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1. Algemene commentaar bij de evolutie van de balans en de 
resultatenrekening 

 
1.1. Algemene commentaar bij de evolutie van de balans 
 
In 2021 zijn de totale activa van de Groep gestegen1 met 30,19 miljard EUR of 132,3%. Deze meer dan 
verdubbeling is het gevolg van de overname van AXA Bank Belgium, waarvan de balans per 31 december 
2021 wordt opgenomen in de consolidatie perimeter van de Groep Crelan. Zonder incorporatie van AXA 
Bank Belgium bedraagt het balanstotaal 24,47 miljard EUR. Dit houdt een balansgroei in van 1,65 miljard 
EUR of 7,24%, wat een sterkere groei oplevert dan opgetekend in 2020 (namelijk 5,67%). 
 
De overname van AXA Bank Belgium beïnvloedt tal van balansrubrieken en bemoeilijkt de "recurrente" 
evolutie ervan. De sterkst groeiende component omvat de leningen en vorderingen gewaardeerd aan 
geamortiseerde kostprijs; het gaat om een groei van 27,95 miljard EUR of 157,23%. Zonder incorporatie 
van de leningen en vorderingen van AXA Bank Belgium bekomen we een ‘genormaliseerde’ groei van 1,19 
miljard EUR of 6,70%, wat nog steeds een veel meer uitgesproken groei is dan in 2020 het geval was (0,13 
miljard EUR of 0,75%). Deze groei vloeit voort uit een goede kredietproductie, namelijk 3,9 miljard EUR 
waarvan het grootste gedeelte zich situeert in het segment van de particuliere klanten. In termen van 
omlopen levert dit groeipercentages op van 5,7% voor de woonkredieten en van 5,98% voor kredieten aan 
ondernemingen. De groeipercentages zijn minder sterk voor de consumentenkredieten (4,99%) en voor de 
landbouwkredieten (1,28%). 
De effectenportefeuille krimpt verder met 6,27% als we de incorporatie van de portefeuille AXA Bank 
Belgium uit de cijfers weren. Deze verdere daling is te wijten aan het aanhoudend lage rentepeil waardoor 
de op eindvervaldag gekomen obligaties niet volledig in nieuwe effecten geherinvesteerd worden. 
 
Een tweede belangrijke balanspost bestaat uit de kasmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken, goed 
voor 9,4% van de balans. Ook in deze rubriek is de totale groei van 1,85 miljard EUR hoofdzakelijk (voor 
1,78 miljard EUR) toe te schrijven aan de incorporatie van deze activa van AXA Bank Belgium. 
 
Een derde balanspost die we apart bekijken betreft de Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde via 
de niet-gerealiseerde resultaten. Een bedrag van 405,3 miljoen EUR is afkomstig van AXA Bank Belgium. 
Ook de overige activa groeien sterk door de overname (+144,8 miljoen EUR waarvan 136,8 miljoen EUR 
te situeren is bij AXA Bank Belgium). 
 
In 2021 is de lijn "Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten", die alle actiefposten 
van Crelan Insurance omvat, naar nul gebracht aangezien deze onderneming in 2021 werd verkocht als 
onderdeel van de overname van AXA Bank Belgium. 
 
De passiva bestaan voor 97,5% uit producten die aan geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd. Het 
merendeel daarvan heeft betrekking op deposito's (80,5% van het balanstotaal). De financiële verplichtingen 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs stijgen met 28,245 miljard EUR waarvan 27,08 miljard EUR 
ingevolge de incorporatie van AXA Bank Belgium. 
 
De portefeuille van kasbons, gedekte obligaties en achtergestelde obligaties zijn gestegen met 5,830 miljard 
EUR (waarvan 5,805 miljard EUR gedekte obligaties bij AXA Bank Belgium). Binnen Crelan blijven 
betreffende portefeuilles al een aantal jaren in volume krimpen omdat er weinig bereidheid is bij het cliënteel 
om op langere termijn te beleggen aan de nog steeds lage renteniveaus. 
De daling van de achtergestelde verplichtingen wordt dit jaar wel gecompenseerd doordat Crelan in 2021 
voor een bedrag van 200 miljoen EUR achtergestelde effecten heeft uitgegeven in het kader van de closing 
met AXA Bank Belgium.  
 

                                                           

1 Inclusief Crelan Insurance NV. Andere percentages houden geen rekening met Crelan Insurance NV. 
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In 2021 is de lijn "Verplichtingen aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten", die alle 
verplichtingen van Crelan Insurance omvat, net als bij de activa, naar nul gebracht aangezien deze 
onderneming in 2021 is verkocht als onderdeel van de overname van AXA Bank Belgium. 
 
In het eigen vermogen is er op niveau van het kapitaal een kapitaalvermindering van 1 miljoen EUR ten 
gevolge van een tijdelijke opschorting van de verkoop van maatschappelijke aandelen in 2021. De reserves 
zijn met 22 miljoen EUR toegenomen (bestemming van het resultaat 2020 na aftrek van de 
dividenduitkering van 26,2 miljoen EUR aan de coöperanten). Er was ook de uitgifte eind 2021 van 
kapitaaleffecten voor een bedrag van 244 miljoen EUR. 
 
Ten slotte is het resultaat aanzienlijk gestegen als gevolg van twee uitzonderlijke gebeurtenissen, enerzijds 
door de badwill van 598,8 miljoen EUR als gevolg van de overname van AXA Bank Belgium, en anderzijds 
door de geboekte meerwaarde op de verkoop van Crelan Insurance ten belope van 46,6 miljoen EUR. 
 
De CAD-ratio van de Groep (inclusief AXA Bank Belgium) bedraagt 19,74% tegen 22,02% eind 2020 
(exclusief AXA Bank Belgium). De Tier 1 ratio bedraagt 17,97% eind 2021 (inclusief AXA Bank Belgium), 
komende van 21,72% eind 2020 (exclusief AXA Bank Belgium). Hiermee blijven de vermogensratio’s op 
een heel hoog niveau en wordt de gezonde financiële draagkracht van de Groep bevestigd. 
 
 
1.2. Algemene commentaar bij de evolutie van de resultatenrekening 
 
Aangezien Crelan Insurance in 2021 is verkocht als onderdeel van de overname van AXA Bank Belgium, 
zijn alle winsten en verliezen van Crelan Insurance in zowel 2020 als 2021 overgeboekt naar een 
afzonderlijke lijn, nl. "Winsten en verliezen op vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, 
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop". 
 
De daling van de nettorentebaten2 (-10,1 miljoen EUR) is net als vorige jaren te wijten aan de relatief grotere 
daling van de interestopbrengsten (-7,9 miljoen EUR) dan de daling van de interestkosten (-2,2 miljoen 
EUR). Binnen de interestopbrengsten blijft de kredietportefeuille de invloed van het lage rentepeil 
ondergaan: oudere kredieten aan hogere rentes krimpen – of worden vervroegd terugbetaald of intern 
geherfinancierd – en de nieuwe kredieten starten aan lagere rentes. Maar in 2021 wordt dit in grotere mate 
gecompenseerd door de sterkere omloopgroei. Bovendien blijven de commerciële marges van de totale 
kredietomloop vrijwel op hetzelfde peil in 2021 (lichte groei van 2 basispunten). De beleggingsportefeuille 
krimpt verder omdat vervallen obligaties niet volledig worden herbelegd bij dit lage rentepeil. De 
interestkosten dalen in minder sterke mate aangezien het overgrote deel van de cliëntenwerkmiddelen zich 
concentreert in de spaarboekjes, waar de rentevoeten al op de wettelijke minimumtarieven zitten. Bovendien 
groeien de volumes van de spaarboekjes ook in 2021 sterk ondanks de negatieve reële rente; tal van spaarders 
blijven risicoavers en houden hun spaarcenten cash bij door de Corona nog steeds eerder lage consumptie. 
De daling van de interestkosten situeert zich in de uitdovende portefeuille achtergestelde certificaten en in 
de verder afslankende kasbonportefeuille.  
 
De rentebaten en –lasten van de afdekkingsinstrumenten hebben ook een negatieve impact op de 
nettorentebaten door de per saldo hogere kost van de interest rate swaps. Dit is het gevolg van de lagere 
Euribor/Ester Rente. Die drukt immers op de aan de kortetermijnrente gelinkte "opbrengstenbenen" van 
de payer swaps (we ontvangen een variabele kortetermijnrente en betalen een vaste langetermijnrente, om 
rentestijgingen in te dekken). Voorts is ook het gemiddelde actieve volume aan interest rate swaps 
toegenomen, wat logisch is bij de stijging van de in te dekken kredietvolumes. 
 
De nettobaten uit provisies en vergoedingen in verband met de activiteiten op het gebied van de "fee-
business" leverden een schitterend resultaat op met een toename van 19,3 miljoen EUR of +17,44%. Deze 
sterke prestatie is te danken aan de productie van beleggingsproducten. Zo nemen de inkomsten uit de 
uitgiften van effecten toe met 9,6 miljoen EUR, hoofdzakelijk gerealiseerd in beleggingsfondsen. Dit wordt 
wel voor een deel teniet gedaan door de 2,9 miljoen EUR lagere inkomsten uit aan- en verkooporders door 

                                                           
2 Tenzij anders vermeld, is in de in dit hoofdstuk vermelde cijfers geen rekening gehouden met de resultaten van Crelan Insurance NV. 
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de gedaalde omzet in notes. De ontvangen beheerscommissies voor de beleggingsproducten groeien met 
9,6 miljoen EUR en vormen een belangrijk element in de hoge fee-business. Het succes van de 
beleggingsproducten kadert in de context waarbij spaarders nog minder geneigd zijn voor langere tijd te 
beleggen in termijnrekeningen, kasbons of Euro-obligaties, maar in steeds grotere mate een deeltje van de 
beursprestaties willen meepikken door bij voorkeur te beleggen in fondsen. Zeker in de tweede jaarhelft 
begint de spaarder steeds meer te beseffen dat het behouden van cash op zichtrekeningen of 
spaarrekeningen de koopkracht uitholt, waarbij hij/zij relatief veilige alternatieven vindt in de fondsen, en 
niet zozeer in individuele aandelen. De inkomsten uit de verzekeringsproducten blijven stabiel, maar in feite 
tekenen we een stijging op van 0,72 miljoen EUR als we de "dubbele" eindafrekening van Fidea uit de cijfers 
van 2020 elimineren. Dit betekent dat het "overgangsjaar" 2021 op het vlak van verzekeringen toch voor 
goede cijfers heeft gezorgd, ondanks de wissel van partner voor de Schadeverzekeringen (van Fidea naar 
AXA Verzekeringen). De sterk oplopende productie in de levensverzekeringsproducten aangeboden door 
Allianz draagt hiertoe bij.  
De aan agenten betaalde commissies zijn gedaald ten opzichte van 2020 met 2,9 miljoen EUR. Dit is het 
gevolg van hogere productiecommissies in de beleggingsproducten enerzijds, gecompenseerd door lagere 
aangroeicommissies voor de deposito’s anderzijds. Dit vloeit voort uit een heronderhandeling van de 
barema’s 2020 waardoor de volumes en groei van de klassieke deposito’s minder vergoed en "afgetopt" 
worden. 
 
De andere exploitatielasten ten slotte stijgen met 9,3 miljoen EUR ten opzichte van 2020, wat toe te 
schrijven is aan de kosten verbonden aan de closing met AXA Bank Belgium die in 2021 in deze post werden 
geboekt. 
 
Administratieve kosten en afschrijvingen 
 
De administratieve uitgaven nemen in 2021 sterk toe met 21,4 miljoen EUR of 10%. De personeelskosten 
stijgen ten opzichte van 2020 met 0,7 miljoen EUR (geen daling van het gemiddelde aantal FTE). De 
algemene en administratieve kosten stijgen globaal met 20,7 miljoen EUR, voornamelijk ten gevolge van 
hogere kosten in verband met het fusieproject (pre-executiefase: +6,8 miljoen EUR), hogere 
marketingkosten die in 2020 waren gedaald ten gevolge van de coronapandemie (EUR 1,2 miljoen), hogere 
IT-kosten (EUR 3,97 miljoen), hogere bankentaksen (EUR 1,8 miljoen), en extra kosten in verband met de 
verbetering van IT-systemen en IT-beveiliging (EUR 4,2 miljoen). 
De Bijdragen in contanten aan afwikkelingsfondsen en depositogarantiestelsels zijn in 2021 toegenomen 
met 2,9 miljoen EUR. 
 
De kosten-inkomstenratio of Cost-Income Ratio (CIR) bedraagt 73,81% eind 2021 op Groepsniveau 
(inclusief AXA Bank Belgium) tegenover 73,36% eind 2020 (exclusief AXA Bank Belgium). Het betreft 
voor beide jaren gecorrigeerde berekeningen. In het cijfer van 2020 is geen rekening gehouden met de 
uitzonderlijke kosten van 6,2 miljoen EUR inzake de transactie met AXA Bank Belgium. Inclusief deze 
kosten bedraagt de CIR 75,23% in 2020. In 2021 zijn de cijfers gecorrigeerd voor 21,60 miljoen EUR in de 
kosten (uitzonderlijke kosten en success fees inzake de transactie met AXA Bank Belgium) en voor 46,67 
miljoen EUR in de opbrengsten (eliminatie uit de opbrengsten van de netto gerealiseerde meerwaarde op 
verkoop Crelan Insurance). Zonder deze correcties bedraagt de CIR 70,45%. 
 
Voorzieningen en bijzondere waardeverminderingen 
 
De wijziging in de voorzieningen is voornamelijk het gevolg van de in 2021 geboekte besteding van de 
voorzieningen voor herstructurering (hoofdkantoor en netwerk) die in 2016 werden aangelegd. 
De bijzondere waardeverminderingen bedragen 22,3 miljoen EUR (ten opzichte van 17,7 miljoen EUR in 
2020). De samenstelling ervan is als volgt: een toevoeging van 20 miljoen EUR voor de kredieten onder 
Stage 1 & 2, een terugneming van 1,1 miljoen EUR in Stage 3 (i.e. status 700 en Contentieux) en een per 
saldo aanleg van 3,4 miljoen EUR waardeverminderingen bij Europabank. De toevoeging van 20 miljoen 
EUR voor de kredieten onder Stage 1 & 2 is het gevolg van de boeking van een voorziening bij AXA Bank 
Belgium voor 29,6 miljoen EUR in het kader van de closing. In de cijfers van Crelan stellen we een 
verbetering vast van de macro-economische parameters die leiden tot een positief effect van 16,7 miljoen 
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EUR voor Stage 1 & 2, maar uit voorzorg heeft Crelan deze terugnemingen beperkt door een management 
overlay van 10,4 miljoen EUR toe te passen zolang de Corona-situatie nog niet helemaal achter de rug is. 
 
Ten slotte is een belangrijk element in de samenstelling van het resultaat voor 2021: de opname van de 
badwill, berekend naar aanleiding van de overname van AXA Bank Belgium, voor een bedrag van 599 
miljoen EUR. 
 
Algemeen resultaat 
 
Het resultaat vóór belastingen neemt sterk toe van 61,8 miljoen EUR tot 684,5 miljoen EUR. De 
gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van Crelan Insurance en de opname van de badwill naar aanleiding 
van de overname van AXA Bank Belgium leiden tot deze stijging. De belastinglasten stijgen met 11,8 miljoen 
EUR ten opzichte van 2020, voornamelijk op het niveau van de uitgestelde belastingen en dit ingevolge de 
afschrijving van 20,5 miljoen EUR uitgestelde belastingvorderingen. Het nettoresultaat stijgt aldus met 610,9 
miljoen EUR tot 660,3 miljoen EUR eind 2021. 
  
Het rendement op eigen vermogen neemt sterk toe van 3,91% eind 2020 tot 51,38% eind 2021. Dit laatste 
cijfer wordt in gunstige mate beïnvloed door de overname van AXA Bank Belgium. Als we alle elementen 
van uitzonderlijke aard die hiermee verbonden zijn elimineren, behouden we een gecorrigeerde ROE van 
5,16%. 
 
 
1.3. Geplande overname van AXA Bank Belgium door Crelan Groep 
 
Crelan-Groep en AXA-Groep hadden op 24 oktober 2019 een overeenkomst gesloten over de overname 
van AXA Bank Belgium door Crelan-Groep; eind 2021 heeft Crelan groen licht gekregen van de regulatoren 
voor deze overname en op 31 december 2021 werd de closing (= effectieve uitvoering van het akkoord met 
AXA) afgerond. Na de closing zal Crelan zijn IT-integratie- en migratieplan doorvoeren, met een verwachte 
looptijd van 27 maanden. 
 
Door de overname van AXA Bank Belgium verdubbelt de Crelan Groep in omvang. Ze wordt de vijfde 
bank van België. Door de aanhoudend lage rente staat de rentemarge van de banken al geruime tijd onder 
druk. Bovendien vragen de digitalisering en de toegenomen regelgeving en kapitaalvereisten extra 
investeringen van de banken. Door de fusie zullen we in de toekomst deze investeringen voor tweemaal 
zoveel klanten kunnen doen en ze dus makkelijker kunnen rentabiliseren. 
 
De overnameprijs bedraagt 686 miljoen EUR, dit is inclusief de overeengekomen prijsaanpassing van -6 
miljoen EUR op basis van de correctie voor de maand december gezien de overnameprijs werd vastgesteld 
op cijfers van november. CrelanCo verwerft 100% van de aandelen van AXA Bank Belgium. Daarnaast 
heeft Crelan NV van AXA Deutschland de eeuwigdurende AT1-lening van AXA Bank Belgium 
teruggekocht voor de nominale waarde van 90 miljoen EUR plus de gelopen nog niet vervallen rente. Deze 
terugbetaling wordt beschouwd als een aanvullende tegenprestatie en brengt de totale overnameprijs op die 
manier op 776 miljoen EUR.  
Het netto gerapporteerde eigen vermogen per 31 december 2021 op basis van de geconsolideerde Finrep 
cijfers van AXA Bank Belgium bedraagt 1.313 miljoen EUR. Gezien de overname van AXA Bank Belgium 
voldoet aan de definitie van een bedrijfscombinatie, moet de overnemende partij de boekhoudkundige 
verwerking toepassen die wordt beschreven onder IFRS 3 Bedrijfscombinaties (zie verder ). Na toepassing 
van de IFRS 3 correcties bedraagt het geconsolideerde Finrep eigen vermogen van AXA Bank Belgium 
1.374 miljoen EUR.  
Het verschil tussen de totale overnameprijs en het IFRS eigen vermogen van AXA Bank Belgium na IFRS 
3 toepassing (badwill) bedraagt 599 miljoen EUR. 
 
Crelan koopt AXA Bank Belgium aan met een korting van 43,6% ten opzichte van de 
eigenvermogenswaarde, wat tot een badwill van 599 miljoen EUR leidt. Deze korting ligt (gemiddeld 
genomen) in lijn met wat geobserveerd kan worden in de markt bij onderhandeling van de acquisitie. De 
verklaring hiervoor kan worden gevonden in de dalende rendabiliteit van de banksector in het algemeen 
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gezien de transitie die de sector vandaag kenmerkt. De snelle technologische evoluties, veranderende 
gedragingen van klanten en de toenemende reglementaire druk zorgen er inderdaad voor dat het klassieke 
bankmodel onder druk staat en dat de banken zich genoodzaakt zien hun model te veranderen indien ze de 
rendabiliteit op niveau willen houden. Dit impliceert dat belangrijke investeringen nodig blijven, wat een 
bijkomende druk uitoefent op de rendabiliteit. 
 
De rechtstreeks in verband te brengen kost met betrekking tot de succesvolle closing op 31 december 2021 
bedragen 9 miljoen EUR, deze kosten werden volledig in het resultaat genomen onder de "andere 
exploitatielasten". (noot 5.8 ). Het zijn vergoedingen betaald aan professionele partijen en zakenbankiers. 
Na toerekenen van het belastingeffect bedraagt de kost 8,7 miljoen EUR. 
 
Financiering  
 
Naast voorgaande hebben CrelanCo en Crelan NV, eveneens op closing date, 100% van hun aandelen van 
Crelan Insurance NV verkocht aan AXA Belgium voor een bedrag van 80 miljoen EUR.  
 
Crelan Insurance werd opgericht in 2007 om een eigen aanbod van kredietgebonden verzekeringen zoals 
schuldsaldoverzekeringen te kunnen aanbieden. Ondanks de mooie resultaten, betekende dit voor Crelan 
wel dat ze continu moest investeren in zowel logistieke middelen als in kennis en knowhow voor een relatief 
beperkt verzekeringsaanbod. Bij AXA Group, een internationale verzekeraar, was net het omgekeerde te 
zien. De Belgische bankactiviteit met AXA Bank Belgium behoorde niet tot hun core business. Nu kunnen 
AXA Group en Crelan Groep zich specifiek toespitsen op hun eigen specialiteit, namelijk verzekeren 
enerzijds en bankieren anderzijds. Crelan heeft daarnaast ook een distributieakkoord op lange termijn 
gesloten voor de verkoop van AXA Belgium schade- en schuldsaldoverzekeringen. 
 
Op datum van closing heeft Crelan haar Tier 1 reglementair kapitaal verhoogd door uitgifte van AT 1- 
kapitaaleffecten waarop AXA SA en of er mee verbonden vennootschappen hebben ingetekend voor een 
bedrag van 245 miljoen EUR. Daarnaast werden er voor 200 miljoen EUR aan Tier 2 achtergestelde effecten 
uitgegeven die onderschreven werden binnen de groep Amundi en de groep Allianz. 
 
De emissiekosten van de AT 1- kapitaaleffecten ( 0, 8 miljoen EUR) werden in mindering gebracht van het 
eigen vermogen. De emissiekosten van de Tier 2 achtergestelde certificaten (0,65 miljoen EUR) werden 
afgetrokken van de geamortiseerde kostprijs van de schuld en worden gespreid in resultaat genomen door 
toepassing van het effectieve rendement. 
 
Toelichting bij de IFRS 3 implementatie bij overname AXA Bank Belgium door Crelan 
 
De overname van AXA Bank Belgium beantwoordt aan de definitie van een bedrijfscombinatie. Daarom is 
Crelan verplicht de boekhoudkundige verwerking toe te passen die door IFRS 3 Bedrijfscombinaties wordt 
voorgeschreven. Bedrijfscombinaties worden verwerkt volgens de "overnamemethode", die vereist dat de 
verworven activa en de overgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen hun reële waarde op de 
overnamedatum. Voor de posten op de balans die niet tegen hun reële/marktwaarde zijn gewaardeerd en 
gepresenteerd, is een herwaardering vereist. Een verklaring van deze herwaarderingen wordt gegeven per 
balanspost. 
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Activa 
 

 
 
Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, Schuldbewijzen : 
 
De financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (schuldbewijzen) bestaan uit Belgische 
overheidsobligaties waarvan de koersen op een gereglementeerde markt zijn genoteerd. Deze obligaties zijn 
volledig afgedekt door een reële-waardeafdekking van het renterisico. Het nettowaarde-effect in deze 
rubriek bestaat uit de aanpassing van de reële waarde van de obligaties, gecompenseerd door de aanpassing 
van de afdekking die wordt afgeboekt (IFRS 3 vereist dat alle afdekkingsrelaties van AXA Bank Belgium 
opnieuw worden aangeduid alsof ze gestart zijn op de datum van overname.). 
 
Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, Leningen en vorderingen : 
 
Het belangrijkste en meest complexe element van de aanpassing aan de reële waarde is de bepaling van de 
reële waarde van de leningen-portefeuille, die thans tegen geamortiseerde kostprijs is opgenomen. 
Bij de waardering van de leningen-portefeuille is een tweestappenbenadering gevolgd: 
 

• begrijp en projecteer voor elke lening de contractuele kasstromen; 
• disconteer de contractuele kasstromen met de gepaste discontovoet. 

 
Daarnaast werd er een bijkomende aanpassing voor de uitgestelde acquisitiekosten geboekt. Deze 
uitgestelde acquisitiekosten zijn onder IFRS 3 niet langer in de balans opgenomen. 
Voor activa van Stage 3 worden alleen de bepaalde kasstromen in aanmerking genomen. In combinatie met 
de IFRS 9-vereiste dat bij de ECL rekening wordt gehouden met een onvertekend en waarschijnlijk gewogen 
bedrag dat wordt bepaald door een reeks mogelijke resultaten en de tijdswaarde van geld te evalueren, is de 
beste schatting van de reële waarde van de aan een bijzondere waardevermindering onderhevige leningen 
van Stage 3 de nettoboekwaarde (inclusief bijzondere waardeverminderingen). Daarom worden de 
voorzieningen voor bijzondere waardevermindering van Stage 3 niet teruggeboekt volgens IFRS 3, 
aangezien zij worden beschouwd als deel van de reële waarde. Deze nettoboekwaarde wordt beklemtoond 
met een opslag op de discontovoet, hetgeen leidt tot een extra aanpassing van de reële waarde.  
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Wijzigingen in de reële waarde van de afgedekte posities bij reële-waardeafdekking van het renterisico van een portefeuille : 
 
IFRS 3 vereist dat alle afdekkingsrelaties van AXA Bank Belgium opnieuw worden aangeduid alsof ze gestart 
zijn op de datum van overname. Aangezien alle hedge accounting posten werden teruggedraaid, werden alle 
balansposten dienovereenkomstig aangepast. 
 
Materiële vaste activa en Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen : 
 
De waarde van het kantoor van AXA Bank Belgium, gelegen aan de Grotesteenweg 214, B-2600 Berchem, 
werd geherwaardeerd naar de geraamde reële waarde. 
Voor de herwaardering van het terrein, eigendom van een dochteronderneming Beran die volledig eigendom 
is van AXA Bank Belgium, werd een herwaardering van deze deelneming gedaan voor 3,3 miljoen EUR in 
de rubriek "Investeringen in dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen". 
 
