Groep en is in overeenstemming met de wet met betrekking tot het statuut van en het toezicht op de kredietin-
stellingen van 25 april 2014, de zogenaamde bankwet. Het hoofddoel bestaat erin de principes en de structuur van 
de bezoldigingen van AXA Bank Europe in overeenstemming te brengen met een gezond en efficiënt beheer van 
het bedrijf (en dus ook een risicobeheersing). 

Om de conformiteit van het bezoldigingsbeleid te garanderen wordt het beleid regelmatig geëvalueerd door het 
Bezoldigings- en Corporate Governance Comité van de Groep en door het bezoldigingscomité van de betrokken 
Raad van Bestuur. 

Met het bezoldigingsbeleid van de managementteams moet het mogelijk zijn: 

• Talent aan te trekken, te ontwikkelen, te houden en te motiveren,

• De beste prestaties aan te moedigen en te belonen, en dit,

◊ Zowel op individueel als collectief niveau en 

◊ Op korte, middellange en lange termijn 

• Het bezoldigingsniveau in overeenstemming te brengen met de resultaten van het bedrijf,

• Een gepast en efficiënt risicobeheer te garanderen.

Het beleid steunt op drie grondbeginselen: 

• De competitiviteit en marktconsistentie van de bezoldigingen,

• De coherentie en de interne billijkheid, gebaseerd op de individuele en collectieve prestaties, zodat de eerlijke en

evenwichtige bezoldiging de individuele kwantitatieve en kwalitatieve verwezenlijkingen en impact van de
werknemer weerspiegelt, en

• De resultaten en de financiële capaciteit van het Bedrijf.

Nr BE 0404.476.835 Appendix Jaarverslag

p. 94 / 112



 

Management Report -  21 

  

Remuneratie 
Politiek

Vergoeding van de “Identified Staff” 

“Identified Staff” 

Rekening houdend met Artikel 67 van de wet van 25 april 2014 over de status en het toezicht op kredietinstellingen 
en de geïmplementeerde decreten en de Gedelegeerde Verordening, en aan de hand van vijf bijkomende crite-
ria, heeft de Raad van Bestuur van AXA Bank Europe de perimeter van de ‘Identified Staff’ als volgt vastgelegd: 

• Categorie 1: De leden van de Raad van Bestuur;

• Categorie 2: De leden van het Managementcomité en andere Comités en hun directe verslagen;

• Categorie 3: De personen die risico’s nemen bepaald in overeenstemming met de Gedelegeerde Verorde-

ning en andere verordeningen;

• Categorie 4: De personen die onafhankelijke controlefuncties bekleden;

• Categorie 5: De personeelsleden die bepaald worden in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening

waarvan de volledige bezoldiging hen op hetzelfde bezoldigingsniveau plaatst als de directie of personen die
een functie bekleden waarbij ze risico’s moeten nemen.

Structuur van de bezoldiging van de Identified Staff 

Het bezoldigingsbeleid wordt zodanig georganiseerd dat het volledige verloningspakket evenwichtig verdeeld 

wordt tussen de vaste component en de variabele component. 

Het volledige verloningspakket is dusdanig samengesteld om het nemen van risico’s te ontraden. De vaste com-
ponent van het volledige verloningspakket is groot genoeg om personeelsleden te belonen voor hun werk, 
anciënniteit, expertise en professionele ervaring en om een volledig soepel bezoldigingsbeleid te garanderen en 
met name de mogelijkheid om geen variabele vergoeding te betalen. 

Vaste vergoeding 

Bepaling van de vaste vergoeding 

De basisvergoeding van de “Identified Staff” wordt bepaald in functie van de organisatorische verantwoordelijkhe-
den zoals die gedefinieerd staan 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 transpa-
rante, niet-discriminerende wijze toegekend, op basis van objectieve parameters en niet geassocieerd met of 
onderworpen aan prestatiecriteria.  Bij een verandering van functie naar een functie die niet beschouwd wordt als 
“Identified Staff”, heeft de persoon misschien niet langer recht op de functiepremie. 

