
 
 

Berchem, 25 februari 2021 

Page  1  
Public 

Hogere klanttevredenheid én meer winst in 2020, 
ondanks bijzondere corona-omstandigheden 

 
 

• 2020 zal voor eeuwig bijblijven als een uitzonderlijk jaar omwille van de corona 
gezondheidscrisis. Ook in dit bijzondere jaar bleef AXA Bank Belgium continu ten dienste staan 
van alle gezinnen en ondernemers die klant zijn bij de bank. 

o Die inspanning werd geapprecieerd door onze klanten. We noteerden eind december de 
hoogste tevredenheidsscore ooit (NPS +32) en behaalden bij de jaarlijkse Bank Awards 
(DPG Media) voor de vierde keer op rij de trofee voor beste kantorennet. 

o AXA bank bleef het ganse jaar door volledig operationeel. Sinds midden maart werken 
de 825 medewerkers van de hoofdzetel van thuis uit. De 400 zelfstandige 
agentschappen bleven open, grotendeels enkel op afspraak. 

o 9.100 gezinnen en 2.200 ondernemers konden rekenen op een tijdelijke betaalpauze 
voor hun lening. Opvallend: 99% van de klanten die reeds uit het moratorium konden 
stappen,  komen correct hun (opnieuw volledige) maandelijkse betalingen na. 

o We zien een toename op 1 jaar tijd van het aantal contactloze betalingen van 8% naar 
35% van alle betalingen met kaart. 

• Ondanks deze bijzondere omstandigheden noteert AXA Bank Belgium voor 2020 opnieuw 
sterke commerciële en financiële resultaten: 

o Stijging van het pre-taks operationeel resultaat met 4% tot 95 miljoen euro. Stijging van 
het nettoresultaat van 50 miljoen euro naar 70 miljoen euro (+40%). 

o Opnieuw een sterke productie nieuwe woonleningen (3,3 miljard €) en een toename in 
de productie van professionele kredieten (12750 nieuwe dossiers of +3%) en 
consumentenkredieten (+3%). 

o In 2020 zijn de netto-inlagen in beleggingen met maar liefst 42% gestegen t.o.v. 2019, 
door zowel de succesvolle lancering van een nieuwe persoonlijke service voor 
vermogende klanten als een sterke stijging in de handel van individuele aandelen.  

o Succesvolle uitgifte van 1,75 miljard euro covered bonds en lancering van een RMBS 
structuur, beide als ondersteuning van de ambitie om verder te groeien in 
kredietverlening. 

 



 

Page  2  
Public 

Betrouwbare partner voor onze klanten 
 
2020 was een uitzonderlijk jaar voor heel wat van onze klanten. AXA Bank bleef het ganse jaar door 
operationeel en deed er alles aan om een sterke financiële partner te zijn voor alle klanten. Dat die 
inspanningen onze klanten niet ontgaan zijn, wordt bevestigd door de hoogste tevredenheidscore tot nu toe 
(+32 NPS in december 2020, een stijging van 3 basispunten t.o.v. december 2019). Bij de jaarlijkse Bank Awards 
van DPG Media en Spaargids.be werd AXA Bank voor de vierde keer op rij verkozen tot  bank met het beste 
kantorennet. 
 
Alle 825 medewerkers van de hoofdzetel werken sinds midden maart voltijds van thuis uit. Dankzij de eerdere 
ervaring die AXA Bank heeft opgebouwd met telewerken – medewerkers kunnen al sinds 2015 tot 2 dagen per 
week van thuis uit werken – verliep die omschakeling vrij vlot. Eens de pandemie voorbij zal zijn, wil AXA Bank 
evolueren naar een systeem van smart working, waarbij medewerkers elke dag de vrije keuze zullen hebben 
om van thuis, dan wel op kantoor te werken. De gesprekken met de sociale partners over een nieuwe telewerk 
cao zijn daarover volop aan de gang. 
 
Het zelfstandigennetwerk van 400 agentschappen bleef eveneens volledig operationeel. Tijdens de periodes 
van lockdown was dat grotendeels op afspraak. Heel wat agenten begeleidden hun klanten niet alleen op 
financieel vlak met advies op vlak van kredieten of beleggingen, maar ook in de verdere digitalisering van 
dagelijkse bankzaken, een evolutie die omwille van de pandemie nog maar eens versneld werd. Die trend 
springt het meest in het oog wanneer we kijken naar de toename van contactloze betalingen. Dat aantal stijgt 
immers van 8% naar 35% van alle betalingen met kaart. 
 