Goodwill en Immateriële activa : 
 
De activeringen van de investeringen in IT-projecten van AXA Bank Belgium werden geëvalueerd. IT-
elementen die na de fusie niet meer operationeel zullen zijn, werden uit de balans verwijderd. 
 
Naast de herwaardering van alle balansactiva en -passiva tegen reële waarde, kan de overnemende partij een 
immaterieel actief opnemen bij de overname van een ander bedrijf, zoals de waarde van het netwerk, het 
merk, de klantenlijst, .... Het management besloot geen immateriële activa te bepalen voor de overname van 
AXA Bank Belgium. 
 
Er werd geen waarde geraamd voor de merknaam (aangezien deze slechts gedurende een zeer beperkte tijd 
mag worden gebruikt), noch voor het klantenbestand en het distributienetwerk. Wat dit laatste betreft, dient 
te worden opgemerkt dat de klanten van AXA Bank Belgium eigendom zijn van haar agenten en dat het er 
alleen om gaat of aan het distributienetwerk van AXA Bank Belgium een positieve reële waarde moet 
worden toegekend om de toekomstige productie te weerspiegelen. Gezien het feit dat het AXA Bank 
Belgium-netwerk te groot is en moet worden ingekrompen (groot netwerk in verhouding tot het 
marktaandeel, digitalisering...) en de bescheiden rentabiliteit van AXA Bank Belgium, werd besloten geen 
positieve reële waarde toe te kennen aan het AXA Bank Belgium-netwerk. 
 
Andere activa : 
 
De 113 miljoen EUR in overige activa vertegenwoordigt een schadeloosstelling die Crelan heeft 
onderhandeld met de verkoper van AXA Bank Belgium, gelinkt aan de opgenomen voorwaardelijke 
verplichting. 
 
Verplichtingen 
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Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, Deposito's van Kredietinstellingen : 
 
De TLTRO's worden gewaardeerd tegen reële waarde aangezien hun looptijdprofiel meer dan 1 jaar 
bedraagt. Het principe is dat de TLTRO's worden verdisconteerd tegen de risicovrije rentevoet zonder 
creditspread, aangezien deze transacties volledig door zekerheden zijn gedekt. 
 
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, Deposito's Andere dan Kredietinstellingen : 
 
Het merendeel van de schuldbewijzen, zichtrekeningen en spaarrekeningen heeft geen looptijd. Bijgevolg 
werd hierop geen waardering verricht, omdat ze op elk moment kunnen opgenomen worden door het 
cliënteel. 
De termijnrekeningen van particulieren worden gewaardeerd tegen reële waarde, aangezien hun looptijd 
meer dan een jaar bedraagt. Voor de termijnrekeningen worden de kasstromen verdisconteerd aan een 
spread overeenkomend met senior niet-gewaarborgde financieringen met rating A+/A/A-, op initiële 
looptijd tussen buckets van 5/10/15 jaar. Uit voorzichtigheid wordt de disconteringsfactor niet afgetopt op 
1 (waardoor de verplichting toeneemt). 
 
Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, In schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van 
obligaties : 
 
In dit deel wordt het effect van de herwaardering van gedekte obligaties, Covered Bonds (CB's) en credit 
linked notes weergegeven. Wegens de illiquiditeit van de CB's wordt de reële waarde bepaald aan de hand 
van een reëlewaarde-hiërarchie (beslissingsboom) en dit in de volgende volgorde, indien beschikbaar: (1) 
externe tegenpartij, (2) Bloomberg Valuation Service (BVAL) en (3) intern model van AXA Bank Belgium 
dat rekening houdt met de kenmerken, de opeisbaarheid en de aanpassingen van de kredietspread. Enkel 
BVAL werd gebruikt en deze prijzen zijn voldoende representatief. 
De CB's worden tegen het renterisico afgedekt door een FVH (reële waarde-afdekking). De emissiekosten 
van de CB's worden onder IFRS 3 teruggenomen. De totale impact van deze aanpassingen op de CB's 
bedraagt 112 miljoen EUR. 
Voor de Credit Linked Notes werd intern door AXA Bank Belgium een waardering uitgevoerd, waarbij 
zowel een interne waarderingsmethodologie (goed voor 2/3 van de prijs) als de CDS-waarde (1/3 van de 
prijs) als proxy werden gebruikt. Dit resulteerde in een reële waarde aanpassing van 3,5 miljoen EUR. 
 
Voorzieningen : 
 
Deze rubriek bevat verschillende posten: 
 

• Er werd een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor 121 miljoen EUR. Deze voorziening 
wordt begrensd door het actief voor schadeloosstelling van 113 miljoen EUR op de actiefzijde 
(overige activa); 

• Er werd een voorziening aangelegd in verband met een leverancierscontract dat zal worden 
opgezegd in verband met IT licenties voor 2,5 miljoen EUR; 

• De Irrevocable Payment Commitments (IPC's) die AXA Bank Belgium in het verleden heeft 
aangegaan en die als een zekerheid werden geboekt, worden in de IFRS 3 openingsbalans 
beschouwd als een cash-out. Bijgevolg werd een voorziening aangelegd voor 6,4 miljoen EUR. 

 
Belastingverplichtingen : 
 
Op alle reële waarde- en andere aanpassingen, behalve de herwaardering van de deelneming in Beran, werd 
een belastingvoet van 25% opgenomen. 
 
De herwaardering van de deelneming in Beran houdt verband met de herwaardering van het terrein tegen 
marktwaarde. Aangezien een aandelentransactie de meest waarschijnlijke optie zou zijn om deze 
marktwaarde te realiseren, hoeft geen uitgestelde belasting te worden opgenomen. 
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Andere verplichtingen : 
 
Een afstemming werd gemaakt om consistentie te verkrijgen van de IAS 19 veronderstellingen zoals 
disconteringsvoet, inflatiepercentage, enz. tussen Crelan en AXA Bank Belgium. Hierdoor werden de 
pensioenverplichtingen met 11,7 miljoen EUR verlaagd. 
 
Eigen vermogen 
 

 
 
Het netto gerapporteerd eigen vermogen gebaseerd op de geconsolideerde Finrep cijfers van AXA Bank 
Belgium bedroeg per 31 december 2021 voor IFRS 3 correcties 1.313 miljoen EUR.  
Het eigen vermogen was voornamelijk opgebouwd uit de volgende elementen: 

• Aandelenkapitaal 
• Voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) 
• OCI & overige reserves 
• Resultaat van het lopende boekjaar 

 
Een belangrijk element zijn de converteerbare obligaties (CoCo's 90 miljoen EUR) aangehouden door AXA 
Duitsland die juist voor closing date werden overgekocht door Crelan en bijgevolg werden geëlimineerd in 
de consolidatie.  
 
Het toepassen van IFRS 3 had een positieve impact op het eigen vermogen van AXA Bank Belgium ten 
bedrage van 61,3 miljoen EUR. Na toepassing bedraagt het geconsolideerde Finrep eigen vermogen van 
AXA Bank Belgium 1.374 miljoen EUR.  
 
Daarnaast werden de IFRS 9 voorzieningen onder stage 1&2, die werden teruggenomen in de 
openingsbalans, uit voorzichtigheid opnieuw ingeboekt. De day-one P&l impact van deze per 31 december 
2021 bedraagt -22,2 miljoen EUR na belastingen en bracht het eigen vermogen naar 1.352 miljoen EUR. 
 
De baten uit het lopende boekjaar voor de groep Crelan (660 miljoen EUR) zijn grotendeels het gevolg van 
de in resultaat name van de badwill en de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van Crelan Insurance.  
Daarnaast zien we ook een stijging van het eigen vermogen door de uitgifte de AT1 kapitaaleffecten (245 
miljoen EUR ). 
 
Er wordt niet verwacht dat de badwill nog significant gewijzigd zal worden in 2022. 
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2. Algemene Informatie 
 
2.1. Officiële naam en juridische vorm van de entiteit 
 
De Groep Crelan (hierna "de Groep") bestaat uit Crelan NV, de coöperatieve kas CrelanCo CV, 
Europabank NV en AXA Bank Belgium NV (inclusief dochters).  
 
Op 31 december 2021 werd de voorgenomen overname van AXA Bank Belgium door de groep Crelan 
afgerond en, gekoppeld aan deze gebeurtenis, de verkoop van Crelan Insurance. 
 
 
2.2. Het domicilie, het land van oprichting en het adres van haar statutaire zetel 
 
Crelan NV werd opgericht en is gevestigd in België, de hoofdzetel bevindt zich aan de Sylvain Dupuislaan 
251 te 1070 Brussel. 
 
 
2.3. Voornaamste activiteiten 
 
De Groep Crelan telt nu 4.883 medewerkers (2020 : 2.734 medewerkers), 881 verkooppunten (2020 : 549 
verkooppunten), 1.799.525 klanten (2020 : 918.871 klanten) en 274.003 aandeelhouders (2020 : 275.015 
aandeelhouders). 
 
Crelan NV is een middelgrote Belgische retailbank en heeft met 274.003 aandeelhouders, een stevige 
coöperatieve verankering. De bank biedt een volledige bancaire service aan de land- en tuinbouwers, de 
particulieren, de zelfstandigen en de ondernemingen via een netwerk van zelfstandige kantoorhouders. 
 
In 2007 werd de verzekeringsmaatschappij Crelan Insurance NV opgericht. Op 31 december 2021 werd de 
Verzekeringsmaatschappij verkocht in het kader van de overname van AXA Bank Belgium. Via Crelan 
Insurance NV commercialiseerde de Groep schuldsaldoverzekeringen, financieringssaldoverzekeringen en 
tijdelijke overlijdensverzekeringen. 
 
Europabank NV is een echte nichebank, omwille van het zeer specifieke producten- en dienstenaanbod. De 
grootste specialiteit van Europabank NV is kredietverlening aan klanten met een ander risicoprofiel dan die 
van het Crelan NV cliënteel. De kredietverlening gebeurt via een eigen kantorennet en via zelfstandige 
makelaars. Aan de depositokant ligt de nadruk op de traditionele spaarproducten. Daarnaast weet 
Europabank NV steeds meer ondernemingen en handelaars aan te trekken met haar unieke cards-business: 
Europabank NV heeft immers een internationale Visa- en Mastercard-licentie. 
 
De Groep heeft ervoor geopteerd de nichebank Europabank NV een grote mate van autonomie toe te staan 
bij het verder uitbouwen van hun gespecialiseerde activiteiten. 
 
Op 31 december 2021 werd de overname afgerond met AXA Bank Belgium. 
 
De wettelijke consolidatiekring van AXA Bank Belgium omvat de Belgische bankactiviteiten, de 
dochterondernemingen AXA Belgium Finance B.V. en AXA Bank Europe SCF (Société de Crédit Foncier), 
de SPV Royal Street NV evenals de in 2020 opgerichte Caspr S.à r.l.. De dochteronderneming Beran NV is 
niet in de consolidatiekring opgenomen gezien haar te verwaarlozen betekenis. 
 
AXA Bank Belgium biedt een gamma van bankproducten aan voor particulieren en professionele klanten. 
Het betreft vooral leningen, beleggingsoplossingen, courante banktransacties en effectenrekeningen.  
 
Met de overname van AXA Bank Belgium neemt de Crelan Groep een belangrijke positie in het Belgische 
bankenlandschap in. 
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Door de krachten te bundelen kunnen Crelan en AXA Bank Belgium beter inspelen op de sterk wijzigende 
financiële wereld met een steeds snellere digitalisering en bijkomende investeringen. Tijdens de komende 27 
maanden zullen beide banken een fusie voorbereiden om nadien alle bankactiviteiten onder het Crelan-logo 
verder te zetten. Tot dan blijven beide banken naast elkaar bestaan. Voor de klanten wijzigt er op korte 
termijn niets. 
 
 
2.4. Structuur van de Groep Crelan 
 
Crelan NV en de erkende coöperatieve kas CrelanCo CV, waarvan de verbintenissen elkaar ondersteunen, 
vormen samen, in overeenstemming met artikel 239 van de wet van 25 april 2014 betreffende de staat van 
kredietinstellingen en hun toezicht, een federatie van kredietinstellingen in de zin van artikel 61 van de wet 
van 22 maart 1993 betreffende de status van kredietinstellingen, waarbij Crelan NV de rol van centrale 
instelling op zich neemt. Er is totale solidariteit tussen de verschillende entiteiten van de Groep.  
 
CrelanCo CV werd opgericht op 5 november 2015, na de fusie van CV Lanbokas, CV Agricaisse en acht 
regionale coöperatieve Kassen. De coöperatieve waarden worden op die manier gebundeld in één sterke en 
solvabele coöperatieve vennootschap. 
 
Het coöperatief kapitaal van CrelanCo CV is eigendom van 274.003 aandeelhouders, landbouwers en 
particulieren. Het operationele beheer van CrelanCo CV wordt gevoerd door het Directiecomité van Crelan 
NV. 
 
Sinds medio 2015 bezit de erkende coöperatieve kas CrelanCo CV 100% van het totale aantal aandelen en 
stemrechten in Crelan NV. Op 31 december 2021 is de coöperatieve kas CrelanCO CV ook 100% eigenaar 
van AXA Bank Belgium. 
 
Crelan NV bezit 100% van de aandelen van Europabank NV. Europabank NV maakt sinds 2004 deel uit 
van de Groep Crelan.  
 
De geconsolideerde jaarrekening van de Groep Crelan omvat daarom de cijfers van de erkende coöperatieve 
kas CrelanCo CV, Crelan NV en haar dochterondernemingen Europabank NV en AXA Bank Belgium NV. 
 
Er is geen significante beperking van toepassing op de Groep met betrekking tot haar toegang tot of gebruik 
van activa binnen de Groep ; noch om de verplichtingen binnen de Groep af te wikkelen. 
 
Het schema hierna geeft een vereenvoudigd overzicht van de structuur van de Groep.  
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2.5. Geografische locatie 
 
De Groep Crelan richt zich alleen op de Belgische markt.  
 
 
2.6. Medewerkers van de Groep 
 
Eind december 2021 heeft de Groep 4.883 medewerkers in dienst, waarvan 1.813 werknemers en 3.070 
zelfstandige agenten en medewerkers van zelfstandige agenten tegenover 2.734 medewerkers eind 2020 
(respectievelijk 1.110 werknemers en 1.624 zelfstandige agenten en medewerkers van zelfstandige agenten). 
Van de 4.883 medewerkers telt AXA Bank Belgium 2.248 medewerkers. 
 
Voor wat betreft de pensioenverplichtingen beschikt de Groep over verschillende toegezegde 
pensioenregelingen (zie punt 4.13). 
 
 
2.7. Gebeurtenissen na balansdatum 
 
2.7.1. Dividend 
 
De Raad van Bestuur zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 april 2022 
voorstellen dat CrelanCo CV aan de coöperanten een dividend van 3% of van 0,37 EUR per aandeel zal 
toekennen voor een totaalbedrag van 26,6 miljoen EUR (2021 : 26,2 miljoen EUR). Dit dividend levert een 
aantrekkelijk rendement op in het huidige klimaat van lage rentevoeten. 
 
 
2.7.2. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
De Russische invasie in Oekraïne kan een negatieve impact hebben op de financiële sector. Crelan en AXA 
Bank Belgium hebben vandaag echter geen materiële exposures op klanten die afkomstig zijn uit of actief 
zijn in de betrokken regio. De sterke stijging van de energieprijzen, die het gevolg zijn van dit conflict, kan 
echter een negatieve impact hebben op de financiële situatie van bepaalde klanten. Crelan en AXA Bank 
Belgium hebben echter geen klanten die actief zijn in de energie sector. De stijgende prijzen kunnen echter 
wel wegen op de terugbetalingscapaciteit van het retail cliënteel. Anderzijds vormen sociale tarieven en de 
automatische loonindexering een belangrijke bescherming voor dit cliënteel. Op niveau van de 
landbouwsector worden die sectoren die meer afhankelijk zijn van verwarming/belichting van kortbij 
opgevolgd door de bank om eventuele problemen in een vroeg stadium te kunnen identificeren. 
 
Voor de verslagperiode zijn er geen gebeurtenissen te vermelden die zich na balansdatum en vóór de datum 
van goedkeuring van de statutaire jaarrekening door de Raad Van Bestuur (31 maart 2022) hebben 
voorgedaan die een belangrijke impact zouden kunnen hebben op de gerapporteerde cijfers. 
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3. Overeenstemmingsverklaring IAS/IFRS 
 
De geconsolideerde jaarrekeningen van de beursgenoteerde ondernemingen binnen de Europese Unie 
moeten vanaf 1 januari 2005, met openingsbalans 1 januari 2004, worden opgesteld in overeenstemming 
met de normen van de door de Unie vastgestelde International Financial Reporting Standards ("IFRS"). In 
verschillende landen, waaronder België, hebben nationale toezichthouders bepaald dat alle financiële 
instellingen die een geconsolideerde jaarrekening opstellen, deze ook in overeenstemming met IFRS moeten 
opstellen, ongeacht of ze al dan niet op de beurs zijn genoteerd. Bijgevolg presenteert de Groep Crelan ook 
de geconsolideerde jaarrekening (periodieke verslagen) opgesteld in overeenstemming met de IAS- en IFRS-
normen die van toepassing zijn op de balansdatum, zoals aanvaard door de Europese Unie. 
Op 31 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur de jaarrekening beoordeeld en goedgekeurd voor publicatie. 
De jaarrekening zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
op 28 april 2022. 
 
 
3.1. Toepassing van nieuwe standaarden en interpretaties 
 
Standaarden en interpretaties toepasbaar voor het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2021 : 
 

• Aanpassingen aan IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 en IFRS 16 Hervorming van de 
Referentierentevoeten – fase 2 

• Aanpassing aan IFRS 16 Leaseovereenkomsten: Huurconcessies in verband met COVID-19 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 juni 2020) 

• Aanpassingen aan IFRS 4 Verzekeringscontracten – Verlenging van de tijdelijke vrijstelling voor 
het toepassen van IFRS 9 tot 1 januari 2023 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2021) 

 
Standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet van toepassing voor het boekjaar 
beginnend op 1 januari 2021 : 
 

• Aanpassing aan IFRS 16 Leaseovereenkomsten: Huurconcessies in verband met COVID-19 na 30 
juni 2021 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 april 2021) 

• Aanpassingen aan IAS 16 Materiële vaste activa: inkomsten verkregen voor het beoogde gebruik 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022) 

• Aanpassingen aan IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa: 
verlieslatende contracten – kost om het contract na te leven (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 
januari 2022) 

• Aanpassingen aan IFRS 3 Bedrijfscombinaties: referenties naar het conceptueel raamwerk 
(toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022) 

• Jaarlijkse verbeteringen 2018–2020 (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2022) 
• IFRS 17 Verzekeringscontracten (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023) 
• Aanpassingen aan IAS 1 Presentatie van de Jaarrekening: classificatie van verplichtingen als 

kortlopend of langlopend (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023, maar nog niet 
goedgekeurd binnen de Europese Unie) 

• Aanpassingen aan IAS 1 Presentatie van de Jaarrekening en IFRS Practice Statement 2: Toelichting 
van grondslagen voor financiële verslaggeving (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023 
maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) 

• Aanpassingen aan IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en 
fouten: Definitie van schattingen (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023 maar nog niet 
goedgekeurd binnen de Europese Unie) 

• Aanpassingen aan IAS 12 Winstbelastingen: Uitgestelde belastingen met betrekking tot activa en 
passiva die voortvloeien uit één enkele transactie (toepasbaar voor boekjaren vanaf 1 januari 2023 
maar nog niet goedgekeurd binnen de Europese Unie) 
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Fase 1 van de IBOR transitie had slechts beperkte gevolgen voor Crelan. 
Voor fase 2 heeft Crelan geen early adoption toegepast gezien zij enkel afdekkingsrelaties heeft in Euro 
onder Euribor. De IBOR transitie is geen topic meer voor Crelan. 
De overige standaarden en interpretaties hadden geen impact op de evolutie van de balans of 
resultatenrekening. 
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4. Toelichting op de balans 
 

4.1. Geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken 
 
De geldmiddelen en zichtrekeningen bij centrale banken zijn per 31 december 2021 en 2020 als volgt 
samengesteld: 
 

 
 
De post "Contanten" komt overeen met de kasmiddelen in de agentschappen. 
Daarnaast omvat deze rubriek de deposito's bij centrale banken, alsmede de monetaire reservedeposito's bij 
de Nationale Bank van België. 
 
De deposito's bij centrale banken zijn licht gestegen met 56,5 miljoen EUR, zonder rekening te houden met 
de integratie van de cijfers van AXA Bank Belgium, en vormen nog steeds de grootste categorie onder deze 
rubriek.  
Bij Europabank stijgt dit bedrag aanzienlijk van 133,7 miljoen EUR in 2020 tot 241,6 miljoen EUR in 2021. 
Dit is een combinatie van de negatieve rentevoeten en de vrijstelling van sancties voor overschrijding van 
het plafond van de belegging in de monetaire reserve. 
 
Voor meer informatie over het liquiditeitsbeheer van de bank wordt verwezen naar toelichting 7.4 
"Liquiditeitsrisico". 
 
 
4.2. Financiële activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 
 
De Crelan Groep heeft geen handelsactiviteiten (trading). Bij de overname van Centea NV werd Crelan NV 
echter geconfronteerd met derivaten die volgens de IFRS-regels niet als afdekkingsinstrumenten konden 
worden geïdentificeerd. Deze derivaten moesten derhalve worden ondergebracht in de portefeuille van 
activa/passiva aangehouden voor handelsdoeleinden; het uitstaande bedrag van deze derivaten daalt 
naarmate zij vervallen.  
Voor meer informatie over de derivaten van de Groep verwijzen we naar toelichting 4.14.  
 

 
 
De overname van AXA Bank Belgium heeft gezorgd voor de in bovenstaande tabel op te merken toename 
van de activa en verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden. 
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4.3. Beleggingsportefeuille 
 
Gezien de overname van AXA Bank Belgium op datum van 31 december 2021, verschillen de 
beleidsprincipes van AXA Bank Belgium met deze gehanteerd bij de Groep Crelan. De toelichtingen 
hieronder worden opgesplitst in enerzijds de Groep Crelan exclusief AXA Bank Belgium en anderzijds AXA 
Bank Belgium. 
 
Onderstaande tabellen tonen de samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2021 en 31 
december 2020 : 
 

 

 

 

 

Groep Crelan excl. AXA Bank Belgium 
 
De portefeuilles worden ingedeeld op basis van de IFRS 9 richtlijnen voor de indeling en waardering van 
financiële activa. De categorie van classificatie is gebaseerd op het business model en de test van betalingen 
van hoofdsom en interesten (SPPI – test, d.i. "solely payments of principal and interest"). Op basis van het 
bedrijfsmodel, dat wordt gedocumenteerd door de financiële strategie van de Groep, is de portefeuille bijna 
volledig toegewezen aan de categorie HTC ("Hold-to-Collect"), gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
Het business model van Crelan bestaat erin om te beleggen in activa met een laag risico en deze vervolgens 
aan te houden tot op de vervaldag. Verkopen in de beleggingsportefeuille gebeuren enkel in uitzonderlijke 
gevallen (Vb. verhoogd kredietrisico, vervaldag binnen hetzelfde kalenderjaar,…). De analyse van de 
verkoop van obligaties zal op jaarbasis gebeuren. Verkopen van minder dan 5% van de globale portefeuille 
worden als aanvaardbaar beschouwd (weliswaar met uitsluiting van die obligaties die een sterk verhoogd 
kredietrisico inhouden of die vervallen binnen het jaar). 
 
De investeringen in de portefeuille private equity fondsen en een beperkt aantal participaties werden in de 
categorie FVOCI ("Fair value through other comprehensive income") geplaatst. Tenslotte werden de 
vastgoedcertificaten en een beperkte investering in een obligatie- en aandelenfonds verplicht gecatalogeerd 
als FVPL ("Fair Value through Profit and Loss"), vermits niet in overeenstemming met de criteria van SPPI. 
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AXA Bank Belgium 
 
Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 
Een deel van de obligatieportefeuille die aangehouden wordt om overeen te stemmen met de geschatte 
looptijd van de verplichtingen zonder vastgestelde vervaldag (zoals spaarrekeningen) en omwille van 
rendement wordt opgenomen in het bedrijfsmodel "aangehouden voor het ontvangen van kasstromen" en 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
 
Tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 
totaalresultaat (OCI) 
Een obligatie wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige 
onderdelen van het totaalresultaat (OCI) indien het aan de volgende voorwaarden voldoet en het niet 
aangewezen wordt als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 
of verlies: 

• het aanhouden van het financieel actief past in het bedrijfsmodel dat als doel heeft financiële activa 
aan te houden om zowel de contractuele kasstromen te verkrijgen en de financiële activa te 
verkopen ("aangehouden voor het ontvangen van kasstromen en voor verkoop") 

• de contractuele bepalingen van het actief leiden tot contractuele kasstromen die enkel bestaan uit 
terugbetaling van kapitaal en intresten op het uitstaande bedrag, op specifieke data. 

 
Deze waarderingscategorie wordt door AXA Bank Belgium gebruikt voor het deel van de 
obligatieportefeuille aangehouden voor liquiditeitsdoeleinden, balansbeheer en optimalisatie van het risico 
versus opbrengst. 
 
Bij eerste opname van een aandeel dat niet aangehouden wordt voor handelsdoeleinden mag AXA Bank 
Belgium een niet-herroepbare keuze maken om de reële waardeschommelingen in de overige onderdelen 
van het totaalresultaat (OCI) op te nemen (met de uitzondering van dividenden die in winst of verlies 
opgenomen blijven). Deze keuze gebeurt instrument per instrument. AXA Bank Belgium heeft van deze 
mogelijkheid gebruikgemaakt voor haar hele aandelenportefeuille omdat ze van oordeel is dat een 
waardering tegen reële waarde via resultaat niet de correcte weerspiegeling zou zijn van het feit dat deze 
aandelen eerder bijgehouden worden omwille van strategische redenen en niet om handelsdoeleinden. 
Behoudens de niet geconsolideerde participaties in dochterondernemingen en geassocieerde 
ondernemingen bevat deze portefeuille volgende aandelen : 
 

 
 
De waardering van deze financiële activa en dan voornamelijk de obligatieportefeuille wordt bepaald op 
basis van marktprijzen in een actieve markt. Voor sommige aandelen maakt men gebruik van 
waarderingstechnieken gebaseerd op marktdata en dividendrendement. 
 