De vaste vergoeding kan ook voordelen in natura bevatten. 
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Evolutie van de vaste vergoeding 

Beslissingen betreffende de verandering van de vaste vergoeding van de “Identified Staff” zijn gebaseerd op de 
prestatie (duurzame uitvoering van de functie) en de positionering ten opzichte van de externe benchmark. Individue-
le toeslagen zijn toegestaan op basis van volgende principes: 

• gelijke behandeling;

• strikte regels op het vlak van delegeren; en,

• een systematisch dubbele controle bij het lijnmanagement en de personeelsafdeling.

Elk prestatiejaar legt AXA Bank Europe het budget dat beschikbaar is voor de evolutie van de vaste vergoeding van 
de “Identified Staff”. 

De resultaten van het voorbije prestatiejaar van AXA Bank Europe (in vergelijking met de bepaalde doelstellingen) zijn 

een beslissende factor in het bepalen van het budget voor de evolutie van de vaste vergoeding. 

Indien de resultaten van AXA Bank Europe van het voorbije prestatiejaar negatief of beduidend lager zijn dan de 
vastgelegde doelstellingen of omwille van wettelijke beperkingen, kan AXA Bank Europe beslissen het budget te 
beperken tot het toekennen van de stijgingen die verschuldigd zijn op basis van wettelijke en/of contractuele bepa-
lingen. 

Variabele vergoeding 

Bepalen van de variabele vergoeding 

De variabele vergoeding wordt bepaald binnen de grenzen van het beschikbare budget en in functie van de 
plaatselijk en/of professionele beroepspraktijken, de winsten die gerealiseerd warden door de activiteit en het 
realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op individueel niveau en op het niveau van de bank en 
het bedrijfsonderdeel en de bijdrage bij het risicobeheer en het naleven van de regels. 

◊ Bepalen van het bonus budget 

AXA Bank Europe bepaalt elk jaar het totale beschikbare budget voor elke Afdeling. 

De bonuspool wordt bepaald op basis van een beslissingsproces dat gebaseerd is op de bedrijfsresultaten en op de 

risicoresultaten. Controles en balansen zijn cruciaal in dit opzicht. 

De enveloppes voor de variabele vergoeding worden bepaald op basis van: 

• de resultaten die gerealiseerd worden door de activiteit (jaarlijkse bonuspool);

• de markt en verwezenlijkingen, onder andere met betrekking tot het risico;

• de financiële situatie van AXA Bank Europe, inclusief de kapitaalsbasis en de vereisten van de liquiditeit;

• de gerealiseerde winsten; en

• de winstverwachting en de verwachting op lange termijn.
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Elk jaar worden de bonuspools bepaald in de loop van het budgetproces van AXA Bank Europe in overleg met de 
Financiële en Algemene Managementafdeling onder controle van en met de toestemming van de Raad van Bestuur 
op advies van het Bezoldigingscomité. Hierbij zal rekening gehouden worden met de directe input van het Risicobe-
heer van het ‘kostenrisico’ (prestatie aangepast aan het risico) of evenwaardige maatregelen, afhankelijk van het 
doel van het budget. 

Enkel de resultaten die binnen de AXA Groep waarop de CRD IV en de Bankwet van toepassing zijn, worden in over-
weging genomen. 

In de context van een ex ante risicobeheer zal er een risicoanalyse uitgevoerd worden op bedrijfsniveau en de be-
drijfsonderdelen of een bijzonder onderdeel hiervan, zonder afbreuk te doen aan de evaluatie op individueel niveau. 

Variabele bonuspools voor ondersteunende functies en geïntegreerde controlefuncties worden – bij wijze van afwij-
king van het bovenstaande -  bepaald los van de prestaties van de afdeling waarvan zij de transacties controleren of 
valideren. 