“Ik wil onze agenten en medewerkers bedanken voor de inspanningen in bijzondere omstandigheden het 
afgelopen jaar,” zegt CEO Peter Devlies. “Als bank hebben we een cruciale rol te spelen in de ondersteuning van 
de samenleving en de economie tijdens deze crisis. We hebben deze opdracht naar best vermogen gespeeld en 
zullen die verder blijven spelen. Onze klanten konden en kunnen verder op ons rekenen.” 
 
 
Kredietjaar in het teken van corona 
 
Ook in 2020 blijft de kredietverlening aan Belgische gezinnen en ondernemers het speerproduct van AXA Bank. 
De bruto productie woonkredieten knoopt aan met de sterke voorgaande jaren en klokt af op 3,3 miljard euro 
bij een stabiel marktaandeel. De anders eerder rustige zomermaanden bleken dit jaar de motor van de nieuwe 
productie. Ook de bruto productie consumentenleningen (+3% tot 333 miljoen euro) en de professionele 
kredieten (+3% tot 666 miljoen euro) zetten hun opmars van de voorbije jaren verder, telkens aan hogere 
marges dan het voorbije jaar. 
 
Uiteraard konden ook AXA Bank klanten beroep doen op betaaluitstel voor hun lening indien hun 
economische activiteit geïmpacteerd was door de gevolgen van de pandemie. 9100 gezinnen en 2200 
ondernemers konden rekenen op een tijdelijke betaalpauze voor hun lening. Opvallend: 99% van de klanten 
die reeds uit het moratorium konden stappen, komen correct hun (opnieuw volledige) maandelijkse betalingen 
na.  
 
De kwaliteit van de kredietportefeuille van AXA Bank blijft uitstekend. Toch werden – uit 
voorzichtigheidsoverwegingen – de provisies voor mogelijke toekomstige kredietverliezen verhoogd met 13 
miljoen euro (+18,6%). 
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Ter ondersteuning van de ambitie van AXA Bank om te blijven groeien in kredietverlening voor particulieren en 
ondernemingen, plaatste de bank in 2020 voor 1,75 miljard euro covered bonds op de markt. Daarnaast werd 
ook voor het eerst een RMBS-structuur gelanceerd als ondersteuning van een efficiënter beheer van onze 
financiële structuur.   
 
“We hebben als bank steeds een voorzichtige kredietpolitiek gevoerd en zullen dat ook blijven doen,” zegt Frank 
Goossens, Chief Credit Officer. “De kwaliteit van onze kredietportefeuille blijft daardoor uitstekend, maar het is 
onze taak om te blijven monitoren en bij te sturen waar nodig, want de crisis is helaas nog niet voorbij. Er zullen de 
komende maanden ongetwijfeld nog bedrijven en particuliere klanten in moeilijkheden komen, maar we zijn goed 
voorbereid om samen met onze bankagenten en makelaars te blijven zoeken naar oplossingen voor onze klanten, 
en mocht het toch fout lopen, hebben we de nodige buffers aangelegd om kredietverliezen te absorberen.” 
 
 
Beleggen wint aan populariteit 
 
In 2020 stelde AXA Bank opnieuw een stijging van de spaarinlagen vast. Eind december stond er in totaal 14,4 
miljard op de spaarrekeningen, een stijging van 2,7% t.o.v. eind 2019. De sterkste aangroei van de spaargelden 
deed zich voor in het tweede kwartaal van 2020. Deze opvallende vaststelling houdt allicht verband met de 
eerste lockdown in ons land. Consumenten lieten in 2020 meer geld op de zichtrekening staan: het gemiddelde 
saldo op de zichtrekeningen van particulieren is met 16% toegenomen t.o.v. eind 2019. 

 
De belangrijkste spaartrend die AXA Bank vaststelt is dat er tijdens het COVID-jaar 2020 een verschuiving heeft 
plaatsgevonden van spaargeld naar beleggingen. De lage rente omgeving doet klanten al een aantal jaren op 
zoek gaan naar een potentieel hoger rendement in de vorm van beleggingsproducten, maar in 2020 merkten 
we voor het eerst een heel duidelijke verschuiving van spaargeld naar de effectenrekening. Deze 
gedragswijziging leidde tot een enorme “boost” voor beleggingen: in 2020 zijn de netto-inlagen in beleggingen 
(over alle producten heen) met maar liefst 42% gestegen t.o.v. 2019. 
 