Er werden ook géén indicaties vastgesteld door AXA Bank Belgium die zouden wijzen op een minder liquide 
of actieve markt met betrekking tot deze effecten in het kader van de huidige Covid19 crisis. De informatie 
is nog steeds voldoende beschikbaar en er werden géén abnormale evoluties in marges of vraagprijzen 
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vastgesteld wat betekent dat de informatie nog voldoende representatief is voor de berekening van de reële 
marktwaarde.  
Dit ligt in de lijn van de verwachtingen aangezien AXA Bank Belgium’s investeringsstrategie er in bestaat 
quasi uitsluitend te investeren in zéér liquide effecten. 
 
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de financiële portefeuille in de loop van de boekjaren 2021 
en 2020 : 
 
 

 

 

 
 
Groep Crelan excl. AXA Bank Belgium 
 
In de loop van 2021 werd er omwille van de lage rentetoestand voor een totaal bedrag van 167 miljoen EUR 
geïnvesteerd. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit beleggingen in Belgische en Regionale overheden 
en supranationale instellingen. Een bedrag van 2,2 miljoen EUR werd geïnvesteerd in portefeuille private 
equity/private debt. 
 
Naast de bovenvermelde richtlijnen, bevat IFRS 9 ook vereisten voor een voorzieningenmodel waarbij 
mogelijke kredietverliezen worden herkend op basis van een verwacht verliesmodel (expected loss model). 
Het ingeschat verlies wordt berekend op alle schuldinstrumenten geklasseerd onder geamortiseerde kost of 
tegen reële waarde via OCI. Het ingeschat verlies berekend op basis van dit model daalde eind 2021 met 
3.177 EUR. 
 
Op een gedeelte van de financiële portefeuille wordt macro-hedging toegepast. Het renterisico van een 
portefeuille van obligaties met analoge kenmerken wordt afgedekt met behulp van een portefeuille van 
renteswapovereenkomsten. Wijzigingen in de reële waarde van de obligatieportefeuille, toewijsbaar aan het 
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ingedekte risico, geeft aanleiding tot een aanpassing van de boekwaarde van deze obligaties tegenover de 
resultatenrekening. Wijzigingen in de reële waarde van de portefeuille van afdekkingsinstrumenten geeft 
aanleiding tot een tegengestelde beweging in de resultatenrekening. Eventuele inefficiënties van de 
afdekkingsrelatie blijven in resultaat onder de rubriek "Aanpassingen van de reële waarde bij de 
administratieve verwerking van afdekkingstransacties". 
 
AXA Bank Belgium 
 
Transacties: in 2021 werden geen effecten bijgekocht door AXA Bank Belgium. De obligatieportefeuille van 
AXA Bank Belgium werd als gevolg van de acquisitie toegevoegd aan de portefeuille van de groep Crelan. 
 
IFRS 9: er is door AXA Bank Belgium geen IFRS 9-bedrag voor mogelijks kredietverlies aangelegd. 
 
Hedging: "Microafdekking van vastrentende effecten met renteswaps:  
Bepaalde vastrentende effecten van de beleggingsportefeuille van AXA Bank Belgium worden individueel 
afgedekt door middel van een renteswap teneinde het gedeelte van de reëlewaardeschommeling van de 
effecten ingevolge rentewijzigingen te compenseren. Enkel het renterisico wordt afgedekt. Deze vormt 
gewoonlijk het grootste onderdeel van de totale reëlewaardeschommeling. De overige niet-afgedekte risico’s 
zijn voornamelijk de credit spreads en de liquiditeit. De individuele hedgeratio stemt overeen met de 
verhouding tussen het notioneel bedrag van de renteswap en het notioneel bedrag van het afgedekte effect. 
Ingeval de efficiëntie van deze reëlewaardeafdekking kan aangetoond worden, wordt de 
waardeschommeling van het afgedekte instrument die voortvloeit uit de evolutie van de rentevoet van het 
vastrentend effect in resultaat opgenomen." 
 
Voor het beheer van het renterisico van de investeringsportefeuille verwijzen wij naar 7.3.1.  
Voor een bespreking van het marktrisico van de investeringsportefeuille verwijzen wij naar 7.3.3. 
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4.4. Leningen en vorderingen 
 
4.4.1. Leningen en vorderingen 
 
De leningen en vorderingen zijn als volgt opgesplitst : 
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Door de integratie van de AXA Bank Belgium-portefeuille stijgt het totaal aan kredieten met 257%.  
 
Macro-hedging wordt toegepast op een deel van de kredietportefeuille. Voor meer informatie hierover, zie 
toelichting 4.14. 
 
De Crelan groep (exclusief AXA Bank Belgium) levert in 2021 eenzelfde prestatie als in 2020 met een 
toename van de totale uitstaande bedragen met 5,12% (tegenover 4,42% in 2020). Deze sterke groei is 
opnieuw toe te schrijven aan woonkredieten (+671,2 miljoen EUR of +5,69%) en aan kredieten aan 
ondernemingen (+119,9 miljoen EUR of +5,98%). 
 
De gezonde uitstaande leningen nemen toe voor alle categorieën van leningen. Anderzijds nemen de 
dubieuze leningen af (stage 3) voor alle categorieën leningen, bijvoorbeeld woonkredieten -9%, 
ondernemingen -12% en landbouwers -15%.  
 
De waardeverminderingen (ECL) zijn in alle groepen van leningen gedaald en met name in de kredieten aan 
ondernemingen (- 9 miljoen EUR), d.w.z. een vermindering van de ECL met ongeveer 25%. Ook de 
waardeverminderingen voor dubieuze leningen zijn in alle kredietportefeuilles gedaald (-14% van het totaal). 
 
De netto blootstellingen zijn dus sterk gestegen op globaal niveau (+908 miljoen EUR, of 5,28%), maar ook 
op het niveau van alle kredietportefeuilles. 
 
Gestorte cashwaarborgen bij een centrale tegenpartij bleven stabiel op 156 miljoen EUR (2020: 142 miljoen 
EUR).  
 
Voor meer details met betrekking tot de bijzondere waardeverminderingen verwijzen wij naar noot 5.10 en 
noot 7.2.1.1. 
 
 
4.4.2. Forbearance 
 
Vorderingen waarop heronderhandelingsmaatregelen van toepassing zijn (dit wil zeggen "forbearance") 
worden door de EBA ("European Banking Authority ") gedefinieerd als contracten waarbij de cliënt wegens 
financiële moeilijkheden niet meer aan zijn verplichtingen kan of zal kunnen voldoen, hetgeen inhoudt dat 
de instelling een van de volgende maatregelen neemt :  
 

• De looptijd of voorwaarden van het contract aanpassen, zodat de klant zijn schuld kan aflossen 
• Een volledige of gedeeltelijke herfinanciering van het contract 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leningen en vorderingen die binnen de Groep als forborne 
worden beschouwd : 
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In 2020 kende Crelan een toename van de blootstelling van leningen waarvoor in het kader van de 
coronaviruscrisis forbearance-maatregelen zijn genomen, waarbij maandelijkse betalingsonderbrekingen 
werden toegestaan.  
 
Ook de looptijden van het eerste halfjaar van 2021 hebben van deze maandelijkse onderbrekingen kunnen 
gebruikmaken. 
 
Crelan heeft haar regels met betrekking tot forbearance niet gewijzigd ten gevolge van Covid. Dit betekent 
dat niet alle klanten die gebruikmaakten van een vorm van moratorium ten gevolge van Covid, automatisch 
als forborne werden aangemerkt, maar enkel in zoverre ze aan de verschillende voorwaarden voldeden. 
 
De aanwezigheid van verschillende verzoeken om maandelijkse onderbrekingen tijdens de Covid-crisis werd 
geïnterpreteerd als één enkele heronderhandeling.  
 
Eind 2021 was de blootstelling van leningen waarvoor uitstel van betaling was verleend, aanzienlijk gedaald 
(-14%), en meer nog voor het deel van de heronderhandelde uitstaande leningen (-16%). 
 
Bij Crelan zijn in de loop van 2021, 528 (tegen 3073 in 2020) contracten in de forbearance status gekomen, 
terwijl 850 (tegen 750 in 2020) contracten deze status hebben verlaten. In het bijzonder voor het segment 
Kleine Ondernemingen en Zelfstandigen, komt het aantal contracten dat de forbearance status ingaat (186) 
overeen met het aantal contracten dat de forbearance status verlaat (184). In het segment van de particulieren 
is de situatie als volgt : er gaan meer contracten uit (451) dan er binnenkomen (238). 
 
Door de integratie van AXA Bank Belgium in de groep is het bedrag van de heronderhandelde vorderingen 
met 222% gestegen voor de heronderhandelde renderende vorderingen en met 212% voor de 
heronderhandelde niet-renderende vorderingen. 
 
Bijzondere waardeverminderingen op geherstructureerde/ forborne kredieten worden pas teruggenomen 
wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan : 
 

• Het contract heeft geen enkele dag achterstand en er zijn geen indicaties meer van een probleem 
met de terugbetaling  

• Er is minstens 1 jaar verstreken sinds het nemen van heronderhandelingsmaatregelen (forbearance)  
 
Wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan en de waardevermindering wordt teruggenomen, blijft het 
contract gedurende 2 jaar onder verscherpt toezicht staan. Dit betekent dat als het contract meer dan 30 
dagen achterstand heeft voor een bedrag van meer dan 90 EUR, opnieuw een waardevermindering wordt 
vastgesteld. 
 



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

35 

 

Leningen en vorderingen worden niet langer als onderwerp van heronderhandeling beschouwd wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan : 
 

• Er is de afgelopen 2 jaar geen waardevermindering geboekt op onbetaalde schulden van de 
schuldenaar 

• De schuldenaar heeft geen enkele openstaande vordering met een betalingsachterstand van meer 
dan 30 dagen en een bedrag van meer dan 90 EUR 

 
 
4.4.3. Renderende en niet-renderende blootstellingen  
 
Zonder rekening te houden met de overname van de niet-renderende blootstellingen van AXA Bank 
Belgium, stellen we vast dat, ondanks de coronacrisis, de portefeuille niet-renderende blootstellingen 
afneemt ten opzichte van 2020. Deze daling is het gevolg van het beheer van de portefeuille waardoor 
dossiers worden afgeschreven en gerealiseerd en bijgevolg uit de boekhouding verdwijnen. Anderzijds was 
er een relatief beperkte instroom, ondanks het afbouwen van de steunmaatregelen die door de overheid en 
de financiële sector werden uitgewerkt in het kader van de coronacrisis. 
 
Op vlak van de portefeuille stage 2, zonder rekening te houden met de overname van AXA Bank Belgium, 
blijven de blootstellingen relatief stabiel blijven rond 6% van de totale omloop. Geconsolideerd met de 
cijfers van AXA Bank Belgium daalt deze proportie aanzienlijk, aangezien de overgenomen portefeuille op 
het moment van aankoop in stage 1 wordt geplaatst. Bij significante stijging van het kredietrisico op AXA 
Bank Belgium blootstellingen sinds het moment van overname zullen deze pas in stage 2 worden geplaatst. 
 

4.4.3.1. Per type van blootstelling 

 
De samenstelling van renderende en niet-renderende blootstellingen op 31 december 2021 en 31 december 
2020 is als volgt : 
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4.4.3.2. Per stage 

 
Hieronder de presentatie van renderende en niet-renderende blootstellingen per stage in 2021 : 
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Hieronder de presentatie van renderende en niet-renderende blootstellingen per stage in 2020 : 
 

 
 

 
 
 
4.5. Materiële vaste activa 
 
De samenstelling van de materiële vaste activa per 31 december 2021 en 31 december 2020 is als volgt :  
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De gebruiksrechten die volgens IFRS 16 zijn geboekt, werden geclassificeerd als materiële vaste activa. Voor 
de duidelijkheid hebben we de bewegingen met betrekking tot leasing gescheiden van de andere materiële 
vaste activa en ondergebracht onder eenzelfde kolom, ongeacht hun aard. Onder de kolom IFRS 16 
bevinden zich alle leasing activa met name auto’s, gebouwen en bankautomaten. Meer details met betrekking 
tot de verschillende bewegingen worden beschreven in punt 4.9. (IFRS 16). 
 
Zoals in de tabel zichtbaar is, zijn er voor Crelan geen grote wijzigingen in deze rubriek. 
De rubriek stijgt door de overname van AXA Bank Belgium voor een bedrag van 50,4 miljoen EUR. Zonder 
rekening te houden met de overname zou de rubriek licht gedaald zijn met 1,4 miljoen EUR. 
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4.6. Goodwill en andere immateriële vaste activa 
 
De samenstelling van de goodwill en immateriële vaste activa per 31 december 2021 en 31 december 2020 
is als volgt : 
 

 
 

 
 
Met uitzondering van de Goodwill hebben alle immateriële vaste activa een beperkte economische 
levensduur. In tegenstelling tot immateriële vaste activa wordt de Goodwill niet afgeschreven, maar wordt 
deze jaarlijks onderworpen aan een waardeverminderingstest (d.w.z. "impairment test") als gevolg van de 
toepassing van IAS 36. Indien de boekwaarde van de betrokken entiteit hoger is dan de geschatte 
realiseerbare waarde van deze entiteit, wordt een bijzondere waardevermindering (d.w.z. "impairment") in 
de winst- en verliesrekening opgenomen.  
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Momenteel is er alleen de goodwill van 23,6 miljoen EUR voortkomend uit de aankoop van Europabank 
NV in deze rubriek opgenomen. Er zijn in 2021 geen impairment indicators waargenomen. De impairment 
test op Europabank is uitgevoerd en resulteerde in geen waardevermindering. 
 
 
4.7. Actuele en uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen 

 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van actuele en uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 
per 31 december 2021 en 2020. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden toegewezen per 
juridische entiteit van de Groep. 
 

 
 
De onderstaande tabel geeft de samenstelling van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen op de 
balans per 31 december 2021 en 2020 : 
 

 
 
De uitgestelde belastingen vertonen een sterke fluctuatie ten opzichte van vorig jaar. Dit is het gevolg van 
de terugname van een deel van de definitief belaste inkomsten (DBI). Dit omvat niet de uitgestelde 
belastingvorderingen op overgedragen verliezen. 
 
Sinds 2018 zijn de voorwaarden voor het gebruik van definitief belaste inkomsten en overgedragen verliezen 
verstrengd. Van toen af kan slechts 70% van deze belastingkredieten worden toegepast op inkomsten van 
meer dan 1 miljoen EUR. Uitgestelde belastingen worden slechts opgenomen indien zij met toekomstige 
winsten kunnen worden verrekend.  
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De evolutie van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen in 2021 en 2020 kan als volgt worden 
weergegeven : 
 

 
 
Op globaal niveau zien we een daling van 12,46 miljoen EUR van onze uitgestelde belastingen. De sterkste 
daling vinden we terug in de rubriek definitief belaste inkomsten. 
 
Een uitgestelde belastingvordering wordt alleen opgenomen als het waarschijnlijk is dat de uitgestelde 
belastingvordering zal worden gecompenseerd door toekomstige verwachte winsten. 
 
Per 31 december 2021 en 2020 werden onderstaande uitgestelde belastingvorderingen niet in de balans 
opgenomen wegens onzekerheid over de toekomstige belastbare winst : 
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4.8. Overige activa en passiva 
 
De samenstelling van de overige activa op 31 december 2021 en 31 december 2020 is als volgt : 
 

 
 
We verwijzen naar deel 1.3. "Geplande overname van AXA Bank Belgium door Crelan Groep" voor meer 
informatie over de 122 miljoen EUR in "Overige". 
 
De samenstelling van de overige verplichtingen op 31 december 2021 en 31 december 2020 is als volgt : 
 

 
 
Het totaal aan overige activa is in 2021 met 144,8 miljoen EUR gestegen, voornamelijk door de overname 
van AXA Bank Belgium. AXA Bank Belgium heeft een bedrag van 136,8 miljoen EUR staan onder de 
overige activa.  
 
Het totaal aan overige verplichtingen is in 2021 met 97,2 miljoen EUR gestegen.  
In het kader van de pensioenhervorming besliste de federale regering in 2021 om het loonplafond, dat 
gebruikt wordt voor de berekening van het wettelijk pensioen, te verhogen. Dit heeft geleid tot een daling 
van de verplichting en de pensioenkosten voor de toegezegde pensioenregelingen binnen Crelan als de 
overname van AXA Bank Belgium buiten beschouwing wordt gelaten. De toegezegde pensioenregelingen 
bij AXA Bank Belgium bedragen 50,6 miljoen EUR. 
 
 
4.9. IFRS 16 
 
Deze standaard is geïntroduceerd om de financiële verslaggeving over leaseovereenkomsten te verbeteren. 
De IFRS 16-norm is op 1 januari 2019 in werking getreden en heeft sindsdien de behandeling van 
leaseovereenkomsten (d.w.z. "leasing") in de zakelijke omgeving gewijzigd.  
Leasecontractanten moeten deze overeenkomsten voortaan in de balans opnemen door middel van een 
recht-op-gebruik activa (activa - opgesplitst in "Materiële vaste activa") en een leaseverplichting (passiva - 
"Andere financiële verplichtingen"). Er zijn echter twee uitzonderingen : enerzijds zijn huurcontracten op 
korte termijn uitgesloten (minder dan 12 maanden), anderzijds zijn ook huurcontracten met een lage waarde 
uitgesloten (minder dan 5.000 USD). 
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Voor huurcontracten die onder de regels van IFRS 16 vallen, bepalen we vervolgens de duur van het 
huurcontract. Leaseovereenkomsten hebben een bepaalde duur maar bevatten vaak de mogelijkheid om het 
contract te verlengen. De entiteit beslist of het contract al dan niet wordt verlengd op basis van alle 
beschikbare informatie. Als het contract waarschijnlijk wordt verlengd, verlengt dit de duur ; het omgekeerde 
geval is natuurlijk ook mogelijk. 
 
De door Crelan gekozen transitiemethode is de "Modified Retrospective Method". Volgens deze methode 
worden het recht-op-gebruik en de leaseverplichting herberekend op de ingangsdatum van IFRS 16 en dit 
tegen de marginale rentevoet op 1 januari 2019. 
 
Impact op de balans 
 
Onder IFRS 16 erkennen wij het recht-op-gebruik en de leaseverplichting in de balans. Zowel financiële 
activa als passiva zullen daarom toenemen. Bovendien daalt de boekwaarde van het recht-op-gebruik 
normaal sneller dan de boekwaarde van de leaseverplichting ; resulterend in een afname van het eigen 
vermogen in vergelijking met de vorige standaard IAS 17. 
 
De Groep heeft drie hoofdklassen activa geïdentificeerd die onderworpen zijn aan leaseverplichting: 
 

• Gebouwen; 
• Bedrijfswagens; 
• Geldautomaten (d.w.z. 'ATM'). 

 
Voor elk van deze activa moest Crelan ook de impliciete rentevoet identificeren die moet worden toegepast 
voor de financiering van deze contracten : 
 

• Gebouwen: rentevoet op een hypothecaire lening met een looptijd van 10 jaar (+/- 2,2%); 
• Bedrijfswagens: rentetarief op een autolening voor 5 jaar (+/- 2,9%); 
• Gelddistributeurs: rente op professionele leningen met een looptijd van 7 jaar (+/- 3,3%). 

 
In de loop van 2021 heeft Crelan Groep alle contracten met het oude leasegebouw Post X beëindigd. 
 
Hieronder de details van de evolutie van het recht-op-gebruik per 31 december 2021: 
 

 
 
  



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

44 

 

Hieronder de details van de evolutie van het recht-op-gebruik per 31 december 2020: 
 

 
 
Hieronder de details van de evolutie van de leaseverplichtingen per 31 december 2021: 
 

 
 
Hieronder de details van de evolutie van de leaseverplichtingen per 31 december 2020: 
 

 
 
Impact op het resultaat 
 
De rente op de leaseverplichting zal worden opgenomen als rentelasten, waardoor de financiële kosten 
toenemen. Op basis van IAS 17 waren de volledige kosten verbonden aan de lease gekoppeld aan 
exploitatiekosten. 
 
Hieronder, details van de impact op de winst- en verliesrekening op 31 december 2021 en 31 december 
2020 : 
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Hieronder details van de impact op de kasstromen op 31 december 2021 en 2020 : 
 

 
 
Zoals hierboven beschreven, is de impact van de inwerkingtreding van deze nieuwe norm zeer beperkt 
gebleven voor de Groep. Het verschil tussen de gebruiksrechten en de leaseverplichtingen resulteerde in 
een P&L impact van -47.578 EUR in 2021 (-16.938 EUR in 2020). 
 
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de toekomstige minimale leasebetalingen van AXA Bank 
Belgium.  
 

 
 
 

4.10. Crelan Insurance NV balans en resultaat 
 
4.10.1. Beschikbaar voor verkoop : Crelan Insurance NV balans 
 
De samenstelling van de balans op een "Stand Alone" basis van Crelan Insurance NV per 31 december 2020 
is de volgende : 
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In 2021 is de lijn "Activa/Passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten", die alle 
actief- en passiefposten van Crelan Insurance omvatten, naar nul gebracht aangezien deze onderneming in 
2021 werd verkocht als onderdeel van de overname van AXA Bank Belgium.  
 
De eerste kolom "Crelan Insurance" geeft de boekhoudkundige positie van de dochteronderneming op 
onafhankelijke basis weer. 
 
De kolom "Eliminaties" omvat alle intercompany-transacties tussen Crelan Insurance NV en de andere 
entiteiten van de Groep. 
 
De kolom "Totaal" vertegenwoordigt de bedragen die aan de "Geconsolideerde balans" moeten worden 
toegevoegd om de verzekeringsactiviteiten in het bereik van de Groep op te nemen.  
 
 
4.10.2. Beschikbaar voor verkoop : Crelan Insurance NV resultaat 
 
De samenstelling van de resultatenrekening op een "Stand Alone" basis van Crelan Insurance NV per 31 
december 2021 is de volgende : 
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In 2021 bedraagt de meerwaarde op de verkoop van Crelan Insurance onder IFRS 46,7 miljoen EUR. Dit 
is het verschil tussen het bedrag van de deelneming van Crelan en CrelanCo van 5,5 miljoen EUR, waaraan 
het eigen vermogen (reserves en overgedragen resultaat) verworven tijdens het aanhouden van deze 
deelneming, wordt toegevoegd voor een bedrag van 27,8 miljoen EUR, en het bedrag van 80 miljoen EUR 
ontvangen van de overnemer. 
  
De samenstelling van de resultatenrekening op een "Stand Alone" basis van Crelan Insurance NV per 31 
december 2020 was de volgende : 
 

 
 
Aangezien Crelan Insurance in 2021 is verkocht als onderdeel van de overname van AXA Bank Belgium, 
hebben wij alle winsten en verliezen van Crelan Insurance in zowel 2020 als 2021 overgeboekt naar een 
afzonderlijke lijn genaamd "Winsten en verliezen op vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, 
geclassificeerd als aangehouden voor verkoop". 
 
Het resultaat van Crelan Insurance NV per 31 december 2021 bedraagt 8,5 miljoen EUR, een stijging met 
2,2 miljoen EUR ten opzichte van het voorgaande jaar. De activiteiten van Crelan Insurance NV zijn nauw 
verbonden met de door Crelan verstrekte hypothecaire leningen, in die zin dat het voornaamste aangeboden 
product een schuldsaldoverzekering is.  
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Aangezien de kredietproductie vergelijkbaar bleef met die van 2020, brachten de verzekeringsactiviteiten 
stabiele inkomsten voor de Groep. 
 
 
4.11. Financiële verplichtingen 
 
4.11.1. Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

4.11.1.1. Deposito’s 

 
De samenstelling van de deposito's op 31 december 2021 en 2020 is als volgt : 

 

 
 

 
 
De deposito's zonder rekening te houden met de deposito's die moeten worden toegewezen aan de integratie 
van de cijfers van AXA Bank Belgium stijgen met 1,14 miljard EUR. 
 
Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de deposito's van cliënten op zowel zichtrekeningen +642,5 
miljoen EUR als spaarrekeningen +855,2 miljoen EUR. De termijndeposito's dalen daarentegen nog steeds: 
-118,8 miljoen EUR. 
De lage rentevoeten hebben immers tot gevolg dat termijndeposito's, kasbons (zie punt 4.11.1.2) en 
achtergestelde certificaten niet worden herbelegd (zie punt 4.11.1.3). 
De deposito's bij financiële instellingen buiten AXA Bank Belgium dalen met 261 miljoen EUR. Deze daling 
heeft betrekking tot de zichtdeposito's, die negatief zijn voor 250,7 miljoen EUR. Het gaat om reverse repo's 
met AXA Bank Belgium, die bijgevolg in de consolidatie worden geëlimineerd. 
Dit bedrag is terug te vinden in de financiële verplichtingen verbonden aan de overgedragen financiële activa 
(repo's) in de cijfers van AXA Bank Belgium. 
 
Ten slotte heeft Crelan, exclusief AXA Bank Belgium, voor 14,5 miljoen EUR aan zekerheden in contanten 
ontvangen in verband met deze derivatentransacties. 
 
Crelan heeft in boekjaar 2021 geen effectenverkoopovereenkomst (Repo) meer, als AXA Bank Belgium 
buiten beschouwing wordt gelaten. Dit verklaart waarom er geen verschil is tussen de boekwaarde en de 
marktwaarde die worden gebruikt om het bedrag van de deposito's te bepalen. 
 