Indien de entiteit zwak presteert zullen de variabele vergoedingen die bepaald worden binnen het bereik van de 
beschikbare fondsen automatisch proportioneel verminderd worden. 

◊ (Individuele) prestatie 

De prestatie van AXA Bank Europe wordt in kaart gebracht aan de hand van het resultaat van de STIC (Short Term In-
centive Compensation) Grid. Deze “STIC Grid” bevat kernindicatoren van activiteiten en resultaten die elk een be-
paald gewicht krijgen, waarbij rekening gehouden wordt met risicocriteria. 

De (individuele) prestatie wordt gemeten aan de hand van het realiseren van (individuele) financiële en niet-
financiële prestatiecriteria, bepaald als: 

• kwantitatieve doelstellingen (die voor minstens 25% van de variabele vergoeding meetellen); en,

• kwalitatieve doelstellingen (algemene houding, risicobewustzijn, inspelen op de belangen van de klan-

ten, de werknemer en de aandeelhouder),

Deze worden gemeten over verschillende perioden (verwezenlijkingen op jaarbasis, maar ook op basis van verschillen-
de jaren) 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 ‘succes-criteria’;

• evenwichtig zijn;

• goedgekeurd worden door beide partijen,

• weergegeven worden in het prestatiedocument ‘People In’ binnen de deadline van AXA Bank Europe.

Het Individuele Prestatieplan is van toepassing op de “Identified Staff” in alle bedrijfsafdelingen van de bank en bestaat 
uit een individueel deel dat verbonden is met de prestatiescore, die rekening houdt met de resultaten en de doelstellin-
gen van het risico/risicobeheer. 

◊ Ratio vaste vergoeding – variabele vergoeding 

De variabele vergoeding van elke van de “Identified Staff” is beperkt tot het hoogste van de twee volgende 
bedragen: 

• € 50,000; zonder dat dit bedrag het bedrag van de vaste vergoeding overschrijdt

• 50% van de vaste vergoeding

Deze beperking van het verschil tussen de vaste vergoeding en de variabele vergoeding is ook van toepassing op het 
toekennen van variabele vergoedingen wanneer de doelstellingen overschreden worden (‘hoger dan het doel)’ of bij 
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uitzonderlijke prestaties. 

Proces van toekenning en persoonlijke afstemmingen – individuele beoordeling

Binnen AXA Bank Europe 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 afdelingsmanager) op basis van min-

stens volgende elementen: 

• Kwalitatieve verwezenlijkingen in vergelijking met de vastgelegde doelstellingen;

• professioneel gedrag in vergelijking met de waarden, nalevingsvereisten en procedures die van toepas-

sing zijn bij AXA Bank Europe, en in lijn met de waarden en het leiderschap van de  Groep (‘AXA Lea-

dership Framework’);

• bijdragen 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 Bezoldigingscomité een bijkomende beoordeling uitvoeren voor alle leden 

van de “Identified Staff” en hierbij rekening houden met: 

• de bijdrage aan het permanente controle framework van de Bank;

• de betrokkenheid bij materiële risico’s en latere beslissingen;

• incidenten die zich voorgedaan hebben in de loop van het jaar en de correctieve acties die door het

individu of de managers ondernomen dienen te worden.

Deze beoordeling kan een invloed hebben op de variabele vergoeding. 

De beoordeling zal zoveel mogelijk uitgevoerd worden met vooraf bepaalde en toepasselijke formules en regels voor 

de beoordeling. Hiervoor zullen evaluatiescorekaarten of andere gelijkaardige methoden gebruikt waarbij vanaf 2017 

er een formele evaluatie zal gebeuren van: 

• nalevingscriteria;

• een degelijk risicomanagement.

De mate waarin elke doelstelling bereikt werd en onder andere de relevante leiderschapsmethoden zullen op de sco-

rekaart 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. 

In functie van de gerealiseerde kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, zullen voorstellen voor beslissingen 
gedaan worden. 