Op productniveau is de Delegio Privilege Service een eerste propositie die een grote instroom kende in 2020. 
Dit aanbod van personal banking diensten voor klanten met een vermogen van minimaal 100.000 euro werd 
gelanceerd in juni 2020. Op 31 december werd al voor 162,5 miljoen ingetekend. Daarnaast blijft ook het 
gespreid beleggen in fondsen via een beleggingsplan aan populariteit toenemen. Zowel het aantal klanten 
met een beleggingsplan als de belegde bedragen stegen in 2020. Wat fondsen betreft, is er een duidelijke trend 
ingezet qua duurzaamheid: AXA Bank heeft haar aanbod duurzame fondsen uitgebreid en dat kon rekenen op 
bijval van de klanten. In het tweede semester lanceerde ze 3 impactfondsen die een uitstekende start kenden.  

 
Opvallend: een sterke stijging van het aantal – vooral jongere – klanten dat in individuele aandelen heeft 
belegd, met een piek in het tweede kwartaal. De COVID-19-crisis werd door heel wat beleggers gezien als een 
opportuniteit om zelf te gaan beleggen met een klein deel van hun portefeuille. Niettemin blijft een overgrote 
meerderheid van onze beleggingsklanten beleggen met advies. Er werd in 2020 ook volop aan pensioensparen 
gedaan: het aantal actieve pensioenspaarders nam toe met 9%. 
 
 
Uitstekend nettoresultaat* 
 
AXA Bank Belgium noteert in 2020 een stabiel netto bancair product van 350 miljoen euro, ondanks een iets 
lager renteresultaat van 229 miljoen euro, maar gestuwd door een toename van de niet-rentegevoelige 
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commissie-inkomsten met 11% of 13 miljoen euro. In combinatie met dalende kosten leidden die elementen 
samen tot een stijging van het pre-taks operationeel resultaat met 4% tot 95 miljoen euro en uiteindelijk een 
stijging van het nettoresultaat met 40% van 50 miljoen euro in 2019 tot 70 miljoen euro in 2020. 
 
Op solvabiliteitsvlak noteert AXA Bank een CET1-ratio van 18,38% (tegenover 16,39% vorig jaar), ruim boven 
de door de toezichthouder opgelegde grenzen. Ook de liquiditeitsvereisten noteren met een LCR-ratio van 
197% (tegenover 198% vorig jaar) en een buffer van 1,012 miljard euro zeer stevig. 
 
CEO Peter Devlies: “Dat we in een dergelijk uitzonderlijk jaar toch tot een mooie stijging van het nettoresultaat 
komen, is een prestatie waar we trots op kunnen zijn. De klanttevredenheid piekt en de commerciële groei houdt 
aan, een mooi bewijs van een bijzonder succesvol jaar. In 2021 hopen we op hetzelfde elan verder te gaan, maar in 
de eerste plaats kijken we met zijn allen uit naar een normalisering van onze economie en de samenleving!” 
 
* bijdrage aan het IFRS nettoresultaat van AXA Groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium is de zesde Belgische bank volgens activa (30 miljard euro, waarvan 
24 miljard euro leningen aan klanten). Ze biedt een gamma van bankproducten aan 
voor particulieren en professionele klanten. Het betreft vooral leningen, beleggings-
oplossingen, courante banktransacties en effectenrekeningen. Op 1 januari 2021 had 
de bank 825 personeelsleden in dienst en verdeelde ze haar producten aan 860.000 
klanten via een netwerk van 400 zelfstandige bankagentschappen verspreid over 
België. Er bestaat geen rechtstreekse link tussen AXA Bank Belgium en de andere 
bankactiviteiten van AXA Groep in Frankrijk en Duitsland. 
 

 Meer informatie: 

Persteam AXA Bank Belgium: 
Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16) 
Wim Pauwels (wim.pauwels@axa.be // +32 479 65 17 12) 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue 
reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual 
results and AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document 
de Référence (Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA 
undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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