  

(in EUR) 31/12/2021 31/12/2020

Deposito's van kredietinstellingen 1.449.406.652 417.217.715

     - deposito's van centrale banken 1.432.521.289 400.919.290

     - zichtdeposito's 2.331.520 3.455.726

     - deposito's met vaste looptijd 14.553.843 12.842.699

Deposito's (andere dan kredietinstellingen) 41.200.743.783 20.001.951.463

     - zichtdeposito's 9.865.365.637 4.461.766.367

     - deposito's met vaste looptijd 1.162.729.332 746.674.422

     - spaardeposito's 29.884.471.667 14.649.517.796

     - overige deposito's 288.177.147 143.992.878

Totaal deposito's 42.650.150.435 20.419.169.178
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de waarde van de financiële activa overgedragen van de 
Groep : 
 

 
 

 
 
We verwijzen naar deel 7.4 voor wat het maturiteitsaspect betreft van de Financiële verplichtingen 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
 

4.11.1.2. In schuldbewijzen belichaamde schulden met inbegrip van obligaties 

 
De in schuldbewijzen belichaamde schulden zijn per 31 december 2021 en 2020 als volgt samengesteld : 
 

 
 
Kasbons worden binnen de Groep uitsluitend door Crelan op de markt gebracht. Ook in 2021 kenden ze 
een daling : -124,3 miljoen EUR. Door de lage rentevoeten voelen de klanten zich niet meer aangetrokken 
tot dit soort producten. 
De overige schulden die door een zekerheid worden vertegenwoordigd, zijn producten die door AXA Bank 
Belgium worden gecommercialiseerd. 
 
Macrodekking wordt toegepast op een deel van de kasbonportefeuille. Voor meer informatie over dit 
onderwerp verwijzen wij naar toelichting 4.14. 
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4.11.1.3. Achtergestelde verplichtingen 

 
De achtergestelde verplichtingen bestaan uitsluitend uit achtergestelde certificaten voor klanten en de 
uitgifte van een effect in verband met de overname van AXA Bank Belgium om het Tier 2 kapitaal van de 
bank te verhogen. De resterende looptijd per 31 december 2021 en 2020 kan als volgt worden gedetailleerd: 
 

 
 
De achtergestelde schulden stegen met 149,1 miljoen EUR. Deze stijging is het gevolg van de uitgifte van 
een achtergesteld effect voor 200 miljoen EUR in verband met de overname van AXA Bank Belgium. 
Terwijl het deel dat betrekking heeft op de achtergestelde certificaten bestemd voor klanten verder daalt 
met -44,6 miljoen EUR. Hiervoor geldt dezelfde reden als uiteengezet in vorig punt (4.11.1.2.). Door de 
daling van de marktrente daalt de vergoeding voor dit soort product en bijgevolg ook de belangstelling van 
de klanten. 
 

4.11.1.4. Andere financiële verplichtingen 

 
De andere financiële verplichtingen kunnen als volgt worden gedetailleerd : 
 

 
 
De overige passiva bestaan hoofdzakelijk uit wachtrekeningen die worden gebruikt voor inkomende en 
uitgaande betalingen van cliënten. 
 
Zonder rekening te houden met de cijfers van AXA Bank Belgium is de variatie niet significant, gaande van 
96,9 miljoen EUR in 2020 tot 93,9 miljoen EUR in 2021. 
 

4.11.1.5. TLTRO-leningen 

 
Crelan heeft voor 400 miljoen EUR geparticipeerd in de TLTRO-lening uitgegeven door de ECB. De 
TLTRO-lening wordt geboekt aan geamortiseerde kostprijs met een effectieve interestvoet gebaseerd op de 
Main Refinancing Operations rentevoet (MRO) van de ECB. Over de periode 30 september 2020 tot 23 
juni 2022 wordt hierop een korting van 50 basispunten toegekend, onafhankelijk van de groei van het in 
aanmerking komende lening boek voor TLTRO-III. Dit voordeel van een marktvoordelige rentevoet wordt 
in resultaat genomen gespreid over de periode waarop deze kortingen betrekking hebben (IAS20.7 en 
IAS20.12). Voor boekjaar 2021 bedraagt dit ongeveer 2 miljoen EUR, hetgeen als rente inkomsten werd 
geboekt. De bijkomende korting, met name het verschil tussen de MRO rentevoet en de DFR (Deposit 
Facility Rate) rentevoet, hetgeen momenteel nog eens 50 basispunten bedraagt, is wel afhankelijk van de 
groei van het in aanmerking komende lening boek voor TLTRO-III. Gelet op de huidige inschatting van 
deze groei, acht Crelan het voldoende zeker dat deze bijkomende korting zal gerealiseerd worden, en werd 
een additionele 2 miljoen EUR als rente inkomsten geboekt. 



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

51 

 

 
4.11.2. Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen 

in de winst- en verliesrekening 
 
Onder deze rubriek worden de EMTN’s (European Medium Term Notes) opgenomen van AXA Bank 
Belgium. Deze worden uitgegeven door AXA Belgium Finance, een dochter van AXA Bank Belgium, met 
uitzondering van 1 uitgifte rechtstreeks door de bank zelf. AXA Bank Belgium heeft geopteerd voor de 
mogelijkheid om de EMTN’s aan te wijzen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in winst of verlies en heeft die uitgiften in de balans dus tegen reële waarde 
opgenomen. De wijzigingen in het eigen kredietrisico (DVA) werden vanaf het boekjaar 2017 evenwel in 
de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) opgenomen. De OCI reserve werd bij toepassing van 
IFRS 3 op closingdatum afgeboekt. 
 
 
4.12. Voorzieningen 
 
De voorzieningen kunnen als volgt per type voor de jaren 2021 en 2020 worden gedetailleerd : 
 

 
 

 
 
In oktober 2016 heeft de raad van bestuur van Crelan NV het strategisch plan "Fit for the Future" 
goedgekeurd voor de reorganisatie van de centrale diensten en het netwerk van agenten. De voorzieningen 
in het kader van dit project bedroegen 38 miljoen EUR en hadden betrekking op de geleidelijke daling van 
het aantal voltijdse banen over een periode van 4 jaar en de herstructurering van het agentennetwerk. Na de 
diverse overdrachten, bestedingen en toewijzingen gedurende de voorgaande jaren bedroegen deze 
voorzieningen eind 2020, 7,4 miljoen EUR. In 2021 is het gebruik van deze voorzieningen opgenomen voor 
een bedrag van 0,9 miljoen EUR. 
 
Lopende geschillen hebben betrekking op diverse juridische zaken en schadegevallen. Het bedrag van de 
voorziening wordt individueel per geval berekend door de juridische dienst of door de personeelsdienst in 
het geval van een schadegeval waarbij een medewerker is betrokken. De variatie van -0,74 miljoen EUR 
betreft zowel nieuwe als bestaande dossiers. Het merendeel van deze zaken heeft voornamelijk betrekking 
op juridische geschillen met agenten, met de terugname in 2021 van de voorziening voor fiscaal risico van 
0,1 miljoen EUR die in 2020 werd aangelegd. 
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De andere voorzieningen hebben betrekking op verplichtingen en garanties in verband met kredietlijnen en 
rekeningen-courant voor Stage 1 en Stage 2. Deze zijn sinds 2018 vastgesteld in overeenstemming met IFRS 
9.  
 
Ten slotte wordt de technische voorziening voor de verzekeringsactiviteit, sinds 2019, niet langer 
afzonderlijk in de rekeningen opgenomen, maar voor 2020 op de lijn "Verplichtingen aangehouden voor 
verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten". In 2021 is de verzekeringsmaatschappij verkocht. Het saldo aan 
het eind van 2020 is terug te vinden in punt 4.10. De voorzieningen van Crelan Insurance NV bedragen 
66,5 miljoen EUR, wat neerkomt op een variatie van ongeveer +3,7 miljoen EUR ten opzichte van 2020. 
 
 
4.13. Personeelsbeloningen 
 
4.13.1. Personeelsbeloningen Crelan (en Europabank)  
 
Verplichtingen uit hoofde van de toegezegde pensioenregelingen worden opgenomen in de sectie "Overige 
verplichtingen". Crelan NV heeft twee "toegezegde pensioenregelingen" die werknemers van het 
voormalige Landbouwkrediet en het voormalige Centea dekken. Europabank NV heeft een Belgische 
toegezegde bijdrageregeling opgezet.  
 
Sinds 2012 is het niet langer interessant om toegezegde pensioenregelingen te sluiten. Deze worden 
gefinancierd door groepsverzekeringscontracten of individuele pensioenverplichtingen afgesloten met 
Belgische verzekeraars. De door de werkgever gekozen financieringsmethode voorziet in een jaarlijkse 
dotatie aan het financieringsfonds. Dit fonds houdt rekening met veronderstellingen van loonsverhogingen, 
inflatie, actualisatievoet, pensioenleeftijd en personeelsverloop, met inachtneming van de wettelijke 
minimumfinanciering. 
 
Op de pensioengerechtigde leeftijd ontvangen de werknemers een bepaald bedrag aan kapitaal, berekend 
op basis van de jaarlijkse beloning en anciënniteit. 
 
Toegezegde pensioenregelingen dekken actuarieel risico, voornamelijk renterisico, marktrisico en 
inflatierisico. 
 
De Groep heeft vier "toegezegde bijdrageregelingen", één voor voormalige Landbouwkrediet-werknemers 
die sinds 2008 in dienst zijn gekomen, twee voor de voormalige Centea-werknemers, die vóór 1999 in dienst 
zijn getreden en één voor Europabank NV. Bovendien worden werknemers van het voormalige 
Landbouwkrediet die zijn ingeschreven bij de toegezegde pensioenregelingen, overgedragen naar 
toegezegde-bijdragenregelingen als ze actief blijven na de pensioengerechtigde leeftijd. De 
dochteronderneming Europabank NV heeft ook een eigen toegezegde bijdrageregeling voor al haar 
werknemers. Al deze pensioenregelingen worden gefinancierd door groepsverzekeringen, waarbij de 
verzekeraar een minimaal rendement garandeert. 
 
De Belgische toegezegde bijdrageregelingen waren onderworpen aan een wettelijk minimumrendement van 
3,25% op de werkgeversbijdragen en 3,75% op de persoonlijke bijdragen die door de werkgever moesten 
worden gegarandeerd. Dit gegarandeerde rendement kon worden gewijzigd bij koninklijk besluit. In dit geval 
werd verwacht dat de nieuwe rendementen zouden worden toegepast op opgebouwde bijdragen uit het 
verleden en toekomstige bijdragen. Gezien het beperkte risico zijn deze pensioenregelingen beschouwd als 
toegezegde bijdrageregelingen en als zodanig verwerkt onder IAS 19. 
 
De Belgische wet werd gewijzigd op 1 januari 2016 : het door de werkgever te garanderen 
minimumrendement varieert afhankelijk van de prestaties van de OLO 10 jaar, met een minimum van 1,75% 
en een maximum van 3,75%. Voor bijdragen betaald vanaf 2016 is het gegarandeerde minimumrendement 
1,75%.  
Voor pensioenregelingen die worden gefinancierd door groepsverzekeringscontracten volgens welke de 
verzekeraar een contractuele rentevoet garandeert, blijft het percentage van 3,25% of 3,75% van toepassing 
op geaccumuleerde bijdragen per 31 december 2015, tot de datum van uitdiensttreding van de actieve 
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werknemer. De facto kunnen deze Belgische toegezegde bijdrageregelingen vanaf 2016 worden 
geclassificeerd als toegezegde pensioenregelingen volgens IAS 19. 
 
Vanaf 2016 voert de Groep de volledige berekening uit van de verplichtingen voor toegezegde 
bijdrageregelingen in overeenstemming met IAS 19. De bruto verplichtingen voor toegezegde 
pensioenrechten worden gewaardeerd volgens de "Projected Unit Credit3-methode". 
De "PUC-methode" is een actuariële techniek waarbij de bruto verplichtingen die voortvloeien uit 
toegezegde pensioenrechten worden geëvalueerd via een prognose van toekomstige verdisconteerde 
voordelen. De contante waarde van de bruto toegezegde pensioenverplichting wordt vervolgens vergeleken 
met de reële waarde van de beleggingen. Een voorziening wordt aangelegd voor een eventueel tekort. 
Rekening houdend met de pensioenkosten die toe te rekenen zijn aan het dienstjaar, wordt de wijziging in 
de verplichting opgenomen via de herwaarderingsreserve. De waardering van activa onder toegezegde 
bijdrageregelingen is gebaseerd op de toepassing van alinea 1154 van IAS 19, rekening houdend met het 
standaardrisico van verzekeringsinstellingen. Toegezegde pensioenregelingen worden gewaardeerd volgens 
de methode van de reële waarde van de activa (IFRS 13), waarbij activa gelijk zijn aan de contante waarde 
van toekomstige kasstromen, rekening houdend met het risico van wanbetaling. 
 
Om de reële waarde van de activa te bepalen, wordt een schatting gemaakt van het risico van wanbetaling : 
 

• Voor de reële waarde van de activa die binnen de limieten van de wiskundige reserves blijven, wordt 
het risico van wanbetaling gelijkgesteld met het risico van wanbetaling van bedrijfsobligaties met 

rating AA. Daarom is de disconteringsvoet die wordt gebruikt om de contante waarde te bepalen, 
identiek aan de disconteringsvoet die wordt gebruikt om de DBO (d.w.z. "Defined Benefit 

Obligation" - gedefinieerde prestatieplicht) te berekenen. 
 

• Voor de reële waarde van activa die de wiskundige reserves overschrijden, wordt een aanvullend 

standaardrisico in aanmerking genomen, dat als volgt in de disconteringsvoet is opgenomen : de 

toegevoegde risicopremie is gelijk aan de opbrengsten op bedrijfsobligaties met rating AA minus 
het rendement van financiële instellingen met de rating van de betreffende 
verzekeringsmaatschappijen. 

 
Deze methode houdt daarom rekening met het risico dat de verzekeringsmaatschappij haar verplichtingen 
niet nakomt, dat wil zeggen dat zij haar contractueel overeengekomen gegarandeerde rendement niet kan 
bereiken. 
 
  

                                                           

3 De "Projected Unit Credit"-methode wordt gebruikt om de contante waarde, de bruto verplichtingen gekoppeld aan 
het toegezegde pensioenplan en de kosten van de verleende diensten te bepalen. Volgens deze methode wordt een 
"geprojecteerd gecumuleerd voordeel" berekend op basis van de dienst op de waarderingsdatum, maar wanneer de 
formule voor het berekenen van voordelen is gebaseerd op toekomstige salaris- en socialezekerheidsniveaus, met 
behulp van veronderstellingen over de groei van deze geprojecteerde bedragen op de leeftijd waarop de werknemer 
naar verwachting de actieve dienst zal verlaten. Normaal gesproken is het "verwachte opgebouwde voordeel" gebaseerd 
op de planformule. Indien diensten in toekomstige jaren echter wezenlijk hogere voordelen veroorzaken dan in 
voorgaande jaren, worden de "verwachte gecumuleerde voordelen" berekend door de voordelen lineair toe te rekenen 
over de beoordelingsperiode. 
4 Dit betekent dat de activa gelijk zijn aan de contante waarde van het verzekerd kapitaal in 
groepsverzekeringscontracten die voorzien in een rentevoet gegarandeerd door de verzekeraar (Tak 21). 
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De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de huidige waarde van de bruto-verplichting van 
toegezegde pensioenregelingen en Belgische toegezegde bijdrageregelingen : 

 

 
 
In het kader van de pensioenhervorming besliste de federale regering in 2021 om het loonplafond dat 
gebruikt wordt voor de berekening van het wettelijk pensioen te verhogen. Dit heeft geleid tot een daling 
van de verplichting en de pensioenkosten voor de toegezegde pensioenregelingen. 
 
De hogere betaalde vergoedingen van 2020 zijn grotendeels toe te schrijven aan de regeling voor vervroegde 
uittreding die de Groep aanbood aan haar werknemers ouder dan 58 jaar. 
 
De uitsplitsing van de bruto-verplichting van Belgische toegezegde pensioenregelingen en toegezegde 
bijdrageregelingen kan als volgt worden samengesteld : 
 

 
 
De activa worden aangehouden in ruil voor toegezegde pensioenregelingen en toegezegde 
bijdrageregelingen.  
 
De onderstaande tabel geeft de evolutie van de reële waarde van de betrokken activa weer : 
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De activa omvatten geen financiële instrumenten die door de Groep zijn uitgegeven, noch 
vastgoedbeleggingen of activa die door de Groep worden gebruikt. Alle activa worden belegd in 
groepsverzekeringscontracten die voorzien in een door de verzekeraar gegarandeerde contractuele rentevoet 
(contracten in tak 21). 
 
De onderstaande tabel geeft de details van de aansluiting tussen de actuele waarde van de bruto 
verplichtingen en de reële waarde van de activa in verband met de Belgische toegezegde pensioenregelingen 
en toegezegde bijdrageregelingen, evenals de activa en passiva die op de balans verschijnen : 
 

 
 
De onderstaande tabel geeft de totale kosten weer die in de loop van het jaar in het totaalresultaat zijn 
opgenomen : 
 

 
 
De belangrijkste actuariële veronderstellingen met betrekking tot Belgische toegezegde pensioenregelingen 
en toegezegde bijdrageregelingen worden weergegeven in de onderstaande tabel : 
  

 
 
De belangrijkste actuariële veronderstellingen die zijn gebruikt om de totale kosten te bepalen die in de 
winst- en verliesrekening gedurende het jaar zijn opgenomen, worden weergegeven in de onderstaande tabel: 
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De disconteringsvoet die wordt gebruikt om de waarde van de verplichtingen van het pensioenplan te 
bepalen, is verschillend voor ex-Centea, Crelan NV en voor de Belgische toegezegde pensioenregelingen en 
de Belgische toegezegde bijdrageregelingen. In de toegezegde pensioenregeling van Crelan NV zijn er 
(relatief) oudere werknemers. Het "Defined Benefit Plan" van ex-Centea werd pas in 2009 geïmplementeerd 
en is van toepassing op al diegenen die na 1998 in dienst zijn getreden. Aangezien de gemiddelde te 
financieren periode langer is voor ex-Centea dan voor Crelan NV, is de disconteringsvoet die wordt gebruikt 
voor de berekening van de "Defined Benefit Obligation" hoger voor ex-Centea dan voor Crelan NV. 
Dezelfde verklaring is van toepassing op Belgische toegezegde bijdrageregelingen. 
 
De verwachte kasstromen in 2022 voor de toegezegde pensioenregelingen en de Belgische toegezegde 
bijdrageregelingen van de Groep worden weergegeven in de onderstaande tabel : 
 

 
 
De gemiddelde looptijd van de verplichtingen met betrekking tot de toegezegde pensioenregelingen is 9 jaar 
voor Crelan NV en 16 jaar voor ex-Centea. De gemiddelde looptijd van de verplichtingen met betrekking 
tot de diverse toegezegde bijdrageregelingen liggen tussen 9 en 15 jaar. 
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De sensitiviteitsanalyse van de actuariële veronderstellingen op de bruto-verplichting van de toegezegde 
pensioenregelingen op het einde van de periode is weergegeven in de onderstaande tabel : 
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De gevoeligheidsanalyse van de actuariële veronderstellingen over de waarde van de bruto-verplichtingen 
en activa van Belgische toegezegde bijdrageregelingen aan het einde van de periode wordt gepresenteerd in 
de onderstaande tabel : 
 

 
 
 
4.13.2. Personeelsbeloningen AXA Bank Belgium  
 
Sinds 31 december 2021 maakt AXA Bank Belgium deel uit van de Crelan Group. 
 
De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de huidige waarde van de bruto-verplichting van 
toegezegde pensioenregelingen : 
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De onderstaande tabel geeft de evolutie van de reële waarde van de betrokken activa weer : 
 

 
 
De onderstaande tabel geeft de details van de aansluiting tussen de actuele waarde van de bruto 
verplichtingen en de reële waarde van de activa in verband met de Belgische toegezegde pensioenregelingen 
en toegezegde bijdrageregelingen, evenals de activa en passiva die op de balans verschijnen : 
 

 
 
Bij AXA Bank Belgium vallen de pensioenplannen onder de pensioenregelingen van het type toegezegde 
pensioenen.  
 
Het bedrag dat wordt opgenomen als een netto verplichting uit hoofde van toegezegde-pensioenrechten 
bestaat uit het netto totaal van de volgende bedragen: 
 

• de contante waarde van de bruto verplichting uit hoofde van toegezegde-pensioenrechten op de 
balansdatum, waarbij gebruik gemaakt wordt van de "projected unit credit"-methode; 

• verminderd met de reële waarde op de balansdatum van eventuele fondsbeleggingen waaruit de 
verplichtingen direct moeten worden afgewikkeld. 

 
Laatstgenoemde fondsbeleggingen kunnen zowel activa betreffen als verzekeringscontracten. 
 
Periodiek worden de veronderstellingen en schattingen herzien en aangepast. 
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4.14. Derivaten en boekhoudkundige verwerking 
 
Een derivaat is een financieel instrument waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van een 
onderliggende waarde (bijv. rentevoet, wisselkoers, aandelenkoers, index, enz.), waarvoor een beperkte 
initiële belegging is vereist en waarvan de betaling wordt gedaan op een later tijdstip. 
 
De Groep houdt enkel derivaten aan in het kader van afdekkingstransacties. Volgende soorten derivaten 
worden binnen de Groep gebruikt : 
 

• Een renteswap is een overeenkomst waarbij twee partijen overeenkomen om periodiek 
rentebetalingen uit te wisselen. 
 

• Een cap is een rente-optie die de maximale rente voor de koper van de cap beperkt tot een vooraf 
bepaald niveau voor verschillende periodes. 
 

• Een swaption is een optie op een renteswap waarbij de eigenaar van de swaption het recht, maar 
niet de plicht heeft om een swap aan te gaan. 

 
De Groep past alleen een reële-waarde-afdekking toe, die het risico van variatie in de reële waarde van een 
actief of een verplichting dekt. 
 
Wat betreft de reële waarde-afdekking van het renterisico van een portefeuille van financiële activa of 
verplichtingen werden bij Crelan NV drie portefeuilles samengesteld die elk afzonderlijk worden ingedekt 
met een portefeuille van renteswaps : 
 

• Activaportefeuille bestaande uit consumentenleningen, hypothecaire leningen en 
investeringsleningen 

• Investeringsportefeuille 
• Portefeuille van passiva, bestaande uit kasbons en termijnrekeningen 

 
De portefeuilles van activa (1) of passiva (3) maken het voorwerp uit van afdekkingsrelaties via macro- 
afdekking. Macro-afdekking houdt in dat het renterisico van een portefeuille met vergelijkbare kenmerken 
wordt afgedekt met behulp van een portefeuille van renteswapovereenkomsten. Wijzigingen in de reële 
waarde van de onderliggende portefeuille, toe te schrijven aan het ingedekte risico, geven aanleiding tot een 
aanpassing van de boekwaarde van de onderliggende portefeuille ten opzichte van de resultatenrekening.  
 
De wijzigingen in de balans worden opgenomen in de sectie "Wijzigingen in de reële waarde van de 
afgedekte posities bij reële waarde-afdekking van het renterisico van een portefeuille" aan de actief- of 
passiefzijde van de balans (afhankelijk van de zijde waarop de ingedekte portefeuille zich bevindt : actief of 
passief). 
 
De wijzigingen in de winst-en-verliesrekening en ook elke inefficiëntie van de afdekkingsrelatie worden 
opgenomen in de sectie "Reële waarde aanpassingen bij de administratieve verwerking van 
afdekkingstransacties". 
 
Sinds 2011 past de Groep ook reële waarde-afdekking toe met caps en swaptions. Hiervoor plaatste Crelan 
NV impliciet synthetische portefeuilles van caps gekoppeld aan hypothecaire leningen met een variabele 
rente als een afgedekte positie waarop reële waarde-afdekking wordt toegepast.  
 
De werkelijke effectiviteit van de afdekkingstransacties wordt op maandelijkse basis bepaald. De Groep gaat 
uitsluitend afdekkingstransacties aan die bij de start en eveneens naar verwachting in de daaropvolgende 
perioden zeer effectief zullen zijn voor wat betreft het compenseren van aan het afgedekte risico toe te 
schrijven veranderingen in reële waarde. De werkelijke effectiviteit van de afdekkingstransacties wordt op 
maandelijkse basis bepaald. Het resultaat van de verhouding tussen de reële waardenschommeling van het 
(de groep van) afdekkingsinstrument(en) en de afgedekte positie(s) dient binnen een bereik van 80-125 
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procent te vallen. Indien dit niet het geval is, wordt de afdekkingsrelatie stop gezet. Deze maandelijkse 
effectiviteitstest is ook bedoeld om mogelijke overhedging in toekomstige tijdbuckets op te sporen. Wanneer 
dit het geval is, worden bepaalde derivaten uit de afdekkingsrelatie verwijderd om de waargenomen 
overhedging te verminderen. Het vlottend been van de IRS zorgt voor de ineffectiviteit. 
 
Onderstaande tabel geeft de reële waarde weer van de afdekkingsinstrumenten die op 31 december 2021 en 
2020 werden aangehouden : 
 

 
 
De volgende tabel geeft ons een overzicht van de boekwaarde van de afgedekte items voor 2021 en 2020 : 
 

 
 

 
 
Zoals hierboven uitgelegd, dekt de Groep haar posities uitsluitend af via een reële-waarde-afdekking. Hierbij 
worden activa met dezelfde kenmerken (bijv. vervaldatum/herzieningsdatum en de contractrente) 
gegroepeerd in synthetische portefeuilles. Elk van deze portefeuilles wordt volledig afgedekt door zijn 
respectieve derivaten, waarbij het verschil in waarde hoofdzakelijk voortvloeit uit de delta tussen de 
gebruikte benchmarks, het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. 
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Hieronder een tabel met de maturiteiten in verband met de hedge accounting (exclusief AXA Bank 
Belgium): 
 

 
 
Volgende tabel verstrekt een overzicht van het netto resultaat als gevolg van de inefficiëntie bij de 
verwerking van de afdekkingstransacties : 
 

 
 

 
 
De totale resultaatsimpact per 31 december 2021 bedraagt 1,35 miljoen EUR (2020 : 5,6 miljoen EUR). 
 