Betaling van de variabele vergoeding 

In overeenstemming met de Bankwet wordt minstens 40% van de variabele vergoeding (tot 60% voor de hoogste ver-

goeding) toegestaan onder de vorm van uitgestelde variabele vergoeding en minstens 50% van de variabele vergoe-

ding dient uitbetaald te worden in ‘financiële instrumenten’. 

Deze manier van vergoeden, gesteund door de lange termijn winstdeelname van de werknemer, maakt het mogelijk 

een aanzienlijk deel van de variabele vergoeding uit te stellen, in overeenstemming met de vereisten van de wetten 

en nationale en internationale bepalingen en de vereisten van nationale en internationale regulatiemechanismen.  
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◊ Voorwaardelijke cashbetaling 

De 50% in ‘financiële instrumenten’ zullen betaald worden als ‘voorwaardelijke cashbetaling’. 

Om het onderscheid met de variabele cashbetaling te maken, is de voorwaardelijke cashbetaling onderworpen aan 

een inhoudingsperiode en doelstellingen na de retentieperiode m.b.t.  

• De solvabiliteit (floor 2017: 9,25%), liquiditeit (floor 2017:100%) & hefboom (floor 2017:3%)

• Een retentieperiode van 1 jaar (van toelage/volledige loopbaan) vooraleer de voorwaardelijke cash-

betaling uitgevoerd zal worden.

Dit leidt tot het volgende schema: 

◊ Uitzondering voor variabele vergoeding onder € 75,000 

De huidige administratieve rondzendbrief van NBB geeft de toestemming voor een uitzondering op deze regel voor 

leden van de “Identified Staff” wiens variabele vergoeding niet hoger ligt dan € 75,000. 

Malus- en terugvorderingsframework 

De malus- en terugvorderingsbepalingen van de Bank stellen de Raad van Bestuur in staat te bepalen dat, indien van 
toepassing de ongevestigde elementen onder het uitgestelde bonusplan kunnen verbeurt/aangepast worden of de 

reeds betaalde/gevestigde variabele vergoedingen in bepaalde situaties gerecupereerd kunnen worden. 

AXA Bank Europe zal de delen van de variabele vergoeding die nog niet betaald of verworven werden van alle 
(mogelijk voormalige) “Identified Staff” (malus) verkleinen, wanneer AXA Bank Europe een kleiner of negatief rende-

ment op het geïnvesteerde vermogen heeft of wanneer één van de volgende situaties ontdekt wordt: 

Veronderstellingen 

jaar 

Betalingsdatum* 01/04/2017 01/04/2018 01/04/2019 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023

Van tevoren 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% 
* Voorwaardelijke cashbetaling gebeurt op de betalingsdatum, indien de voorwaarde in het jaar dat de betaaldatum 

voorafgaat gehaald werd

Prestatiejaar 2016

Vooraf 60%

Uitgesteld 40%

Gespreid over 5

Cash 50%

Voorwaardelijke 
cash

50%
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• 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 aanzienlijker verliezen voor AXA

Bank Europe of is verantwoordelijk voor degelijke 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 verloning een schending van het

goede bezoldigingsbeleid van AXA Bank Europe of de risicobeoordelingsstrategie of het beperkte

gemiddeld risicoprofiel vormt.

AXA Bank Europe zal de variabele vergoeding die reeds betaald is of verworven werd door alle (mogelijk voormalige) 
“Identified Staff” terug claimen (terugvorderen) wanneer AXA Bank Europe een kleiner of negatief rendement op het 
geïnvesteerde vermogen kent of in één van onderstaande situaties, en dit binnen de 3 jaar volgende op de betaling 

of, indien van toepassing, het verwerven van de variabele vergoeding: 

• 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 aanzienlijker verliezen voor AXA

Bank Europe of is verantwoordelijk voor degelijke praktijken;

• de “Identified Staff” is betrokken bij een speciaal mechanisme met als doel of effect de bevordering

van fiscale fraude door derden;

Terugvordering kan gebruikt worden indien de malusregeling op het niet toegekende deel onvoldoende is gezien de 

aard en grootte van de kwestie. 

In het geval van ontslag wegens ambtsmisdrijf (voor werknemers die AXA Bank Europe of 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 risicobeheerprocedures of 
een inbreuk op de naleving of gedragsregels of dissimulatie of een actie die resulteerde in een vervorming van de 
omstandigheden waaronder de variabele vergoeding die initieel werd toegekend werd bepaald, zullen alle of een 
deel van de rechten op de uitgestelde delen van de initieel toegekende variabele vergoeding onmiddellijk verloren 
gaan (‘malus’) en kunnen alle elementen van de reeds betaalde variabele vergoeding mogelijk terug geclaimd wor-
den (‘terugvordering’). Dit principe zal ingevoerd worden in elk plan dat ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan 

de “Identified Staff”. 
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Specifieke regels met betrekking tot de variabele verloning van de “Identified Staff” die 
werkzaam zijn op de trading floor 

De enveloppe van de variabele verloning wordt elke jaar bepaald. Hij wordt elk jaar berekend in functie van het ope-
rationele resultaat van de activiteiten van de trading room en de resultaten van AXA Bank Europe. De verdeling van 
de enveloppe onder alle medewerkers gebeurt naargelang van het goeddunken van het management en is geba-
seerd op het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve individuele doelstellingen die vastgelegd worden in het 

begin van het jaar en dit met strikte inachtneming van de risicobeheersing. 

Specifieke regels met betrekking tot de variabele verloning 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 verloningsprincipes vergelijkbaar; met de volgende uitzonderingen: 

• De prestatie van AXA Bank Europe wordt niet in rekening gebracht voor het bepalen van de effectief uitbetaal-

de variabele verloning.

• De niet-uitgestelde variabele verloning wordt volledig en uitsluitend bepaald op basis van de 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 de overeenkomsten van het bedrijf, 
worden de vertrekvergoedingen, die zouden overeengekomen kunnen worden met een lid van de “Identified Staff”, 

zodanig bepaald dat ze niet dienen om falen of onregelmatig gedrag te belonen. 

Voor de loontrekkende personeelsleden zorgt AXA Bank Europe 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 maand van de vaste en variabele 
vergoeding bedragen. Een ontsnappingsclausule is enkel mogelijk op voorwaarde van een met redenen omkleed 

advies van het Bezoldigingscomité en mits voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. 

Governance van het bezoldigingsbeleid 

AXA Bank Europe heeft een bezoldigingsplan voor de lange termijn, waarvan de regels bepaald worden door het 
bezoldigingsbeleid. Deze regels moeten regelmatig aangepast worden, in het bijzonder afhankeli jk van 
de beslissingen die genomen worden op het niveau van de Raad van Bestuur van AXA Bank en de evolu-

tie van het (inter)nationale wettelijke framework. 

De Raad van Bestuur heeft de beslissingsbevoegdheid inzake het opstellen van het bezoldigingsbeleid en het nemen van 
beslissingen met betrekking tot de individuele verloning van de “Identified Staff”. Op dat vlak wordt hij bijgestaan door 2 

comités: het Bezoldigingscomité en het Risicocomité. 

Het Bezoldigingscomité draagt actief bij tot het invoeren van het bezoldigingsbeleid. Het bestaat uit niet-uitvoerende 
bestuurders, waarvan minstens één onafhankelijk is in de zin van het wetboek van vennootschappen. Het comité is zodanig 
samengeteld dat het een relevant en onafhankelijk oordeel kan vormen over het bezoldigingsbeleid en de bezoldigings-
praktijken en over de incentives ten opzichte van de risicobeheersing, de behoefte aan eigen middelen en de liquiditeits-

positie. 