Bij de overname van Centea NV werd Crelan NV geconfronteerd met derivaten die niet konden worden 
gedocumenteerd als een afdekking op basis van IFRS-regels (hoewel ze economisch gekoppeld zijn aan een 
afdekking). Deze derivaten moesten daarom in de portefeuille voor handelsdoeleinden worden geplaatst 
("Financiële activa of verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden"). Dit betreft 
renteswapovereenkomsten, caps en swaptions. 
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De onderstaande tabel geeft de samenstelling weer van de financiële activa en passiva aangehouden voor 
handelsdoeleinden op 31 december 2021 en 2020 en bestaat daarom volledig uit derivaten waarvoor geen 
afdekking kon worden gedocumenteerd in overeenstemming met IFRS-regels : 
 

 
 
De onderstaande tabel geeft de samenstelling weer van derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden op 
31 december 2021 en 2020. 
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4.15. Reële waarde van financiële activa en financiële verplichtingen 
 
De reële waarde is de prijs die zou worden ontvangen om een actief te verkopen of die zou worden betaald 
om een verplichting over te dragen in een regelmatige transactie tussen marktdeelnemers op de 
waarderingsdatum.  
 
Op basis van de observeerbaarheid van de parameters wordt de reële waarde onderverdeeld in 3 categorieën: 
 
Level 1 : genoteerde prijzen (niet aangepast) in actieve markten voor identieke activa en verplichtingen; 
 
Level 2 : gebruik van parameters andere dan genoteerde prijzen, die waarneembaar zijn voor het actief of 
de verplichting, ofwel direct ofwel indirect; 
 
Level 3 : gebruik van niet-waarneembare parameters, of wanneer een waarneembare input een aanpassing 
vereist met behulp van een niet-waarneembare input en die aanpassing resulteert in een aanzienlijke 
verandering van de reële waarde. 
 
 
4.15.1. Reële waarde van financiële activa en verplichtingen aan geamortiseerde kostprijs 
 
De onderstaande tabel toont de boekwaarde en de reële waarde van de activa en passiva opgenomen in de 
balans tegen geamortiseerde kostprijs : 
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Voor deposito's tot een jaar wordt de reële waarde verondersteld gelijk te zijn aan de boekwaarde. Voor de 
overige activa en passiva wordt er een reële waarde bepaald op basis van : 
 

• De evolutie van de risicovrije rentevoet : het gaat erom het verschil te onderzoeken tussen de 
historische en de huidige rentevoet. Als een risicovrije rente wordt de IRS-rente toegepast op een 
vergelijkbare kasstroomstructuur.  

• De evolutie van marges op activa en passiva : hier onderzoeken we het verschil tussen historische 
en huidige marges op verschillende producten. De marge wordt berekend als de rentevoet die de 
klant betaalt, minus de risicovrije rentevoet. Het gewogen gemiddelde van de marges op de 
productie van de verschillende producten over de afgelopen 12 maanden wordt genomen als de 
huidige marge. 

 
Om de impact op de reële waarde te verkrijgen, wordt de wijziging in de marge vermenigvuldigd met het 
uitstaande saldo en verdisconteerd met de risicovrije rentevoet. Dezelfde marge wordt gebruikt voor de 
resterende looptijd van het krediet / passief en houdt daarom geen rekening met rentewijzigingen. 
 
Zowel in 2021 als in 2020 vonden er geen significante transferts van financiële activa of verplichtingen plaats 
tussen de verschillende levels. 
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4.15.2. Waardering van financiële activa en verplichtingen opgenomen aan reële waarde 
 
De onderstaande tabellen geven de classificatie van de reële waarde van de financiële activa en passiva op 
Niveau 1, 2 en 3 volgens de waarneembaarheid van de gebruikte parameters : 
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De tabellen voor 2021 bevatten de cijfers inclusief AXA Bank Belgium die eind 2021 werd overgenomen 
door de groep Crelan. De toelichting wordt opgemaakt op basis van die voor de Crelan groep exclusief 
AXA Bank Belgium en met een specifieke toelichting over de methodologie gehanteerd bij AXA Bank 
Belgium. 
 
Groep Crelan excl. AXA Bank Belgium 
 
Financiële activa en passiva waarvoor geen genoteerde prijs beschikbaar is, worden gewaardeerd op basis 
van de marktbeoordelingen van gerenommeerde externe financiële tegenpartijen. Deze marktbeoordelingen 
worden systematisch geverifieerd door de afdeling financiële markten en door de backoffice. Vanwege het 
ontbreken van een marktprijs worden 5 obligaties gewaardeerd op basis van een modelprijs. Voor deze 
obligaties worden de kasstromen van obligaties gewaardeerd op basis van de spreiding van de liquide 
obligaties van dezelfde emittent. 
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Voor derivaten wordt de marktwaarde als volgt bepaald: sinds 2021 is de waardering van renteswaps 
gebaseerd op de ESTER-curve. Voor caps en swaptions gebruiken we de marktvolatiliteit van verschillende 
tegenpartijen. Daarna is de marktwaarde van de optie gebaseerd op de kenmerken van het onderliggende 
derivaat. 
 
Een gevoeligheidsanalyse van de totale portefeuille wordt maandelijks uitgevoerd. Renterisico en 
spreadrisico worden gemeten en getoetst aan de limieten die door de Raden van Bestuur worden opgelegd. 
Renterisico wordt gemeten met behulp van een cumulatief nominaal renteverschil. Het spreadrisico wordt 
berekend op basis van een value-at-risk spread (Spread VaR) met een betrouwbaarheidsinterval van 99,5%, 
een risicoperiode van 3 maanden en op basis van de historische credit spreads per obligatieklasse over 
meerdere jaren. Op 31 december 2021 meten we een spread VaR van 18,3 miljoen EUR op de globale 
portefeuille. 
 
De obligaties onder level 3 zijn, omwille van de aard van de investering, niet onderhevig aan een renterisico 
en een spreadrisico. 
 
Tenslotte zijn er nog de investeringen in de private equity portefeuille en degenen gecatalogeerd onder reële 
waarde via OCI ten belope van 12,3 miljoen EUR (level 3). 
 
Voor de assumpties die gebruikt worden voor de berekeningen van Level 3 werden er in 2021, naast de 
normale marktwaarde-aanpassingen, geen materiële aanpassingen doorgevoerd. 
 
In 2021 vonden er geen significante transferts van financiële activa of verplichtingen plaats tussen de 
verschillende levels. 
 
De onderstaande tabel toont de evolutie van Niveau 3 in 2021 : 
 

 
 
De onderstaande tabel toont de evolutie van Niveau 3 in 2020 : 
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AXA Bank Belgium: 
 
Reële waarde van retailactiviteiten: 
 
Voor activa en verplichtingen op korte termijn of die onmiddellijk opvraagbaar zijn, neemt AXA Bank 
Belgium de boekwaarde als de beste benadering. 
 
De reële waarde van de overige retailproducten wordt in een aantal stappen berekend: 
 

• de toekomstige cashflows worden berekend op basis van de productkenmerken (rentevoet van de 
klant, betalingsfrequentie, einddatum, enz.); 

• de cashflows van de kredieten houden rekening met het terug te betalen kapitaal, de intresten, 
vervroegde terugbetalingen en de hierop betrekking hebbende wederbeleggingsvergoeding; 

• de cashflows worden voor kredieten vervolgens aangepast om rekening te houden met : 
o conditionele vervroegde terugbetalingen per intrest-bucket per type lening op een lening 

per lening basis; 
o caps en floors die besloten zijn in de variabele woonkredieten; 
o verwachte kredietverliezen. 

• ten slotte worden de (aangepaste) cashflows verdisconteerd op basis van de OIS-curve verhoogd 
met een liquidity spread en een spread die overige (administratieve) kosten dekt. 

 
Reële waarde van financieringsactiviteiten (treasury): 
 
De financiële instrumenten worden in 3 categorieën ingedeeld. 
 
 
De eerste categorie bestaat uit de financiële instrumenten waarvoor de reële waarde niveau 1 wordt bepaald 
op basis van marktprijzen in een actieve markt. 
 
De vaststelling van het bestaan van een actieve markt is meestal eenduidig met marktinformatie beschikbaar 
voor het publiek en investeerders. Er is geen afgelijnde beschrijving of minimale drempel van de activiteit 
die "regelmatig voorkomende markttransacties" vertegenwoordigt, waardoor het niveau van de 
daadwerkelijke transacties dienen te worden beoordeeld met inachtneming van de frequentie en het volume. 
Een laag transactievolume vertegenwoordigt niettemin nog steeds een prijs als deze bepaald is in een 
normale economische omgeving op een objectieve basis. De transactiebedragen zijn belangrijke indicatoren 
van de reële waarde.  
 
Indien de markt voor een bepaald instrument niet actief is of indien de marktprijzen niet of niet op 
regelmatige basis beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van waarderingstechnieken gebaseerd op de 
geactualiseerde waarde van toekomstige kasstromen of op basis van optiemodellen. Deze 
waarderingstechnieken maken gebruik van marktdata zoals rentecurves, dividendrendement, indexniveaus 
en volatiliteitsgegevens. AXA Bank Belgium maakt gebruik van informatie uit Bloomberg, Markit of 
aangeleverd door betrouwbare tussenpersonen. Deze prijzen worden vervolgens intern gevalideerd of de 
instrumenten worden gewaardeerd aan de hand van interne waarderingstechnieken. 
 
Het gebruik van waarneembare inputparameters leidt tot een reële waarde niveau 2, terwijl het gebruik van 
niet-waarneembare input tot een reële waarde niveau 3 leidt, tenzij hun invloed niet significant is. 
Waarneembare inputs worden ontwikkeld met behulp van marktgegevens, zoals publiek beschikbare 
informatie over feitelijke gebeurtenissen of transacties, die de veronderstellingen weerspiegelen die 
marktdeelnemers zouden gebruiken bij het bepalen van de prijs van het instrument.  
Het belang van niet-waarneembare parameters wordt geëvalueerd (1) op het niveau van elk individueel 
financieel instrument en (2) in zijn geheel. 
 

1. De specifieke impact van niet-waarneembare parameters op de reële waarde van elk financieel 
instrument wordt beoordeeld zolang de mark-to-market ervan 0,05% van de totale balans 
overschrijdt. Ze worden beschouwd als zijnde meer dan een onbelangrijke impact te hebben 
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wanneer ze de wijziging van de reële waarde van een financieel instrument met 30% of meer 
beïnvloeden. Indien AXA Bank Belgium de specifieke impact van de niet-waarneembare 
parameters op de reële waarde van het instrument niet met redelijke inspanningen kan meten, wordt 
het instrument automatisch gecatalogeerd in niveau 3.  

 
2. Op het totaalniveau wordt gecontroleerd of de globale waarde van alle financiële instrumenten, 

waarvoor de reële waarde wordt berekend met niet-waarneembare parameters en die niet 
gecatalogeerd worden onder niveau 3, de 2% van de totale balans niet overschrijdt. 
 

AXA Bank Belgium hanteert een beslissingstabel waarbij de toegekende niveaus per klasse van financieel 
instrument wordt weergegeven. Een specifiek comité zorgt voor een regelmatige herziening minstens 1 keer 
per jaar van deze beslissingstabel om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en allesomvattend is. Het 
speciale comité is minstens samengesteld uit de managers van de boekhoudbeleidsregels (inclusief CTFM) 
en de middle-office dat het bedrijf vertegenwoordigt. 
 
Indien er op het niveau van dit specifiek comité onenigheid zou bestaan over de reëlewaardeclassificatie, 
zou het punt worden overgemaakt aan de CFO van AXA Bank Belgium voor beslissing over de 
niveauclassificatie. 
 
 
De tweede categorie bevat de volgende elementen: 
 
Activa 
 
Vorderingen op andere bankiers 
Vorderingen op andere bankiers bevatten interbancaire plaatsingen en reverse repo’s. 
De geraamde reële waarde is gebaseerd op verdisconteerde kasstromen aan de huidige 
marktomstandigheden. 
 
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden & derivaten gebruikt ter afdekking 
Derivaten die een indekkingsstrategie als doelstelling hebben en die afhankelijk zijn van de naleving van de 
IAS39 voorwaarden voor de toepassing van "hedge accounting" worden opgenomen onder één van beide 
rubrieken. Hun reële waarde vertegenwoordigt het verdisconteerd bedrag van de geschatte toekomstige 
kasstromen waarvoor de belangrijkste parameters waarneembare marktgegevens zijn zoals marktrente, 
wisselkoersen of de prijs van onderliggende activa. 
 
Verplichtingen 
 
Deposito’s en ontleningen 
De geraamde reële waarde van vastrentende deposito’s, repotransacties en overige vastrentende ontleningen 
zonder genoteerde marktprijs is gebaseerd op verdisconteerde kasstromen aan de huidige 
marktomstandigheden. 
 
Uitgegeven schuldinstrumenten 
Voor de uitgegeven depositocertificaten wordt een verdisconteerd kasstroommodel gebruikt gebaseerd op 
een huidige rendementscurve van toepassing voor de resterende looptijd van het instrument tot op de 
vervaldag. 
 
Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden & derivaten gebruikt ter afdekking 
Dit betreft hetzelfde type derivatentransacties als opgenomen onder de financiële activa aangehouden voor 
handelsdoeleinden & derivaten gebruikt ter afdekking. 
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De derde categorie bevat de volgende elementen: 
 
Activa 
 
Leningen en vorderingen op klanten 
Deze leningen en vorderingen zijn opgenomen voor hun nettoboekwaarde, na waardeverminderingen. De 
geraamde reële waarde van leningen en vorderingen vertegenwoordigt het verdisconteerd bedrag van de 
toekomstige verwachte kasstromen. Deze verwachte kasstromen zijn verdisconteerd volgens de huidige 
marktomstandigheden om zo de reële waarde te bepalen. 
 
Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 
totaalresultaat (OCI) 
Aandelen die zijn opgenomen voor hun aankoopprijs als beste inschatting van hun marktwaarde. 
 
Hieronder vallen ook derivatentransacties die zijn aangegaan in verband met EMTN-uitgiften. De reële 
waarde van deze derivaten wordt bepaald op basis van de "discounted cashflow"-methode, waarbij met 
name gebruik wordt gemaakt van volatiliteiten op basis van historische gegevens en, indien van toepassing, 
op basis van benchmarkindices zoals bijvoorbeeld de Eurostoxx 50. 
 
Verplichtingen 
 
Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 
Dit betreft hetzelfde type derivatentransacties als opgenomen onder de financiële activa aangehouden voor 
handelsdoeleinden. 
 
Financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of 
verlies 
Uitgegeven EMTN’s, zoals bij de derivaten wordt de reële waarde hiervan bepaald aan de hand van de 
"discounted cash flow"-methode, waarbij als niet-waarneembare inputs volatiliteiten gebaseerd op 
historische data gebruikt worden in dit geval op basis van benchmaks zoals bijvoorbeeld de Eurostoxx 50. 
Een stijging (daling) van 10% van de groeiratio ("growth rate") zou daarbij leiden tot een stijging (daling) 
van de reële waarde met 7 miljoen EUR (2020: 13,5 miljoen EUR). Dit geldt evenzeer voor de 
derivatentransacties aangezien deze de vergoedingsstructuur opgenomen in de EMTN’s spiegelen. 
 
De financiële verplichtingen tegen kostprijs waarvoor de reële waarde werd berekend, betreffen de "covered 
bonds" waarvoor de reële waarde gebaseerd is op ofwel informatie opgemaakt door meer dan 20 
marktparticipanten ofwel kan bekomen worden via Bloomberg.      
 
 
4.16. Saldering van financiële activa en verplichtingen 
 
Om de risico's bij het aangaan van derivaten te beperken, wordt met elke financiële tegenpartij een ISDA-
raamcontract, een Credit Support Annex (CSA) en een Global Master Repurchase Agreement (GMRA) 
gesloten. Deze contracten bepalen dat in geval van verzuim compensatie kan plaatsvinden op alle rechten 
en verplichtingen die voortvloeien uit de derivaten die met deze tegenpartij worden verhandeld. Het risico 
wordt verder beperkt door de contractuele verplichting om een cashwaarborg te bieden in geval van een 
negatieve netto-marktwaarde van de derivatenportefeuille. Als de netto-marktwaarde positief is, zal dit 
leiden tot de ontvangst van een cashwaarborg. 
 
Er blijft te allen tijde een restrisico, aangezien in geval van het in gebreke blijven van een tegenpartij waarmee 
derivaten zijn afgesloten, een nieuwe tegenpartij moet worden gevonden, waardoor de vervangingskosten 
mogelijk de contante garantie overschrijden. 
 
Om het risico dat gepaard gaat met de handel in derivaten verder te beperken, worden nieuwe transacties 
afgewikkeld via een centrale tegenpartij (Clearing Member). Het is vooral het tegenpartijrisico dat dus sterk 
wordt verminderd.  
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IAS32 heeft tot doel de grondslagen voor het presenteren van financiële instrumenten als verplichting of 
eigen vermogen en voor het salderen van financiële activa en financiële verplichtingen vast te stellen. 
Deze standaard bevat richtlijnen in verband met de saldering van financiële activa en financiële 
verplichtingen. Ze bepaalt dat een financieel actief en een financiële verplichting moeten worden gesaldeerd, 
en het nettobedrag moet worden opgenomen in de balans enkel en alleen indien de entiteit (IAS32.42): 
 

• thans een in rechte afdwingbaar recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen. Crelan moet 
over een wettelijk afdwingbaar recht op saldering beschikken. Dit betekent dat het recht op 
salderen: 

o niet mag afhangen van een toekomstige gebeurtenis 
o wettelijk afdwingbaar moet zijn in elk van de volgende omstandigheden: 

• gedurende het normale verloop van de transactie 

• in geval van wanbetaling 

• bij insolventie of faillissement van de entiteit en alle tegenpartijen 

 

• voornemens is om hetzij de verplichting op nettobasis af te wikkelen, ofwel om het actief te 
realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld (IAS32.48). Crelan moet dus 
de intentie hebben tot uitoefening op nettobasis of tot verkoop van het actief en de verplichting op 
hetzelfde tijdstip. 
 

In 2020 is Crelan gewijzigd van clearing agent voor het afsluiten van derivaten met LCH. Na juridische 
toetsing van de belangrijkste clausules in het contract met de nieuwe clearing agent, is Crelan tot de conclusie 
gekomen dat deze posities in aanmerking komen voor saldering volgens de regels van IAS 32. Bijgevolg 
werd beslist om vanaf dat boekjaar de saldering toe te passen op de balans voor de derivaten gecleared via 
LCH. 
 
De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële activa en passiva waarop een afdwingbaar ISDA- 
compensatie raamcontract van toepassing is. Dit geldt voor derivaten-transacties en voor overeenkomsten 
voor de verkoop en retrocessie van effecten. De bedragen die gesaldeerd zijn op de balans, staan in de eerste 
drie cijferkolommen. 
De bedragen van de afdwingbare master netting agreements of gelijkaardige overeenkomsten die niet 
gesaldeerd worden en het nettobedrag dat overblijft na aftrek van deze bedragen staan hieronder vermeld 
in de overige cijferkolommen. 
 
De impact van de overname van AXA Bank Belgium verklaart voornamelijk de toename van de bruto- en 
netto-bedragen voor de derivaten in boekjaar 2021. 
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De verkregen en gegeven garanties bestaan volledig uit contante garanties. Het bedrag van de garantie is 
gereguleerd en is daarom wettelijk afdwingbaar op basis van een CSA-overeenkomst ("Credit Support 
Annex") die wordt toegevoegd aan de ISDA-overeenkomst. 
 
 
4.17. Eigen Vermogen 
 
De samenstelling van het eigen vermogen per 31 december 2021 en 2020 is als volgt : 
 

 
 
Het kapitaal is gedaald met 1 miljoen EUR ten gevolge van een tijdelijke opschorting van de verkoop van 
maatschappelijke aandelen in 2021. De reserves zijn met 22 miljoen EUR toegenomen (bestemming van het 
resultaat 2020 na aftrek van de dividenduitkering van 26,2 miljoen EUR aan de coöperanten). In 2021 is er 
ook de uitgifte van kapitaaleffecten voor een bedrag van 244 miljoen EUR. De nettowinst kent een enorme 
stijging omwille van de badwill van 598,8 miljoen EUR als gevolg van de aankoop van AXA Bank Belgium 
en de geboekte meerwaarde op de verkoop van Crelan Insurance ten belope van 46,6 miljoen EUR. 
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De onderstaande tabel toont de evolutie van het kapitaal in 2021 en 2020 : 
 

 
 
De aandelen hebben een nominale waarde van 12,40 EUR per aandeel ; het kapitaal van Crelan bestaat 
volledig uit aandelen. Alle aandelen zijn volledig volstort. 
 
De verzoeken om terugbetaling die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden, worden pas uitgevoerd 
na goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering. Deze verzoeken worden als volgt uitgevoerd : 
 

 
 
Er is slechts één uitzondering op de algemene regel voor de terugbetaling van coöperatieve aandelen : 
Bij het overlijden van de coöperator of de echtgeno(o)t(e) vindt de terugbetaling van coöperatieve aandelen 
onmiddellijk plaats met valutadatum 1 januari. 
 
Voor het jaar 2022 verwachten we dat een bedrag van 14.804.360,00 EUR zal worden terugbetaald aan 
klanten en na terugbetaling zal worden afgetrokken van het kapitaal. 
Voor het jaar 2023 bedraagt het bedrag dat op 31 december 2021 gekend is, 2.657.406,80 EUR. 
 
Evolutie van de herwaarderingsreserves 
 
De reserves uit herwaardering hebben betrekking op de wijzigingen in reële waarde van schuldinstrumenten 
gewaardeerd tegen reële waarde door middel van niet gerealiseerde resultaten en op actuariële winsten en 
verliezen bij pensioenplannen. De andere reserves hebben betrekking op statutaire reserves en ingehouden 
winsten. 
 
De evolutie van de wijzigingen in reële waarde van schuldinstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde 
door middel van niet gerealiseerde resultaten wordt in onderstaande tabel weergegeven : 
 

 
 
De uitkering van het dividend is reeds toegelicht in punt 2.7. "Gebeurtenissen na balansdatum". 

Datum van aanvraag tot terugbetaling Datum van terugbetaling

Tussen 01/01 en 30/06 van het jaar X
Na de Algemene Vergadering van 

jaar X+1

Tussen 01/07 en 31/12 van jaar X
Na de Algemene Vergadering van 

jaar X+2
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4.18. Verzekeringscontracten 
 
Sinds september 2007 verkoopt Crelan Insurance NV uitsluitend risicoverzekeringen van het type 
"schuldsaldo-verzekering", "tijdelijke overlijdensverzekering" en "financieringssaldoverzekering". 
 
De doelgroep van een schuldsaldo-verzekering zijn alle mensen of bedrijven die een lening aangaan en deze 
volledig of gedeeltelijk willen terugbetalen in geval van overlijden (van één) van de leners of bedrijfsleiders 
(in het geval dat het krediet door een bedrijf is aangegaan). 
 
In geval van overlijden van de verzekerde of het eerste overlijden van twee verzekerden, voorziet de 
schuldsaldo-verzekering in de betaling van een vast bedrag dat overeenkomt met (een percentage van) de 
verwachte verandering in het uitstaande saldo van een lening5. Bovendien kan de verzekeringnemer ook één 
of meer aanvullende verzekeringen afsluiten. Deze mogelijke aanvullende verzekeringen dekken het risico 
van "overlijden bij ongeval" en "opeenvolgend overlijden". 
 
De doelgroep voor de financieringssaldoverzekeringen zijn alle mensen of bedrijven die een lening aangaan 
(lening op afbetaling) en die de volledige aflossing van de lening op afbetaling willen garanderen in geval 
van overlijden (van één) van de kredietnemers of bedrijfsleiders (in het geval dat de lening is afgesloten door 
een bedrijf). In geval van overlijden van de verzekerde of het eerste overlijden van de twee verzekerden, 
voorziet het saldo van de financieringssaldoverzekering in de betaling van een vast bedrag dat zal worden 
afgestemd op de som van de terugbetalingen op afbetaling. De hoofdsom daalt elke maand met een 
maandelijkse betaling. 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verzekeringsverplichtingen, herverzekeringsactiva, baten 
en lasten die voortvloeien uit verzekeringscontracten : 
 

 
 
De bruto technische voorzieningen, evenals het aandeel van de herverzekeraar, werden in de balans 
opgenomen onder de rubriek "Voorzieningen" tot 2018. Nadien zijn deze geklasseerd onder 
"Verplichtingen in verband met groepen activa aangehouden voor verkoop en beëindigde 
bedrijfsactiviteiten". Op 31 december 2021 is Crelan Insurance verkocht en werden beide rubrieken op nul 
gebracht. 
 
  

                                                           
5 Kan ook minder dan 100% van de lening zijn  
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De onderstaande tabel geeft de wijzigingen weer die zijn aangebracht in de technische voorzieningen tijdens 
de boekjaren 2021 en 2020 : 
 

 
 
De autoriteiten (ECB, NBB, enz.) hebben einde 2021 de overname van AXA Bank Belgium door Crelan 
goedgekeurd en de verzekeringsactiviteiten van de Groep Crelan zijn verkocht aan AXA Verzekeringen 
Belgium, waardoor ze de consolidatiekring van de Groep Crelan verlaten hebben. 
 
 
4.19. Bezwaarde activa 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezwaarde en niet-bezwaarde activa in 2021 en 2020 : 
 

 
 

 

 

Wat Crelan betreft, werd eind 2021 2,18% van de totale activa als bezwaard beschouwd (2020: 3,67%). Deze 
activa kunnen door Crelan niet onmiddellijk worden gebruikt ter ondersteuning van toekomstige 
financieringen. De belangrijkste bezwaarde activa binnen Crelan in 2021 betreffen : 
 

• De monetaire reserve geplaatst bij de Nationale Bank van België (10,1 miljoen EUR) 
• Effecten in pand gegeven bij de Nationale Bank van België als waarborg voor betalingsverrichtingen 

(282,2 miljoen EUR) 
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• Zekerheden in contanten betaald in het kader van de Credit Support Annex (CSA) van de ISDA-
documentatie over derivaten (187,1 miljoen EUR) 

 
De geldmiddelen en zichtrekeningen zijn gedaald met -163,8 miljoen EUR; alleen de monetaire reserve van 
Europabank blijft in deze post. 
Om in overeenstemming te zijn met AXA Bank Belgium, werd besloten de monetaire reserve niet meer op 
te nemen in de bezwaarde activa aangezien deze rechtstreeks opeisbaar is. 
 
De sterke daling van de in onderpand gegeven effecten houdt verband met een reverse repo binnen de 
groep die in de consolidatie is geëlimineerd (idem voor deposito's in de overeenkomstige passiva). 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezwaarde activa en bijhorende verplichtingen : 
 

 
 

 
 
De andere verplichtingen zijn niet in de balans opgenomen omdat het voorwaardelijke verplichtingen betreft 
in verband met monetaire reserves en effecten die aan de Nationale Bank van België in pand zijn gegeven. 
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4.20. Duurzaamheidsverslag 
 
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van de actieve activa van de groep Crelan en de verdeling ervan 
volgens de vereisten van de Taxonomie weer : 
 

 
 
Het bedrijfsmodel van de groep Crelan is voornamelijk gericht op de kernactiviteit Belgische 
detailhandelsactiviteit. Crelan is in de eerste plaats een retailbank, die zich richt op retailfinanciering en -
kredietverlening, d.w.z. het bedienen van klanten in hun financieringsbehoeften en het faciliteren van spaar- 
en beleggingsmogelijkheden.  
 
De activiteit van Crelan is voor 74,6% gericht op de huishoudens, waarbij het grootste deel bestaat uit 
hypothecaire leningen en een kleiner deel uit consumentenkredieten. Gezien het belang van de activiteit in 
de activiteiten van Crelan, wordt het grootste deel van de kredietactiviteiten in huishoudens en 
consumentendelen daarom in aanmerking genomen voor de rapportage in het kader van de Taxonomie.  
 
De tabel is niet geauditeerd en is opgemaakt naar best vermogen.  
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5. Toelichting op de resultatenrekening 
 
5.1. Rentebaten en rentelasten 
 
De uitsplitsing van rentebaten en -lasten per 31 december 2021 en 2020 wordt in onderstaande tabel 
weergegeven : 
 

 
 
De nettorentebaten zijn met 10,1 miljoen EUR gedaald ten opzichte van 2020 en bedragen 256,3 miljoen 
EUR. 
 
Deze daling is enerzijds te verklaren door de daling van de rentebaten met 7,9 miljoen EUR. 
 
Deze daling is voornamelijk te wijten aan de volgende elementen: 
 
De aanzienlijke daling met 25,7 miljoen EUR van de leningen en vorderingen is het gevolg van een wijziging 
in de presentatie van de cijfers, aangezien de inkomsten uit derivaten gebruikt voor afdekkingsdoeleinden 
op een afzonderlijke lijn staan, terwijl dit bedrag in 2020 was opgenomen op de lijn voor leningen en 
vorderingen. 
Dit is een bedrag van 17,8 miljoen EUR tegenover een bedrag van 11,2 miljoen EUR in 2020. 
 
Zonder rekening te houden met deze variatie, blijven de rentebaten dalen gezien de aanhoudend lage 
rentevoeten, wat een impact heeft op de marges. 
 
Een andere impact is de activering en afvlakking van IFRS-kredietcommissies. 
Volgens de IFRS worden de productiecommissies geactiveerd op de onderliggende producten en blijven zij 
dus niet in de commissielasten. Vervolgens worden deze geactiveerde commissies afgeschreven op basis van 
de resterende looptijd van de onderliggende waarde en in het renteresultaat opgenomen als een 
vermindering van de rentebaten, in dit geval kredieten, aangezien de onderliggende waarden kredieten zijn.  
 
Anderzijds zijn ook de rentelasten met 2,2 miljoen EUR gestegen ten opzichte van 2020. 
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De stijging is te verklaren door de gewijzigde presentatie: de opbrengsten van derivaten voor 
afdekkingsdoeleinden zijn opgenomen op een lijn op het niveau van de baten, terwijl dit bedrag in 2020 was 
opgenomen op het niveau van de rentelasten in verband met de in schuldbewijzen belichaamde schulden 
(het gaat om een bedrag van 6,1 miljoen EUR), maar in werkelijkheid dalen de rentelasten. 
 
Zonder rekening te houden met deze wijziging in presentatie, dalen de interesten op kasbons en 
achtergestelde effecten met 7,19 miljoen EUR ten opzichte van 2020, omdat de rentevoeten laag zijn en het 
uitstaande bedrag nog steeds daalt.  
De stijging van de rentelasten op financiële activa wordt verklaard door de stijging van de rente op de 
monetaire reserve. 
 
Europabank NV daarentegen blijft profiteren van een stijging van de rente-inkomsten met 0,92 miljoen 
EUR die de stijging van de kosten met 0,28 miljoen EUR overtreft, waardoor haar netto rente-inkomsten 
met 0,64 miljoen EUR stijgen van 73,8 miljoen EUR tot 74,4 miljoen EUR.  
 
 
5.2. Baten en lasten uit provisies en vergoedingen 
 
De netto-inkomsten uit commissies en provisies waren op 31 december 2021 en 2020 als volgt : 
 

 
 
De netto baten uit provisies en vergoedingen zijn met 22,2 miljoen EUR gestegen ten opzichte van 2020. 
Dit is te verklaren door de goede groei van de effecten (+9,6 miljoen EUR) en van de ontvangen 
beheerscommissies (+9,3 miljoen EUR). 
 
Daartegenover staat een daling van de makelaarslonen bij de aan- en verkoop van effecten aan cliënten (-
2,9 miljoen EUR). 
De commissies betaald aan tussenpersonen zijn ook gedaald van 99,1 miljoen EUR in 2020 tot 95,9 miljoen 
EUR in 2021 (-3,2 miljoen EUR), wat het gevolg is van de toepassing van een nieuwe groeipremie. 
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5.3. Dividenden 
 
Onderstaande tabel detailleert de ontvangen dividenden in de loop van 2021 en 2020 : 
 

 
 
De dividenden die de Groep in 2021 heeft ontvangen, bedragen 1,1 miljoen EUR en zijn met 0,5 miljoen 
EUR gestegen. 
De belangrijkste dividenden komen van Vectis III voor 0,7 miljoen EUR en van PMF voor 0,2 miljoen 
EUR. 
 
 
5.4. Gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen die niet tegen reële 

waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening 
 
De onderstaande tabel geeft de samenstelling weer van de gerealiseerde winsten en verliezen op financiële 
activa en passiva die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd via de resultatenrekening op 31 december 
2021 en 2020 : 
 

 
 
De winsten zijn met 0,6 miljoen EUR gestegen ten opzichte van 2020. 
 
Het bedrag dat is opgenomen onder "Financiële activa/passiva gewaardeerd tegen reële waarde via de niet-
gerealiseerde resultaten" is het resultaat van een gerealiseerde meerwaarde op het Alven Capital fonds. 
 
De gerealiseerde winsten op leningen en vorderingen stijgen met 0,2 miljoen EUR en hebben betrekking op 
de opbrengst van de verkoop van afgeschreven kredietdossiers aan een incassobureau. Het betreft 
voornamelijk afgeschreven kaskredieten en leningen op afbetaling die in het verleden definitief niet meer in 
de balans werden opgenomen. Deze dossiers worden verkocht aan een incassobureau. 
 
 
  



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

82 

 

5.5. Winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor 
handelsdoeleinden 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen 
aangehouden voor handelsdoeleinden per 31 december 2021 en 2020. 
 

 
 
Zoals eerder uitgelegd, houdt de Groep geen activa of passiva aan voor handelsdoeleinden. De enige activa 
die voor dit doel worden aangehouden, hebben betrekking op derivaten die voortvloeien uit de acquisitie 
van Centea NV maar die niet als zodanig konden worden gedocumenteerd. 
 
 
5.6. Winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde 

met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 
 

 
 
Winsten en verliezen in verband met aanpassingen van de reële waarde bleven in 2021 marginaal en waren 
voornamelijk toe te schrijven aan deelnemingen in bepaalde fondsen, zoals vastgoedcertificaten en SICAV's 
- die volgens IFRS 9 in deze categorie zijn ingedeeld.  
 
 
5.7. Winsten en verliezen op het niet langer opnemen van activa 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde winsten en verliezen bij het niet langer 
opnemen van activa :  
 

 
 
Deze rubriek vertoont een stijging van 46,3 miljoen EUR ten opzichte van 2020 als gevolg van de 
meerwaarde op de verkoop van Crelan Insurance in 2021 (46,7 miljoen EUR). 
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5.8. Andere exploitatiebaten en -lasten 
 
De exploitatiebaten en -lasten kunnen als volgt per 31 december 2021 en 2020 gedetailleerd worden : 
 

 
 
Het totaal andere netto-exploitatiebaten daalt met 7,9 miljoen EUR ten opzichte van 2020. 
 
De grootste stijging van de andere exploitatiebaten heeft betrekking op de recuperatie op afgeschreven 
vorderingen, met een bedrag van +1 miljoen EUR ten opzichte van 2020. 
 
De daling van het totaal andere netto-exploitatiebaten wordt voornamelijk verklaard door een sterke stijging 
van de exploitatielasten met 9,3 miljoen EUR. In dit bedrag vormen de succes fees betreffende de overname 
van AXA Bank Belgium die als kosten zijn geboekt, het hoofdonderdeel. 
 
 
5.9. Administratiekosten 
 
5.9.1. Personeelskosten 
 
Eind december 2021 had de Groep 4.883 medewerkers in dienst tegenover 2.734 eind 2020.  
 
De totale personeelskosten kunnen als volgt uitgesplitst worden : 
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5.9.2. Algemene en administratieve uitgaven 
 
De algemene en administratieve uitgaven kunnen als volgt gedetailleerd worden : 
 

 
 
De algemene en administratieve kosten stijgen globaal met 20,7 miljoen EUR. Dit is voornamelijk ten 
gevolge van hogere kosten in verband met het fusieproject (6,8 miljoen EUR), hogere marketingkosten die 
in 2020 waren gedaald ten gevolge van de coronapandemie (1,2 miljoen EUR), hogere IT-kosten (3,97 
miljoen EUR), hogere bankentaksen (1,8 miljoen EUR), en extra kosten in verband met de verbetering van 
IT-systemen en IT-beveiliging (4,2 miljoen EUR). 
 

 
5.9.3. Bijdragen in contanten aan afwikkelingsfondsen en depositogarantiestelsels 
 

De bijdragen aan afwikkelingsfondsen en depositogarantiestelsels kunnen als volgt worden gedetailleerd : 
 

 
  
De toename van de deposito's aan de passiefzijde heeft mechanisch geleid tot een toename van de bedragen 
die verschuldigd zijn aan het depositogarantiestelsel (+2,9 miljoen EUR). 
 
 
5.10. Bijzondere waardeverminderingen 
 
De bijzondere waardeverminderingen kunnen per 31 december 2021 en 2020 als volgt gedetailleerd worden: 
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Met de invoering van IFRS 9 worden bijzondere waardeverminderingen niet alleen bepaald volgens een 
nieuw impairment-model, maar worden ook bijzondere waardeverminderingen geboekt op verschillende 
soorten vorderingen. Meer bepaald gaat het om tegoeden bij kredietinstellingen, effecten in de 
beleggingsportefeuille en buitenbalansverplichtingen (toegestane kredietlijnen en goedgekeurde aanvragen). 
Het effect van deze extra inkomsten op het resultaat bedraagt 1,1 miljoen EUR in 2021 en is opgenomen 
in de voorzieningen. Op niet-financiële activa, zoals materiële en immateriële vaste activa, is in 2021 geen 
waardevermindering geboekt. 
 
Tijdens het boekjaar 2021 heeft de Groep de waardeverminderingen verhoogd voor een geconsolideerd 
bedrag van 22,3 miljoen EUR. Crelan NV heeft namelijk 10,8 miljoen EUR aan waardeverminderingen 
teruggenomen (tegenover een toewijzing van 5,2 miljoen EUR in 2020), terwijl Europabank haar 
toewijzingen met 3,4 miljoen EUR heeft verhoogd (tegenover 12,6 miljoen EUR in 2020) en AXA Bank 
Belgium eind 2021 een toewijzing van 29,6 miljoen EUR heeft geboekt in het kader van de closing met 
Crelan. 
 
Voor de evolutie van de waardeverminderingen wordt verwezen naar 7.2.1 
 
Gedetailleerde informatie over de waardevermindering van financiële activa werd reeds behandeld in 
toelichtingen 4.3. en 4.4. 
 
 
5.11. Winstbelastingen 
 
De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de actuele en uitgestelde belastingen : 
 

 
 
Voor meer informatie over de in de winst- en verliesrekening opgenomen uitgestelde belastingen wordt 
verwezen naar toelichting 4.7. 
 
De belastbare winst omvat niet-aftrekbare kosten en winsten die niet onderworpen zijn aan 
inkomstenbelasting. 
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De volgende tabel illustreert het verband tussen de statutaire belastingen en de effectieve belastingen op het 
inkomen: 
 

 
 
Het belastingtarief is gebaseerd op het Belgische wettelijke belastingtarief dat is verlaagd tot 25% vanaf het 
belastingjaar 2021 met betrekking tot een boekjaar dat ten vroegste op 1 januari 2020 aanvangt. Het 
effectieve belastingtarief bedraagt 22,63%, hetgeen een lichte stijging betekent ten opzichte van vorig jaar. 
 
Deze stijging van het effectieve belastingtarief is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een vermindering van de 
voorraad uitgestelde belastingvorderingen (zie lijn Boekhoudkundige eliminaties). 

 
Ontvangen dividenden werden niet volledig in mindering gebracht van het resultaat van het jaar (zie lijn 
"Fiscale gevolgen van het gebruik van voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen"). 
 
 
5.12. Vergoeding van de commissaris 
 
In de onderstaande tabel worden de vergoedingen voor het college van commissarissen van de Groep voor 
het boekjaar weergegeven : 
 

 
 
De door EY verleende diensten werden goedgekeurd door het Audit Comité. 
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5.13. Informatieverschaffing over verbonden partijen 
 
Onder de verbonden partijen van de Groep verstaat men de leden van de Raad van Bestuur (incl. de leden 
van het directiecomité) en de met de Groep verbonden ondernemingen. AXA Bank Belgium maakt sinds 
31 december 2021 deel uit van de Crelan Groep. Hun cijfers werden niet opgenomen in onderstaande cijfers. 
 
Per eind 2021 heeft Crelan Groep een uitstaand bedrag van 2,4 miljoen EUR aan leningen en vorderingen 
aan leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité gegarandeerd door 0,8 miljoen EUR 
leningsverplichtingen, financiële garanties en overige gedane toezeggingen. Alle transacties met verbonden 
partijen gebeurden aan marktconforme voorwaarden. 
 
Aan de leden van de Raad van Bestuur werden volgende vergoedingen uitbetaald in 2021 en 2020 : 
 

 
 
Het remuneratiebeleid gebeurt conform de voorschriften van de FSMA. 
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6. Toelichting op de buiten balans 
 
De onderstaande tabel geeft details over de verplichtingen buiten de balans van de Groep per 31 december 
2021 en 2020 : 
 

 
 
De toegekende verplichtingen uit hoofde van leningen hebben betrekking op kredietlijnen verstrekt aan 
klanten, die (nog) niet zijn opgenomen. De ontvangen verplichtingen uit hoofde van leningen zijn de (nog) 
niet opgenomen kredietlijnen die de Groep aanhoudt ten opzichte van andere financiële tegenpartijen en 
waarop beroep kan gedaan worden in het kader van een tekort aan liquiditeiten. 
 
De ontvangen financiële garanties en ontvangen zekerheden dienen als garanties voor klantverbintenissen 
in het kader van de toekenning van kredieten. Het grootste deel betreft de ontvangen hypotheken. De 
toegewezen garantie bestaat hoofdzakelijk uit borgsommen die zijn betaald onder de "Credit Support 
Annex" (CSA) van de ISDA-documentatie over derivaten (zie toelichting 4.4.). 
 
Verplichtingen tot enige andere tegenpartij in het kader van financiële leasing hebben betrekking op 
aankoopverplichtingen aan leveranciers. De verplichtingen van een andere tegenpartij in het kader van 
financiële lease hebben betrekking op aankoopopties voor klanten. 
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7. Risicobeheer 
 
De Groep Crelan is onderhevig aan verschillende risico’s, met name het kredietrisico, het operationeel risico, 
het marktrisico en het liquiditeitsrisico. Marktrisico omvat het renterisico, het spread risico en het 
valutarisico. 
 
De risicobeheerprocedures van de Groep zijn erop gericht deze risico’s te identificeren, te meten en te 
sturen. 
 
In dit hoofdstuk volgt een bespreking van de risicobeheerorganisatie en de diverse soorten risico’s waaraan 
de Groep onderhevig is. 
 
 
7.1. Algemene organisatie binnen de Groep 
 
In het algemeen beheren de verschillende "business lines" binnen de bank zelf hun risico’s. Het Risk 
Management vormt de tweedelijnsverdediging van de bank. De rol van Risk Management is om er op toe 
te zien dat de identificatie, meting en sturing van de risico’s correct verloopt. 
 
Het Risk Management beoefent zijn activiteiten op een onafhankelijke wijze en rapporteert rechtstreeks aan 
de Chief Risk Officer (CRO) die zetelt in het directiecomité. 
 
De voornaamste activiteiten van het Risk Management bestaan uit : 
 

• Het berekenen en opvolgen van de solvabiliteitsratio’s (Eigen vermogen en RWA) 
• Het opstellen van een Capital Planning 
• Het definiëren van een Risk strategie 
• Het opstellen van bepaalde officiële rapporteringen (ICAAP, COREP, ILAAP, Recovery Plan, 

Verslag met de interne controles…) 
• Het uitvoeren en berekenen van de impact van bepaalde stress testen 
• De ontwikkeling en de interne validatie van kredietscoringsmodellen, met inbegrip van de modellen 

die ontwikkeld werden in het kader van IFRS 9 
• Adviesverlening met betrekking tot kredietaanvragen waarvan de beslissing onder de 

verantwoordelijkheid van het directiecomité valt 
• Het opvolgen van evoluties op het vlak van het kredietrisico, het financieel risico, het operationeel 

risico en het security risico aan de hand van interne boordtabellen. 
• De verschillende directies binnen de bank actief ondersteunen in het beheer van de security en 

operationele risico's 
 

 

7.1.1.  De risicocomités 
 
Reeds vele jaren beschikt het Risk Management over verschillende risicocomités : 
 
Het Comité Coméri behandelt de interne modellen die worden gebruikt in de operationele 
besluitvormingsprocessen en bij de berekening van de kapitaalvereisten. Alle aspecten van modellering en 
validatie worden in dit comité voorgelegd en beslist. 
 
Het comité CredRisk behandelt het kredietrisico en houdt zich vooral bezig met de kredietacceptatiepolitiek 
van de bank, het opvolgen van verbeteringen inzake risicobeheer, boordtabellen en de implementatie van 
de limieten. 
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Het FinRisk comité behandelt het financiële risico van de bank, het renterisico en liquiditeitsrisico. Het zorgt 
ook voor de implementatie van bepaalde financiële limieten. Zij valideert eveneens de financiële politiek en 
de methodologische keuzes die door de business lines worden voorgesteld. 
Het OpRisk comité behandelt de operationele risico’s en de permanente controle. Zij volgt de evolutie op 
van incidenten en valideert de politiek inzake operationele risico’s. 
 
Het IT Risk comité houdt zich bezig met de veiligheid van de informatica systemen. 
 
Het FilRisk comité volgt de risico’s op met betrekking tot dochtermaatschappij Europabank NV. 
 
In de schoot van de Raad Van Bestuur is een risicocomité actief. Dit comité is samengesteld uit 4 leden van 
de Raad van Bestuur, waarvan 2 onafhankelijke bestuurders. Het risicocomité focust zich op de organisatie 
van de opvolging van de risico’s binnen de bank en adviseert de Raad Van Bestuur in het kader van het 
risicobeheer. 
 
Naar aanleiding van de overname van AXA Bank Belgium door Crelan per 31 december 2021 zal de 
organisatie van de comités in de loop van 2022 worden aangepast om een harmonisering te bewerkstelligen 
tussen beide instellingen.  
 
 
7.1.2.  Bazel 
 
De bank heeft een reeks maatregelen omtrent risicobeheer ontwikkeld en geïmplementeerd die conform 
zijn aan de Internal Ratings Based (IRB)-regelgeving met betrekking tot het eigen vermogen. Hierbij wordt 
een rating toegewezen aan elke schuldenaar en aan elke transactie. Deze parameters worden gebruikt om de 
ICAAP-eisen te meten in functie van de risico’s aan welke de bank is onderworpen, dit zowel onder normale 
omstandigheden als in economische ongunstige periodes (stress). 
 
Dit rating-systeem wordt eveneens gebruikt voor het beheren van het operationeel risico van kredieten en 
voor het implementeren van de huidige politiek met betrekking tot het kredietrisico. 
 
De resultaten van het rating-systeem worden regelmatig gecontroleerd en één keer per jaar gevalideerd. 
 
De volgende tabel geeft een historisch overzicht van de rapporteringsmethode met betrekking tot de Bazel-
normen voor elke entiteit binnen de Groep Crelan : 
 

 
 
 
7.2. Kredietrisico 
 
Het kredietrisico is het risico dat een van de partijen bij een transactie in gebreke blijft voordat de definitieve 
afwikkeling van de met de transactie samenhangende kasstromen heeft plaatsgevonden. De Groep is 
onderhevig aan kredietrisico ten gevolge van het toestaan van leningen en voorschotten en het aanhouden 
van een beleggingsportefeuille. De voornaamste oorzaak van dit type risico is het uitblijven van betaling 
door de tegenpartij. 
 
Het kredietrisico is veruit het voornaamste risico waaraan de Groep is blootgesteld en wordt binnen elke 
entiteit nauw opgevolgd door het bevoegde comité (zie punt "7.1.1. De risicocomités"). Bovendien wordt 



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

91 

 

het kredietrisico elk kwartaal in detail gerapporteerd. Via de CRO van Crelan NV worden de verslagen van 
deze laatste voorgelegd en besproken op het Directiecomité. 
 
In deze sectie wordt uitsluitend het kredietrisico op de leningen en vorderingen en de beleggingsportefeuille 
besproken. Voor informatie met betrekking tot het kredietrisico van de herverzekeringsactiva verwijzen wij 
naar toelichting 7.6.3. 
 
 
7.2.1. Het beheersen van het kredietrisico 
 
7.2.1.1. Leningen en vorderingen 
 
Het kredietrisico ten gevolge van het toestaan van leningen en voorschotten, wordt door elke entiteit van 
de Groep actief beheerd, gebruik makend van informatiesystemen, aangepast aan de entiteit, en 
waarderingsmethoden van de tegenpartijen. Vooraleer een krediet wordt toegestaan, wordt de aanvraag 
onderworpen aan een diepgaand onderzoek van de tegenpartij, het te financieren project en de structuur 
van de opgezette transactie. De analyse gebeurt aan de hand van een formeel vastgelegd beslissingssysteem. 
De kredietbeslissing wordt ten slotte genomen door de bevoegde personen of het bevoegde niveau binnen 
de business lines. 
 
Jaarlijks investeert de Groep in de informatisering van real-time kwaliteitsgegevens komende van interne en 
externe gegevensbronnen voor de opvolging van de kredieten. Deze informatie ligt aan de basis voor de 
opmaak van de boordtabellen ter opvolging van de kredietactiviteit, alsook voor de allocatie aan de diverse 
risico-opvolgingssystemen. 
 
Het kredietrisico wordt binnen de Groep op verschillende manieren beheerd. Elke operationele entiteit is 
verantwoordelijk voor het toekennen van ratings en de opvolging van het kredietrisico van haar eigen 
cliënteel. De verschillende entiteiten van de Groep opereren dan ook in volledig verschillende segmenten 
en niches van de markt. Belangrijke risico’s worden echter via de bevoegde kredietrisicocomités 
gerapporteerd naar het Directiecomité. Desgewenst kan Risk Management van de Groep bijkomende 
limieten opleggen en bestaande risico’s bijsturen. 
 
De Groep Crelan heeft beslist om haar dochteronderneming Europabank NV in de STA-methode 
(Standardised approach) te behouden op reglementair niveau omwille van de specifieke aard van haar risico’s 
en de opvolging ervan. Enkel de retail perimeter van Crelan NV en AXA Bank Belgium worden in de IRBA-
methode (IRB Advanced Approach) opgevolgd.  
 
De ratings worden berekend in het departement kredieten op het moment van de kredietaanvraag. Ze 
worden er eveneens up-to-date gehouden in functie van gebeurtenissen gedurende de looptijd van het 
krediet en in functie van de typologie van de risico’s. 
 