Het Bezoldingingscomité formuleert voorstellen, in de vorm van adviezen en in overeenstemming met het bezoldi-
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gingsbeleid, inzake beslissingen die de Raad van Bestuur moet nemen over de bezoldigingsprincipes en –modaliteiten. Zo 

is het zijn taak om de beslissingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden, waarbij hij rekening houdt met gevolgen 

voor het risico en het beheer van de risico’s van het bedrijf enerzijds en de belangen op lange termijn van de aandeelhou-

der, van de investeerders en van de andere belanghebbenden van de instelling anderzijds, en ook van het openbaar 

belang. 

Het bezoldigingsbeleid kan ook geëvalueerd worden bij besluit door de Raad van Bestuur op voorstel van het 

Bezoldigingscomité ten allen tijde en met name bij wetswijzigingen inzake arbeids-, boekhoud- en belastingrecht en ook bij 

verandering van de governance regels. 

De uitvoering van het beleid wordt minstens één keer per jaar intern geëvalueerd om na te gaan of het bezoldigings-

beleid en de procedures die de Raad van Bestuur aangenomen heeft, nageleefd worden. In voorkomend geval zal 

het Bezoldigingscomité de vereiste relevante aanpassingen aanbrengen. 

Het Risicocomité, dat bestaat uit niet-uitvoerende bestuurders, waarvan minstens één onafhankelijk is in de zin van het wet-

boek van vennootschappen, onderzoekt of de incentives door het bezoldigingssysteem voorzien voldoende rekening hou-

den met de risicobeheersing, de behoefte aan eigen middelen en de liquiditeitspositie van AXA Bank Europe, en ook met 

de waarschijnlijkheid en de spreiding in de tijd van de winst en dit om een degelijk en doeltreffend risicobeheer te verzeke-

ren, door risico’s te vermijden die het tolerantieniveau van AXA Bank Europe overschrijden. 

Kwantitatieve informatie inzake bezoldiging toegekend aan de “Identified 
Staff” voor het boekjaar 2016 

De kwantitatieve informatie hieronder betreft de verloning toegekend voor het jaar 2016 aan de “Identified Staff” binnen 

de betekenis van CRDIV en de Belgische bankwetgeving, maar is geen weerspiegeling van de verloning toegekend aan 

andere werknemers: 

Totale bezoldiging van bepaald personeel in 2016 (exclusief de vergoeding van niet-
uitvoerende bestuurders) 
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Aantal betrokken  

personen

Bedrag van totale  

compensa e

Bedrag van vaste  

compensa e

Bedrag van toegekende  

variabele compensa e

54 10.931.566 € 8.451.452 € 2.480.114 € 
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Structuur van de variabele bezoldigingscomponent: 

Uitgestelde vergoeding betaald of verminderd als resultaat van de prestatie van het jaar: 

* Geen reductie van uitgestelde vermindering in 2016 

Sommen betaald aan nieuwe aanwervingen en ontslagen tijdens het jaar 

Aantal MRT-werknemers wiens totale bezoldiging voor 2016 groter was dan 1 miljoen 
euro 
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Bedrag van totale  

compensa e
Betaling in cash

Betaling in aandelen of  

gelijkwaardige instrumenten

Variabele component onder 75k 100% 0% 

Variabele component boven 

of gelijk aan 75k 
50% 50% 

Bedrag betaalde uitgestelde compensa es Bedrag vermindering van uitgestelde compensa e 

1.434.814 € 0 €* 

Ontslagvergoeding en aantal beguns gden 
Startbonus betaald aan nieuwe werknemers  

en het aantal beguns gden 

Bedrag betaald Aantal beguns gden Bedrag betaald Aantal beguns gden 

140.000 € 1 50.000 € 1 

Totale compensa e Aantal MRTs voor het jaar 2016

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 
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XXXII – Waardering derivaten en financiële vaste activa

Codes

Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

A) Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide 

financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de 

reële waarde, met opgave van de omvang, de aard en het ingedekte 

risico van de instrumenten

Rente risico -13.748 -567.165 -48.989 -654.488 

Afdekking met renteswaps van reële-waardeschommelingen van 

woonleningen en effecten met vaste rente, afdekking met rentecaps 

van woonleningen met vlottende rente, afdekking met renteswaps 

van reële-waardeschommelingen van covered bonds en afdekking met 

termijnverkoopcontracten van latente meerwaarden op een deel van 

de beleggingsportefeuille.