Per 13 maart 2019 heeft de NBB Crelan toestemming gegeven om een deel van de ex-Centea-kredieten te 
behandelen volgens de IRB-methode (uitrolplan). Hiertoe heeft Crelan specifieke modellen ontwikkeld om 
het kredietrisico op deze in 2013 gekochte portefeuille te beheren die in eerste instantie volgens de 
standaardmethode werd behandeld. Deze modellen werden in de loop van 2018 door de Nationale Bank 
geïnspecteerd, waarbij de aandacht vooral uitging naar hun prestatieniveau. 
De omschakeling naar IRB voor dit deel van de vroegere Centea-leningen werd door Crelan uitgevoerd 
voor de berekening van het eigen vermogen vanaf situatie 31 maart 2019. 
 
De NBB heeft tussen mei en november 2021 een inspectie uitgevoerd en bij brief van 21 december 2021 
de door Crelan voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. Deze omvatten de toestemming om geavanceerde 
benaderingen toe te passen op de portefeuille van de zelfstandigen van Centea, waarmee het plan van roll-
up wordt afgesloten. Deze veranderingen zullen in de loop van 2022 plaatsvinden. 
 
In 2021 heeft Crelan, zoals vereist door de regelgeving, gebruik gemaakt van zijn aangepaste processen die 
toezicht houden op default beheer om te voldoen aan de vereisten van de EBA-richtlijnen die op 1 januari 
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2021 van kracht zijn geworden. Op deze basis zijn de risicobewakingssystemen nu gevoed als onderdeel van 
het toezicht op en het verstrekken van voorzieningen voor oninbare leningen. De evaluatie van de prestaties 
van de IRB-modellen die worden gebruikt om risico's te meten, wordt ook uitgevoerd op basis van de 
nieuwe definitie van wanbetaling. 
 
Momenteel kunnen wij de kredietactiviteit van de Crelan Groep onderverdelen in verschillende 
activaklassen: 
 

• Europabank NV investeert voornamelijk in overheidsschuld, hypothecaire leningen en 
consumentenkredieten. 

• AXA Bank Belgium investeert voornamelijk in leningen aan particulieren, met name hypotheken, 
maar ook in leningen aan kleine bedrijven. 

• Crelan NV investeert hoofdzakelijk in leningen aan particulieren, met inbegrip van hypotheken, 
maar ook in leningen aan landbouwers en kleine ondernemingen. 

 
Elke entiteit beschikt over specifieke operationele onderafdelingen met hun eigen vakspecialisten en 
instrumenten voor risicobeheer. Binnen Crelan NV worden rating-systemen gebruikt voor de markt van de 
land- en tuinbouwers en de markt voor kleine ondernemingen en zelfstandigen, alsook een credit scoring-
systeem voor consumptiekredieten. 
 
De uitstaande kredieten worden voortdurend opgevolgd en gerangschikt volgens hun risicograad, rekening 
houdende met gebeurtenissen die de kredietkwaliteit beïnvloeden. Een standaardopvolging werd ingebouwd 
in het informatiesysteem van de kredieten dat zorgt voor het automatisch versturen van herinneringen in 
geval van achterstallen. De kwalitatieve indicatoren worden eveneens opgevolgd met behulp van 
leveranciers van bedrijfsdata. Bovendien worden door alle entiteiten van de Groep risico-verlagende 
technieken toegepast, waarvan de meest voorkomende het nemen van waarborgen is. De voornaamste 
waarborgen bij het toestaan van leningen en voorschotten zijn onroerende goederen, roerende goederen en 
financiële activa. Voor de zekerheden werden duidelijke schattingsnormen bepaald, die zowel de juridische 
aspecten van de waarborg in aanmerking nemen als de economische kenmerken van de bezwaarde goederen. 
Er wordt eveneens rekening gehouden met de samenloop tussen de andere schuldeisers om de 
recuperatiewaarde te bepalen. 
 
Wanneer het waarschijnlijk is dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, wordt er 
een individuele waardevermindering aangelegd. Deze wordt vervolgens individueel opgevolgd met als doel 
het risico op een aanvaardbaar niveau te houden en te trachten de achterstallige sommen in der minne te 
recupereren. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden de kredieten doorgegeven aan het departement 
juridische zaken en geschillen voor uitwinning van de waarborgen.  
 
De waardeverminderingen op kredieten worden bepaald aan de hand van modellen gebaseerd op historische 
verliesgegevens, alsook op basis van het professioneel oordeel van de experten die zetelen in het comité 
waardeverminderingen. Zoals de IFRS 9 norm het voorschrijft, houden de waardeverminderingen eveneens 
rekening met de verwachte economische situatie van de komende jaren. Zo dienen volgende macro-
economische indicatoren als input voor de modellen: 
 

• De BBP-groei in België; 
• Het werkloosheidspercentage in België; 
• De evolutie van de vastgoedprijzen in België. 
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Voor elke parameter worden 3 scenario’s gebruikt. Een basisscenario, een positief scenario en een negatief 
scenario. Op 31 december 2021 werden volgende parameters en gewichten toegewezen: 
 

 
 
Covid maatregelen 
In 2021 bleef Crelan gezonde tegenpartijen ondersteunen door faciliteiten toe te kennen of uit te breiden 
om de moeilijkheden in verband met Covid het hoofd te bieden. Eind 2021 eindigden deze maatregelen 
terwijl de meeste economische sectoren hun activiteiten hervatten. Sindsdien heeft de overgrote 
meerderheid van de klanten het normale verloop van de terugbetalingen zoals voorzien in de contracten 
hervat zonder dat de Bank een toename van de betalingsachterstanden en wanbetalingen in de 
kredietportefeuille registreerde. 
Er zijn nog beperkt aantal tegenpartijen die kwetsbaar blijven en waarvoor de risicomonitoring is versterkt, 
met name via een periodieke herziening van het dossier. Wanneer de degradatie van het risico dit vereiste, 
werden deze bestanden overgebracht naar stage 2 of in gebreke met een versterkte voorziening op basis van 
de ongewijzigde regels oa. van het IFRS9-systeem. 
 
De volgende tabellen geven een overzicht voor de Crelan Groep van de Exposure at default (EAD), Risk 
Weighted Assets (RWA) en gemiddelde Risk Weight (RW) in procent voor 31 december 2021 en 31 
december 2020 naargelang de rapportering in het kader van de Bazel-normen : de RWA en gemiddelde RW 
zijn gebaseerd op de gerapporteerde cijfers in Corep tabel 7 (i e. standaardbenadering), tabel 8 (i e. interne 
noteringsbenadering) en tabel 13.01 (i.e. effectisering). Tabel 8 houdt, conform met de richtlijn van de NBB, 
geen rekening met de 5% add-on, die door de Belgische regulator wordt opgelegd aan Belgische banken die 
Belgische hypothecaire leningen volgens de IRB-methode rapporteren. Bovendien moet sinds 30 juni 2018 
rekening worden gehouden met een additionele 33% van de RWA op Belgische hypothecaire leningen 
volgens de IRB-methode. In tabel 8 wordt tevens, conform met de richtlijn van de NBB, geen rekening 
gehouden met factoren die door de Belgische regulator specifiek worden opgelegd op de RWA in gezonde 
omloop, die door Crelan NV gerapporteerd wordt volgens de IRB-methode. Deze additionele prudentiële 
maatregelen worden apart gerapporteerd in tabel 2 van de COREP onder rubriek "Other Risk Exposure 
Amounts". 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie voor "Other Risk Exposure Amounts". Deze 
bedroegen in totaal 3.101 miljoen EUR op 31 december 2021 versus 1.104 miljoen EUR op 31 december 
2020. Dit is een stijging met 1.997 miljoen EUR en is in hoofdzaak te wijten aan de overname van AXA 
Bank Belgium op 31 december 2021.. 
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Op 31 december 2021 is het gemiddeld risicogewicht van de blootstellingen die onder de 
standaardbenadering worden gerapporteerd 20,7%. Dit is een daling ten opzichte van het gemiddeld 
risicogewicht van 21,9% op 31 december 2020. De totale blootstelling van de EAD onder de 
standaardbenadering is met 3,4 miljard EUR gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze stijging 
is in hoofdzaak te wijten aan de overname van AXA Bank Belgium per 31 december 2021. 
 
Volgende tabellen geven een overzicht van de EAD, RWA en gemiddeld risicogewicht per type tegenpartij 
die gerapporteerd worden volgens de standaardbenadering, respectievelijk voor 31 december 2021 en 31 
december 2020 : 
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Het gemiddeld risicogewicht van de blootstellingen gerapporteerd onder de IRB-benadering is gedaald van 
11,9% op 31 december 2020 naar 10,1% op 31 december 2021. De totale blootstelling of EAD onder de 
IRB-benadering is met 28,1 miljard EUR gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze stijging is 
in hoofdzaak te wijten aan de overname van AXA Bank Belgium per 31 december 2021. 
 
In de onderstaande tabel wordt het aandeel van elk kredietscoringsmodel in de evolutie van het risicogewicht 
aangegeven voor de periode 31 december 2020 tot 31 december 2021. Het betreft hier enkel de IRB 
kredietscoringsmodellen van Crelan. 
 

 
 
Een daling in risicogewicht is merkbaar bij elk kredietscoringsmodel, behalve bij zelfstandigen en de 
homogene groepen van risico’s.  
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Volgende tabellen geven een overzicht van de EAD, RWA en gemiddeld risicogewicht per type tegenpartij 
die gerapporteerd worden volgens de IRB-benadering, respectievelijk voor 31 december 2021 en 31 
december 2020 : 
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De totale blootstellingen en risico gewogen activa binnen de Groep Crelan onder de standaardbenadering 
en de IRB-benadering worden in onderstaande tabel weergegeven : 
 

 
 
Om de verschillende risicoklassen en de verschillende segmenten vergelijkbaar te maken, maakt de Groep 
Crelan gebruik van een Masterscale. Via deze Masterscale kan de portefeuille vergeleken worden met 
internationale standaarden. 
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In onderstaande tabel wordt een verdeling van de kredietportefeuille weergegeven in termen van EAD en 
risico-gewogen activa gebruikmakend van de diverse gehanteerde risicoklassen volgens de Masterscale. Het 
betreft hier uitsluitend het retail segment van de Groep Crelan die volgens de IRB-methode wordt 
gerapporteerd.  
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bruto blootstelling die onder de IRB-benadering wordt gerapporteerd 
gestegen is van een niveau van 16,2 miljard EUR op 31 december 2020 naar een niveau van 44,3 miljard 
EUR op 31 december 2021. De stijging van de blootstelling is voornamelijk te wijten aan de overname van 
AXA Bank Belgium per 31 december 2021. De risico gewogen activa zijn daardoor gestegen van 1,92 miljard 
EUR op 31 december 2020 naar 4,48 miljard EUR op 31 december 2021. Het gewogen gemiddelde 
risicogewicht van de blootstellingen is gedaald van een niveau van 11,9% op 31 december 2020 naar een 
niveau van 10,1% op 31 december 2021.  
 
Wanneer de Masterscale wordt vertaald in een equivalente externe rating, krijgen we volgende 
onderverdeling van de EAD volgens rating : 
 

 
 
 
Van deze blootstellingen die onder de IRB benadering worden gerapporteerd op 31 december 2021 is dus 
85,1% van investment grade kwaliteit (ten opzichte van 81,3% op 31 december 2020), 13,9 % is speculative 
grade (ten opzichte van 17,5% op 31 december 2020) en 1,0% is in default (ten opzichte van 1,1% op 31 
december 2020). De definitie van default komt overeen met die van de Bazel-regelgeving, met name een 
achterstand in betaling van minimaal 90 dagen.  
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De rating wordt berekend bij elke nieuwe kredietaanvraag of bij periodieke herzieningen van de portefeuille 
zoals hierboven beschreven. Hij fungeert als beslissingsondersteunend instrument, onder meer voor het 
vastleggen van de rente- en waarborgvoorwaarden. Stapsgewijs worden de procedures van het 
kredietbeslissingsproces aangepast zodanig dat de gevraagde waarborgen in overeenstemming zijn met de 
rating van de desbetreffende cliënt.  
 
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 van 
de distributie van de retail portefeuille van Crelan NV per Masterscale rating : 
 

 
 
Wat F/Z betreft gaat het over kredieten in default (F) en opgezegde kredieten (Z).  
 
De volgende tabel geeft per Masterscale rating een overzicht van de EAD, het bedrag op de balans, het 
bedrag buiten balans, de gemiddelde credit conversion factor (CCF %) die wordt toegepast op het niet-
getrokken gedeelte van een krediet en het EAD-gewogen Loss Given Default (LGD)-percentage : 
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Het gemiddelde toegepaste CCF percentage op 31 december 2021 bedraagt 101,1% en is dus nagenoeg 
gelijk aan de gemiddelde CCF toegepast op 31 december 2020, dat 101,3% bedroeg. Het EAD-gewogen 
gemiddelde LGD-percentage op 31 december 2021 bedraagt 15,0% en is dus lager dan de EAD-gewogen 
gemiddelde LGD-percentage op 31 december 2020 (17,1%). 
 
Europabank NV :  
 
De blootstellingen van Europabank NV worden gerapporteerd in het kader van de Bazel reglementering 
volgens de standaardbenadering. Het gemiddeld risicogewicht (RW) geeft een indicatie van de kwaliteit van 
de onderliggende activa. Hoe hoger dit risicogewicht, hoe hoger het risico van de blootstellingen. De 
volgende tabellen geven een overzicht van de EAD, RWA en risicogewichten per type tegenpartij : 
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Het gemiddeld risicogewicht op 31 december 2021 bedraagt 36,5% en is lager dan dat op 31 december 2020 
(39,0%). De kredietkwaliteit van de kredietportefeuille bij Europabank NV is dus algemeen beter dan dat 
van vorig jaar. 
 
AXA Bank Belgium : 
 
De blootstellingen van AXA Bank Belgium worden gerapporteerd in het kader van de Bazel reglementering 
volgens de standaardbenadering en de IRB benadering. AXA Bank Belgium rapporteert het 
retailkredietrisico in hoofdzaak volgens de IRB benadering. De minimale prudentiële vereisten voor het 
niet-retailkredietrisico worden gerapporteerd in de standaardbenadering. 
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De volgende tabellen geven een overzicht van de EAD, RWA en risicogewichten per type tegenpartij 
respectievelijk volgens de standaardbenadering en de IRB benadering : 
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Overzicht leningen & vorderingen binnen de Groep Crelan : 
 
Onderstaande tabellen tonen de uitsplitsing op 31 december 2021 en 31 december 2020 van de 
geconsolideerde portefeuille leningen en vorderingen met gezonde omloop, leningen en vorderingen die 
reeds vervallen zijn maar die (nog) niet het voorwerp zijn van een bijzondere waardevermindering en 
leningen en vorderingen waarvoor een bijzondere waardevermindering werd aangelegd. 
 

 
 
De kredieten met gezonde omloop kunnen als volgt gedetailleerd worden : 
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De kredieten met betalingsachterstand waarvoor (nog) geen individuele waardevermindering werd 
aangelegd, kunnen per 31 december 2021 en 2020 als volgt gedetailleerd worden : 
 

 
 

 
 
Bij de start van IFRS 9 (begin 2018) is de bestaande IBNR provisie vervangen door de berekende provisies 
voor kredieten onder Stage 1 en 2. Zoals bepaald wordt onder IFRS 9, is zowel deze terugname als deze 
aanleg geboekt via het eigen vermogen. 
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Onderstaande tabel detailleert de leningen en vorderingen waarvoor een bijzondere waardevermindering 
(Stage 3) werd aangelegd : 
 

 
 

 
 
Bijzondere waardeverminderingen worden aangelegd wanneer er objectieve aanwijzingen zijn dat de cliënt 
niet (meer) aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Onder objectieve aanwijzingen wordt bijvoorbeeld 
verstaan : betalingsachterstand en inzet van de faillissementsprocedure. De bijzondere 
waardeverminderingen geven het verlies weer dat de Groep verwacht te zullen lijden. Dit bedrag wordt 
bepaald als zijnde het maximaal kredietrisico van de cliënt, verminderd met de reële waarde van de 
ontvangen zekerheidsstellingen en andere kredietverbeteringen. 
 

 
Indien een tegenpartij in gebreke blijft na herhaaldelijke pogingen van de Groep om een minnelijke regeling 
te treffen, worden de ontvangen waarborgen en garanties uitgewonnen. Wanneer alle normale inspanningen 
ter recuperatie van de vordering werden benut, wordt het openstaand saldo afgeschreven. 
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Onderstaande tabel geeft de mutaties weer van de waardeverminderingen : 
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7.2.1.2. Beleggingsportefeuille 
 
De kredietkwaliteit van de beleggingseffecten wordt opgevolgd aan de hand van een interne rating welke 
een weerspiegeling is van de externe rating van de gekende ratingbureaus. Een minimale interne rating van 
3B (overeenstemmend met BBB bij Fitch en S&P en Baa2 bij Moody’s) wordt opgelegd voor investeringen 
in de financiële portefeuille. Effecten met een lagere rating worden uitsluitend aangekocht op basis van een 
uitdrukkelijke en specifieke beslissing van het Directiecomité. Indien een effect ten gevolge van een 
downgrade onder het niveau 3B noteert, dan is een beslissing betreffende het behoud of de verkoop van 
het desbetreffende effect noodzakelijk. De effecten zonder rating betreffen voornamelijk fondsen en 
financiële vaste activa. 
 

 
 
In 2021 daalde de globale omloop van de portefeuille van de groep Crelan exclusief AXA Bank Belgium 
met 60 miljoen EUR tot 0,96 miljard EUR. Met de aankoop van AXA Bank Belgium met een financiële 
portefeuille van 488 miljoen EUR, stijgt de globale omloop naar 1,44 miljard EUR. De kwaliteit van de 
beleggingsportefeuille blijft zeer hoog vermits het 86% effecten bevat met een rating van minimaal 2A, 
tegenover 82% eind 2020. 
 
De Groep Crelan entte zijn investeringsbeleid op de activaklassen die in aanmerking komen als liquide activa 
in het kader van de Bazel III-regelgeving. Behoudens obligaties uitgegeven door overheden en 
supranationale instellingen worden bijgevolg enkel de covered bonds en ondernemingsobligaties in 
aanmerking genomen. 
 
De geografische spreiding van de totale portefeuille wordt in de volgende tabel weergegeven : 
 

 
  
De volgende bepalingen zijn enkel geldig voor de groep Crelan exclusief AXA Bank Belgium. 
 
Voor de beheersing van het kredietrisico uit beleggingsactiviteiten werden per entiteit en op niveau van de 
Groep uniforme limieten per productgroep en per tegenpartij opgesteld. De limieten op professionele 
tegenpartijen en banken worden in de backoffice van de marktenzaal opgevolgd. De limieten en de ratings 
van tegenpartijen en de aanwendingen worden permanent gecontroleerd door de backoffice. Bij eventuele 
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limietoverschrijdingen wordt een rapportering aan het management en aan de afdeling risicobeheer 
overgemaakt. 
Het pre-settlement tegenpartij- en afwikkelingsrisico blijft beperkt aangezien al deze activiteiten afgewikkeld 
worden met andere financiële instellingen. Het toezicht op het post-settlement kredietrisico wordt dagelijks 
opgevolgd op basis van de bepalingen vervat in de investeringspolitiek van de Groep. 
 
Een waardevermindering moet worden aangelegd volgens de criteria bepaald in IFRS 9. Er worden geen 
waardeverminderingen aangelegd voor de effecten gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. 
Voor eigen vermogensinstrumenten vormt een duurzame of significante waardedaling van de betreffende 
titel een objectieve aanwijzing. 
Voor schuldbewijzen geklasseerd onder geamortiseerde kostprijs of tegen reële waarde via OCI, worden 
waardeverminderingen aangelegd volgens het verwacht verliesmodel. 
 
Voor de eigen vermogensinstrumenten hanteert de Groep Crelan kwantitatieve factoren als indicator van 
mogelijke waardeverminderingen. Het gaat voornamelijk om een waardedaling van minstens 30% 
gedurende een periode van 6 opeenvolgende maanden. Ook factoren als financiële moeilijkheden van de 
emittent, perspectieven op korte termijn,... worden in rekening genomen. Bovenop voormelde criteria wordt 
een waardevermindering toegepast bij een waardedaling van meer dan 50% of gedurende een periode van 
minstens 3 jaar. 
 
Voor schuldbewijzen geklasseerd onder geamortiseerde kostprijs of tegen reële waarde via OCI verduidelijkt 
volgend schema het proces dat als basis dient voor de berekening : 
 

 
 
De berekening van het 12-maands verwacht verlies is het product van volgende waarden: 

• Indien er gekozen werd voor een behandeling in FVOCI: EAD = marktwaarde van het actief 
verhoogd met de bruto coupon 

• Indien er gekozen werd voor een behandeling in AC= Boekwaarde verhoogd met verlopen 
interesten, berekend op basis van het actuarieel rendement 

• LGD = Verlies bij default 
• Estimated PD 12 maand (EPD12) = Ingeschatte waarschijnlijkheid van default op 12 maand. 

 
De berekening van het verwacht verlies over de levensduur van de investering dient berekend te worden als 
het verschil tussen de geactualiseerde waarde van de contractuele cashflow en de geactualiseerde waarde van 
de verwachte cashflows. In functie van de kredietkwaliteit dienen de rentebaten op bruto of netto basis te 
worden genomen. Het uiteindelijke resultaat wordt bekomen door voor iedere contractuele cashflow het 
geactualiseerd verwacht verlies te berekenen op basis van LGD en ingeschatte PD voor de betrokken 
periode. 
 
  

Absolute kredietkwaliteit

Voldoet het financiële activa aan de definitie "laag 

kredietrisico" op de verslagdatum?

Nee

Nee

Relatieve kredietkwaliteit

Is het kredietrisico significant gestegen sinds eerste 

verwerking?

betalingsstatus: achterstand van meer dan 30 dagen

                                             Ja

                                             Ja

                                         Nee                                              Ja

Presterend

12-maaden verwacht verlies

Significante toename van het kredietrisico

Verwacht verlies over levensduur

 (Rentebaten op bruto basis)

Verminderde kredietkwaliteit

Verwacht verlies over levensduur

 (Rentebaten op netto basis)

Verminderde kredietkwaliteit?

(zelfde definitie als ias39)
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7.2.1.3. Derivaten 
 
Om het risico bij het afsluiten van derivaten te beperken, wordt met iedere financiële tegenpartij een ISDA 
Master Agreement en een CSA (Credit Support Annex) afgesloten. Deze contracten bepalen immers dat bij 
faling een netting mag gebeuren van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de derivatenhandel 
met deze tegenpartij. Het risico wordt nog verder beperkt door de contractuele verplichting om cash 
collaterals te plaatsen bij een negatieve netto-marktwaarde van de derivatenportefeuille.  
 
De toepassing van IFRS 13 houdt in dat bij de waardebepaling van derivaten het risico dat de tegenpartij of 
Crelan NV zijn verplichtingen niet zou nakomen, mee moet worden opgenomen. Dit leidt tot de berekening 
van een Credit Valuation Adjustment (CVA) en een Debit Valuation Adjustment (DVA). De berekening 
gebeurt op basis van de vervangingswaarde van de derivaten en een potentiële toename ervan (add-on). De 
kredietwaardigheid wordt bepaald op basis van gequoteerde credit default swaps. De kredietwaardigheid 
van Crelan NV meten we aan de hand van de CDS van entiteiten in de markt die representatief zijn voor 
Crelan NV. De waardering van de derivaten in IFRS dient aangepast te worden met de resultaten van de 
berekening in CVA/DVA. De impact op het resultaat van het boekjaar is -88.831,74 EUR. 
 
In 2013 besliste de Groep Crelan om de nieuwe regelgeving rond derivaten toe te passen zoals beschreven 
in de EMIR-verordening. Deze verordening heeft tot doel het regelgevingskader van de Europese Unie 
voor derivatentransacties te versterken door de stabiliteit, de transparantie en de efficiëntie op de 
derivatenmarkten te verbeteren. Ze beoogt de krediet-, liquiditeits- en operationele risico’s van de 
tegenpartijen bij de clearing van OTC derivatentransacties te verminderen. In dit kader sloot Crelan NV 
zich aan bij een centrale tegenpartij voor het afwikkelen van renteswaps. 
 
 
7.2.2. Maximaal kredietrisico 
 
Onderstaande tabel geeft voor elke categorie van financiële instrumenten het bedrag weer dat het best het 
maximaal kredietrisico weergeeft waaraan de entiteit op balansdatum is blootgesteld, zonder rekening te 
houden met eventuele garanties, waarborgen of andere kredietverbeteringen. 
 
Het maximaal kredietrisico is de netto-boekwaarde verminderd met de reeds opgenomen 
waardeverminderingsverliezen voor wat betreft de balansposten. Voor de niet-opgenomen kredietlijnen is 
het maximaal kredietrisico gelijk aan het niet-opgenomen bedrag en voor de bankwaarborgen het bedrag 
van de waarborg. 
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Om het kredietrisico te beperken ontvangt de Groep bepaalde zekerheden of collaterals. Voor de leningen 
en vorderingen aan klanten (exclusief consumentenkredieten en voorschotten in rekening courant) betreft 
het hoofdzakelijk hypotheken, handelsfondsen en landbouwvoorrechten. 
Daarnaast ontvangt de Groep cash collaterals voor de derivaten met een positieve netto-marktwaarde. 
 
 
7.2.3. Risicoconcentratie 
 
In het kader van het beheer van de concentratierisico’s, is het beleid van de verschillende entiteiten van de 
Groep gericht op het optimaal vastleggen en opvolgen van individuele en sector limieten teneinde te voldoen 
aan de betrokken regelgeving. 
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Onderstaande tabel geeft een beeld van de risicoconcentraties waaraan de Groep onderhevig is per 31 
december 2021 : 
 

 
 
Het kredietrisico bevindt zich hoofdzakelijk in België, aangezien de kredietverleningsactiviteit van de Groep 
zich hier concentreert.  
 
 
7.3. Marktrisico 
 
Het marktrisico is het risico dat de reële waarde of de toekomstige kasstromen van een financieel instrument 
zullen schommelen als gevolg van veranderingen in de marktprijzen. 
 