Deze cijfers werden opgesteld voor saldering.

B) Voor de financiële vaste activa, vermeld

in de posten C.II. en C.III., die in

aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële 

waarde : de nettoboekwaarde en de reële waarde van de 

afzonderlijke activa, dan wel van passende groepen van deze 

afzonderlijke activa

0 0 0 0 

Boekjaar Vorig boekjaar

1/3
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XXXIII – Geassocieerde deelnemingen

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1.  FINANCIËLE VASTE ACTIVA (ACTIEFPOST VII)

a.Deelnemingen 0 0 

b. Achtergestelde vorderingen 58.477 61.085 

c. Andere vorderingen 0 0 

2. Vorderingen op geassocieerde ondernemingen 0 0 

a.Op ten hoogstens één jaar  0 0 

b.Op meer dan één jaar 0 0 

3. Schulden geassocieerde ondernemingen 267.332 381.788 

a.Op ten hoogstens één jaar  267.332 381.788 

b.Op meer dan één jaar 0 0 

4. Persoonlijke en Zakelijke zekerheden  

a. Door de onderneming gesteld of onherroepelijk 

beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen 

van geassocieerde ondernemingen

0 0 

b. Door geassocieerde ondernemingen gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden 

of verplichtingen van de onderneming

0 0 

5. Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 0 0 

2/3
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BALANS

Codes

Netto Netting Bruto Netto Netting Bruto

ACTIVA
III. Vorderingen op kredietinstellingen  

B. Overige vorderingen (op termijn of met

opzegging) 10320 1.177.692 437.733 1.615.426 1.548.042 298.052 1.846.094

IV. Vorderingen op cliënten  10400 13.928.552 687.630 14.616.182 13.461.091 635.915 14.097.006

XII. Overlopende rekeningen  11200 1.506.407 2.867.886 4.374.293 1.573.214 3.004.320 4.577.534

PASSIVA

I. Schulden bij kredietinstellingen

C. Overige schulden op termijn of met

opzegging  20130 1.054.968 512.121 1.567.089 2.588.711 169.072 2.757.783

IV. Overige schulden  20400 66.501 234.720 301.221 84.099 212.963 297.062

V. Overlopende rekeningen 20500 1.172.545 3.246.409 4.418.954 1.035.739 3.556.252 4.591.991

Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 23 september 1992 schrijft voor dat elke verrekening tussen tegoeden en schulden verboden is, behalve in de gevallen bepaald in het Koninklijk Besluit.

AXA Bank Europe is evenwel van oordeel dat het verbod in artikel 6 niet van toepassing is in situaties waarin de bank een wettelijk afdwingbaar salderingsrecht heeft, waarbij zowel saldering van 

de kasstromen (“settlement netting”) als van alle vorderingen en schulden (“close-out netting”) mogelijk zijn. Het is dan ook zo dat AXA Bank Europe salderingsovereenkomsten die in saldering 

van alle cashflows van de betrokken contracten voorzien gedurende het normale verloop van de transactie evenals in geval van wanbetaling, netto mag presenteren op de balans om een getrouw 

beeld van de financiële positie, de rechten en verplichtingen en de toekomstige kasstromen te tonen.

Deze opinie sluit aan bij het advies 105-1 van de Commissie van Boekhoudkundige Normen dat saldering op de balans in bepaalde omstandigheden toelaat, is naar onze mening niet in 

tegenspraak in dit specifieke geval met de EU-richtlijnen, zoals bijvoorbeeld ook de Franse boekhoudpraktijk aantoont.

Boekjaar Vorig boekjaar
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