Het marktrisico situeert zich op 3 niveaus binnen de Groep : 
 

1. De structurele positie van de balans die beheerd wordt binnen het Asset en Liability Management (ALM 
renterisico) 

2. Overige prijsrisico’s in de portefeuille van de bank 
3. Het valutarisico op balansposities aangehouden in vreemde valuta 
 
 
7.3.1. ALM renterisico 
 
Het ALM renterisico wordt beheerd en opgevolgd door het Financieel Comité (FinCom) dat maandelijks 
vergadert. Het FinCom bestaat uit de leden van het Directiecomité, het Financiële-, het Risico- en het 
Commerciële departement. Dit comité geeft de nodige mandaten aan de financiële directie inzake beheer 
van het rente- en liquiditeitsrisico.  
 
Een FinCom Groep Comité werd opgericht in 2009. Leden van het Directie Comité en van de financiële 
afdelingen van Crelan NV en Europabank NV komen trimestrieel samen met de bedoeling de financiële 
intra-groepsrelaties te optimaliseren en een geconsolideerde visie op financiële risico’s te bepalen. 
 
Het Financieel Comité behandelt volgende onderwerpen : 
 

• Economische context 
• Liquiditeitsrisico 
• Renterisico (inclusief het optionele renterisico en het basisrisico OLO-IRS (driemaandelijks)) 
• Opvolging van vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen 
• De financiële portefeuille 
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• Dekkings- of beleggingsmandaten (gevolgd door de toegekende mandaten en nieuwe voorstellen) 
• Limieten 

 
Het Financieel Comité behandelt in eerste instantie de wijziging van de voornaamste financiële indicatoren 
(rente, beurzen, kredietspreads) sinds het vorige comité en de macro-economische gegevens uit Europa, de 
V.S. en Azië. Hierna worden kort de rentevooruitzichten besproken. 
 
Het renterisico is het risico dat de reële waarde of de toekomstige kasstromen van een financieel instrument 
zullen schommelen als gevolg van veranderingen in de marktrente. 
 
Het basisinstrument dat door de bank wordt gebruikt, is een "reversed cumulative gap" -rapport met een 
overzicht van de respectieve gemiddelde rentegapen per tijdsinterval, gelijk aan het verschil tussen alle 
vastrentende activa en alle verplichtingen met een vaste rente. Alle rentedragende activa en passiva worden 
chronologisch gerangschikt volgens resterende looptijd tot de maand waarop de rente op vervaldag komt 
of tot de maand waarop een renteherziening zal plaatsvinden. Overschotten of tekorten per toekomstige 
periode van vastrentende activa (vastrentende activa - verplichtingen met vaste rente) worden dus bepaald 
en vormen de positie van het niet-discretionaire renterisico van de bank. 
 
De rentegevoeligheid berekend door de "reversed cumulative gap" wordt aangevuld door de 
rentegevoeligheid van de optionele renteposities van het type "caps" voor de berekening van 
renterisicolimieten. 
 
Gezien de omvang van de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen die tussen eind 2014 en 
eind 2016 werden waargenomen, zijn de negatieve variaties in geval van rente stresstests (die de 
risicogrenzen niet kunnen overschrijden) sinds 2016 gebaseerd op uitstaande hypothecaire leningen zelf 
afhankelijk van de gesimuleerde rentestress. 
 
Dit betekent dat in onze "reversed cumulative gap" modellen, in geval van een sterke rentestijgingsstress, 
de rentevaste hypotheektermijn zal verlengen: vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen met 
hogere historische rentetarieven zullen de neiging hebben om te dalen (minder financieel voordeel voor 
klanten om een nieuwe hypothecaire lening af te sluiten om de oude vroegtijdig terug te betalen). Deze 
verlenging in onze duurtijd modellen van de vaste renteduur van activa in het geval van stress van een sterke 
rentestijging heeft een negatieve impact op de waarde van de bank (behoud van activa tegen een vaste 
historische koers die vaak lager zal zijn dan het tarief van de nieuwe productie van dit type activa). 
 
Dit betekent ook dat in onze "reversed cumulative gap" modellen, in geval van stress van dalende tarieven, 
de rentevaste hypotheektermijn zal verkorten : vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen met 
hogere historische rentetarieven zullen de neiging hebben om toe te nemen (verhoogd financieel voordeel 
voor klanten om een nieuwe hypothecaire lening af te sluiten om de oude af te lossen). Deze verlaging in 
onze duurtijd modellen van de vaste renteduur van activa in het geval van stress van scherpe 
renteverlagingen heeft een negatief effect op de waarde van de bank (snellere uitstromen van activa tegen 
een vaste historische koers die vaak hoger zal zijn dan het tarief van de nieuwe productie van dit type activa). 
 
Het model (waarvan de parameters jaarlijks worden herzien) gebruikt voor rente stresstests sinds 2016 
probeert daarom de negatieve convexiteit van vastrentende hypotheken in België te integreren 
(vooruitbetalingen door de klant toegestaan zonder rechtvaardiging, tegen betaling van 3 maanden rente aan 
de bank) : lagere meerwaarde dan een vergelijkbare obligatieportefeuille in geval van een daling van de rente 
en minderwaarde die meer nadelig is dan een vergelijkbare obligatieportefeuille in geval van een stijging van 
de rentetarieven. 
 
De impact van de zes rentecurve-schokken, die sinds 30 juni 2019 verplicht zijn door EBA (waaronder + 
2% en -2% met lineaire EBA floor (-1% overnight naar 0% op 20 jaar)), op de toekomstige jaarlijkse 
rentebaten van de bank (inclusief de optionele renteposities) kan bepaalde limieten niet overschrijden. Deze 
limieten (in miljoen EUR), bepaald op basis van het eigen vermogen en van het netto-bankproduct, worden 
jaarlijks vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 
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Voor het beheer van het ALM-renterisico worden financiële derivaten gebruikt. Naast de opties die op de 
markt zijn gekocht om caps af te dekken in hypothecaire kredieten met variabele rentevoeten, kan het niet-
optionele renterisico worden afgedekt door middel van renteswaps. 
 
Dit is een afdekking omdat, in geval van een wijziging in de referentierentecurve, de verandering in de netto 
contante waarde van de renteposities van de bank wordt verminderd door een omgekeerde verandering van 
de netto contante waarde van het afdekkingsinstrument. 
 
Crelan NV heeft drie portefeuilles van balansactiva en -passiva samengesteld als afgedekte positie waarop 
de reële waarde-afdekking van het renterisico (portfolio hedge accounting) wordt toegepast met 
renteswapovereenkomsten. Voor alle reële waarde-afdekkingen worden de vereiste efficiëntietesten op elke 
balansdatum uitgevoerd (zie punt 4.14.). 
 
De ALM afdeling berekent de gevoeligheid aan renteschommelingen uitsluitend op basis van het Banking 
Book van de Groep. Het marktrisico van de Trading portefeuille wordt opgevolgd met behulp van een 
Value-at-Risk-model. 
 
De door IFRS 7 geëiste renterisico analyse die volgt wordt uitgevoerd op basis van een looptijdbalans van 
rentedragende activa en verplichtingen in analogie met de methode van de vastrentende rentegaps, met een 
looptijd van 1 maand over een tijdshorizon van 12 maanden. In tegenstelling met wat ALM normaal doet, 
moet men daarvoor de volgende renteschommelingen beschouwen : een onmiddellijke beweging van de 
rente met +/- 1% voor 12 maanden, zonder dat de rentes negatiever dan de EBA floor zouden kunnen 
worden. 
 
In die berekening wordt eveneens rekening gehouden met volgende elementen : 
 

• Verwachte vervroegde kredietterugbetalingen volgens het gebruikte intern model 
• Voorziene trekkingen van goedgekeurde kredieten, maar nog niet volledig opgenomen 
• Opportuniteitskost gebonden aan de uitoefening, in geval van rentestijging, van rentecaps 

(plafonds) op kredieten met herzienbare rente 
• Variatie van de IFRS-herwaarderingen van de IRS no-hedge 
• Schommelingen van de rentevoeten op spaarboekjes gelijk aan 70% van de gesimuleerde (tot de 

EBA floor beperkte) marktrenteschommelingen met bovendien een floor tegen 0% voor de niet-
gereglementeerde spaarboekjes (half gevoelige zichtrekeningen) en tegen 0,11% voor de 
gereglementeerde spaarboekjes  

 
De herwaardering van de hedging renteswapovereenkomsten genereert weinig impact op resultaat bij een 
verschuiving van de rente met +/- 100bps. De herwaardering van de afgedekte financiële instrumenten 
genereert immers een bijna identieke, maar tegengestelde variatie (behalve bij inefficiëntie). 
 
Sinds begin 2018 (in voege treding van IFRS 9) is de gevoeligheid van het eigen vermogen voor rentetarieven 
verdwenen bij Crelan en Europabank gezien de effectenportfolio op de activa uitsluitend uit Hold To 
Collect bestaat. 
 
Onderstaande tabel toont de gevoeligheid van de winst en het eigen vermogen van de Groep (zonder Crelan 
Insurance NV en zonder (op eind december 2021 aangekochte) AXA Bank Belgium) op 31 december 2021 
en 31 december 2020 voor de hierboven beschreven verschuiving in de rentecurve met +/- 100bps. 
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Bij AXA Bank Belgium is het beheer van het renterisico op gelijkaardige principes gebaseerd : 
 

• Berekening van de impact van rentestressen op de actuariële waarde van toekomstige cash-flows 
van de financiële activa en passiva. In die berekeningen worden die cash-flows tot hun volgende 
renteherzieningsdatum beschouwd zoals wat Crelan in de reverse cumulatieve rentegaps doet. In 
die berekeningen wordt er gebruikgemaakt van een model dat van de rentescenario afhangt voor 
het bepalen van de verwachte vervroegde terugbetalingen van woonkredieten. 

• Hedging via renteswapovereenkomsten en aankopen van renteopties. 
 
Voor de IFRS 7 becijferde analyse van het renterisico en voor meer beschrijvingen van het beheer van het 
ALM renterisico bij AXA Bank Belgium, verwijzen we naar rubriek 4.5.1 Renterisico "banking book" in het 
jaarverslag van AXA Bank Belgium.. 
 
 
7.3.2. Marktrisico in de handelsportefeuille 
 
De Groep Crelan voert geen enkele handelsactiviteit uit voor eigen rekening. Tot aan het moment van de 
overname van AXA Bank Belgium werd er door de Groep Crelan geen marktrisico gerapporteerd in het 
kader van de Bazel-normen. Binnen AXA Bank Belgium wordt het marktrisico gerapporteerd volgens de 
"Standardised Approach", zoals gedefinieerd in hoofdstuk IV van de CRD/CRR-richtlijn voor het 
waarderen, opvolgen, rapporteren en beheren van haar marktrisico’s. Het marktrisico is beperkt tot 
financiële instrumenten die onder de classificatie ‘handelsportefeuille’ moeten worden geboekt en bedraagt 
16,0 miljoen EUR op 31 december 2021. Voor de beschrijving van het beheer van het marktrisico, verwijzen 
we naar rubriek 4.5.2.1 Marktrisicobeheer in het jaarverslag van AXA Bank Belgium.  
 
 
7.3.3. Marktrisico in de niet-handelsportefeuille 
 
Het marktrisico in de niet-handelsportefeuille (inclusief de retail portefeuille) wordt voor de entiteiten Crelan 
en Europabank binnen de Groep Crelan opgevolgd via een uniforme methodologie en omvat de volgende 
risico’s :  
 

• Het renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument verandert als gevolg van 
veranderingen in de marktrentevoeten. De vastrentende gap vormt de basis voor het bepalen van 
het renterisico. 

• Het "credit spread" -risico op de portefeuille, dat voortkomt uit veranderingen in de 
kredietwaardigheid van een emittent. 

• Het optie-risico afkomstig van de opties verbonden aan hypothecaire kredieten met variabele 
rentevoeten met cap en de indekking van deze door middel van aangekochte caps en swaptions. 

• Overige risico’s in de vorm van investeringen in fondsen, private equity en private debt. 
 
Het globale risico wordt gemeten vanuit een stressscenario-benadering. Hierbij wordt voor elk type risico 
binnen het globale risico van de bank een specifieke stress toegepast : 
 

• Voor het bepalen van het renterisico wordt op basis van de vastrentende gap het margeverlies 
berekend aan de hand van 6 verschillende rentescenario’s, nl. : 

o een 2% parallelle opwaartse schok; 
o een 2% parallelle neerwaartse schok; 
o een versteiling van de rentecurve (min 1% van de korte termijnrente en plus 2,5% van de 

lange termijnrente); 
o een vervlakking van de rentecurve (plus 2,5% van de korte termijnrente en min 1,0% van 

de lange termijnrente); 
o een opwaartse schok van 2% van de korte termijnrente ; 
o een neerwaartse schok van 2% van de korte termijnrente. 
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Het rentescenario met de hoogste negatieve impact op de netto actuele waarde van de bank wordt 
weerhouden als renterisico. Het optie-risico wordt gelijkaardig aan het renterisico opgevolgd door 
berekening van het margeverlies bij bovenvermelde rentescenario’s. 
 

• Het "credit spread" -risico op de portefeuille, wordt op basis van een value-at-risk methodologie 
berekend aan de hand van een parametrische VaR met 99,5% betrouwbaarheidsinterval en voor 
een tijdshorizon van 3 maanden. 

 
• De marktprijs van investeringen in fondsen met kapitaalsgarantie wordt gestresseerd door middel 

van een 20% waardedaling en 30% waardedaling voor fondsen zonder kapitaalsgarantie. 
Investeringen in private equity, private debt en vastgoed worden gestresseerd door middel van 
respectievelijk een 50%, een 30% en een 10% waardedaling. 

 
De aldus berekende stress op de verschillende type risico’s worden bij elkaar opgeteld tot een globale stress. 
Er wordt dus geen rekening gehouden met diversificatie-effecten tussen risico’s onderling.  
 
Aan de ene kant wordt de impact op het eigen vermogen van de bank berekend van de verschillende risico’s 
op de globale portefeuille van de bank in geval van stress (inclusief retail portefeuille). Aan de andere kant 
wordt er ook een globale stress toegepast waarbij de impact wordt berekend op het lopende boekjaar van 
de verschillende risico’s op de globale portefeuille van de bank. 
 
Volgende grafieken geven de evolutie van de globale stress voor de Groep Crelan voor 31 december 2020 
en 31 december 2021 : 
 

 
 
De globale stress die de impact op het eigen vermogen berekent, bedraagt 164,2 miljoen EUR op 31 
december 2021. Ten opzichte van 31 december 2020 is dit een stijging met 39,8 miljoen EUR. Het grootste 
risico in de globale stress is afkomstig van het renterisico gevolgd door het spread- en optierisico.  
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De globale stress die de impact berekent op het jaarresultaat bedraagt 3,4 miljoen EUR op 31 december 
2021. Ten opzichte van 31 december 2020 is dit een daling met 1,7 miljoen EUR. Het grootste deel van 
deze globale stress is afkomstig van het renterisico.  
 
Onderstaande grafiek geeft eveneens een overzicht van respectievelijk de minimum, maximum en 
gemiddelde stress waarden voor de verschillende risicofactoren die werden vastgesteld in de loop van 2021: 
 

 
 
Maandelijks worden beide globale stressindicatoren berekend en gerapporteerd aan het Financiële Comité 
(FinCom). In geval van overschrijding van de door het management vastgelegde limieten moet het FinCom 
de nodige acties ondernemen om dit risico te verminderen. 
 
Voor de opvolging van het marktrisico in de niet-handelsportefeuille binnen AXA Bank Belgium verwijzen 
we naar hoofdstuk 4.5.1 Renterisico "banking book" in het jaarverslag van AXA Bank Belgium. 
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7.3.4. Valutarisico 
 
Het valutarisico is het risico dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument 
zullen schommelen als gevolg van wisselkoerswijzigingen. 
 
Het valutarisico binnen de Groep is beperkt. Balansposities in vreemde valuta worden meteen afgedekt met 
een financiering in overeenkomstige valuta. Bovendien worden de posities in vreemde valuta van de balans 
dagelijks door de back office opgevolgd en gerapporteerd en mag de globale positie in vreemde valuta de 
door het management vastgelegde limiet niet overschrijden. 
 
 
7.4. Liquiditeitsrisico 
 
Het liquiditeitsrisico is het risico dat een onderneming moeilijkheden zal hebben om te voldoen aan haar 
financiële verplichtingen.  
 
Gedurende de Financiële Comités (FinCom) wordt in het liquiditeitsoverzicht de dag-positie opgevolgd 
alsook de maandelijkse interne dynamische liquiditeitsrapportering. Dit laat toe om op korte en middellange 
termijn de liquiditeitsbehoeften van de Bank te meten. 
 
Deze interne rapporten worden samen met de liquiditeitsstresstestratio’s die door de regulering van de EBA 
(LCR (horizon van 1 maand), NSFR (1-jarige horizon)) worden opgelegd, tijdens de FinCom besproken en 
opgevolgd. Ook wordt hierbij gecontroleerd of de liquiditeitslimieten, opgelegd door de Raad van Bestuur, 
worden gerespecteerd. 
 
De liquiditeitsstrategie van de Groep kent vier belangrijke elementen. 
Het eerste betreft het onderhouden van goede relaties met de investeerders, door bijvoorbeeld de dagelijkse 
aanwezigheid op de monetaire markt.  
 
De tweede component betreft het aanhouden van een adequate mix van financieringsbronnen. De Groep 
streeft naar een goed gediversifieerde "fundingmix" als het gaat om financiële producten of tegenpartijen. 
Crelan heeft een vrij brede "funding" voor particulieren, voornamelijk bestaande uit rekeningen-courant, 
spaarboekjes, termijndeposito’s en kasbons. Hoewel deze rekeningen grotendeels op korte termijn of direct 
opvraagbaar zijn, worden ze beschouwd als een stabiele bron van "funding", gezien de omvang van de 
klantenkring. 
 
Extra maandelijkse gereglementeerde rapporteringen inzake liquiditeiten (Additional Liquidity Monitoring 
Metrics), van kracht sinds 30 april 2016, bevestigen dit grote aantal depositarissen daar geen enkele 
schuldeiser van de Groep Crelan meer dan 1% vertegenwoordigt van de totale funding (tabel EBA C67.00). 
De enige uitzondering sinds 30 september 2020 is de deelneming van 400 miljoen EUR aan de TLTRO 
(lange termijn financiering) van de ECB. Die TLTRO (uiterst goedkope) funding bevordert amper de 
liquiditeit van Crelan gezien het gewaarborgd is door ECB in aanmerking komende effecten die meestal ook 
LCR niveau 1 effecten zijn indien ze niet als waarborg geleverd zouden zijn. Op 31 december 2021 (indien 
men ook de op eind december 2021 aangekochte AXA Bank Belgium beschouwd) is die vaststelling nog 
geldig met uitsluitend de ECB als enige schuldeiser van de Groep Crelan (inclusief AXA Bank Belgium) voor 
meer dan 1% van de totale funding (tabel EBA C67.00). 
 
Het derde element van de liquiditeitsstrategie van de Groep is het behoud van een brede portefeuille van 
verhandelbare en te mobiliseren activa die kunnen worden gebruikt om verstoringen in de kasstroom in 
evenwicht te brengen. De Groep heeft relatief grote portefeuilles met niet-bezwaarde, verhandelbare activa, 
die gemakkelijk kunnen worden omgezet in liquiditeiten via repo-overeenkomsten of via verkoop. Het 
merendeel van de verhandelbare activa van de Groep (exclusief AXA Bank Belgium) bestaat uit effecten die 
door de Europese Centrale Bank als waarborg worden aanvaard. 
 
Door de lage rentevoeten op EUR-effecten uitgegeven door de Europese kernlanden (zelfs lager dan de 
depositorente bij de ECB voor de effecten met korte resterende duur) en de historisch lage spreads voor de 
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corporate bonds, waren de herinvesteringen en obligatieaankopen zeer beperkt in 2021. Na een daling met 
± 193 miljoen EUR in 2020 daalde het bedrag van uitstaande effecten met 61 miljoen EUR in 2021. 
 
Globaal genomen (exclusief AXA Bank Belgium) is de beschikbare liquiditeitsvoorraad (LCR-
liquiditeitsbuffer) in 2021 met 244 miljoen EUR gestegen (3.703 miljoen EUR op 31 december 2021 tegen 
3.464 miljoen EUR op 31 december 2020). Deze stijging komt door de groei van de zichtdeposito's van 
Crelan bij de ECB met 53 miljoen EUR en door de toename van de portefeuille van beschikbare HQLA-
effecten van Crelan (voornamelijk niveau 1 voor LCR) ondanks enkele effectvervaldagen in 2021. 250 
miljoen EUR (eind december 2021) van reverse repo met AXA Bank Belgium (waarin Crelan cash levert en 
effecten (intra-groep SCF covered bonds) ontvangt) is het bijkomende element dat die evolutie uitlegt. Die 
intra-groep coverbonds (niet HQLA indien niet gebruikt) vervangen gedeeltelijk HQLA effecten die als 
zekerheid dienden in het kader van de deelname van Crelan aan de TLTRO (LT-financiering van de ECB) 
voor 400 miljoen EUR sinds 30 september 2020. 
 
De hoofdredenen van de stijging met 239 miljoen EUR van de liquiditeitsbuffer LCR in 2021 (exclusief AXA 
Bank Belgium) zijn : 

• de stijging van de klantdeposito’s (+ 1,25 miljard EUR) die groter was dan die van de kredieten 
(excl. gedeponeerde cashwaarborgen bij LCH) (+0,95 miljard EUR) 

• het bijkomend positieve effect op de liquiditeit van de daling met meer dan 0,2 miljard EUR van 
de daling van de gedeponeerde cashwaarborgen bij LCH 

• de aan de aankoop van AXA Bank Belgium op eind december 2021 gelinkt netto cash uitbetaling 
rond 0,25 miljard EUR  
(= - betaalde aankoopprijs voor AXA Bank Belgium en de door AXA Bank Belgium uitgegeven 
CoCo schulden dat AXA Bank Belgium eerder had gekocht  
+ verkoop prijs van Crelan Insurance + 445 miljoen EUR ontvangen bij de uitgifte van AT1 en T2 
gedeeltelijk door AXA Bank Belgium gekochte schulden). 

 
Als vierde element is er het belang dat wordt gehecht aan het meten van het liquiditeitsrisico, niet alleen op 
de korte termijn (op dagelijkse basis), maar ook op een maandelijkse basis met een horizon tot 24 maanden 
via een dynamisch proces, zodat ook de gebudgetteerde toekomstige balansontwikkelingen worden 
gefinancierd, met behoud van het toekomstige niveau van liquiditeitsindicatoren binnen wettelijke of interne 
limieten.  
 
Voor de Groep (exclusief AXA Bank Belgium) heeft de stijging in 2021 van onze beschikbare 
liquiditeitsvoorraden (+7%) niet tot een stijging van de LCR-ratio (Liquiditeit op een maand onder stress) 
tussen 31 december 2020 en 31 december 2021 geleid. 
 
 

 
 
Dit komt door een stijging met 215 miljoen EUR van de netto LCR outflows (exclusief AXA Bank Belgium) 
grotendeels te wijten aan : 
 

• de reglementaire LCR outflows (1 maand) op klantendeposito’s die na outflow-weging (tussen 5% 
en 20% voor retail klanten, 40% voor corporate en publieke klanten en 100% voor financiële 
klanten) met 190 miljoen EUR tussen 31 december 2020 en 31 december 2021 stegen, gezien de 
hogere omloop aan deposito’s; 

• de stijging van de reglementaire LCR outflows (1 maand) in verband met de pipeline kredieten met 
25 miljoen EUR. Dit resulteert uit de stijging met 80 miljoen EUR van de pipeline kredieten 
(voorraad aan nog te trekken gedeeltes van toegekende kredieten) vermenigvuldigd door het 
gemodelleerde percentage die tijdens de maand die volgt zou getrokken worden. 
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De evoluties tijdens het jaar van die geconsolideerde LCR ratio kunnen als volgt samengevat worden : 
 

 
 
De timing en financieringsbronnen van onze financiële verplichtingen (exclusief AXA Bank Belgium) 
worden getoond aan de hand van de analyse van de resterende looptijd hieronder :  
 

 
 

 
 
Deze vervaldagkalender van onze verplichtingen omvat de zichtrekeningen (incl. niet-gereglementeerde 
spaarboekjes) en gereglementeerde spaarboekjes. Deze vertegenwoordigen op 31 december 2021, 
respectievelijk 26% en 65% van de verplichtingen, in plaats van respectievelijk 25% en 65% op 31 december 
2020. 
 
De tabel hierboven, die volgens de eisen van IFRS 7 is opgesteld, plaatst zichtrekeningen en 
gereglementeerde spaarrekeningen in de <= 1 maand bucket. In de praktijk zullen de waargenomen saldi 
van aflossingen op zichtrekeningen en gereguleerde boekjes afwijken van deze theoretische 
terugbetalingsdata. 
Zowel bij de EBA-methodologie voor liquiditeitsratio’s (LCR en NSFR), als bij de methodologie gebruikt 
voor interne rapporteringen, wordt een meer realistische inschatting gemaakt van de terugbetalingsdata. 
 
In de tabel hierboven (binnen de interbancaire verplichtingen) verschijnen de 400 miljoen EUR TLTRO 
funding bij de ECB in de bucket 2 tot 5 jaar. Die funding begon op 30 september 2020 en duurt theoretisch 
3 jaar indien Crelan niet vroeger terugbetaalt (wat na 1 jaar mogelijk wordt). 
 



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

122 

 

Ten slotte is de liquiditeitsstructuur van onze activa (exclusief AXA Bank Belgium) verder uitgewerkt in de 
vervaldagenbalans hieronder :  
 

 

 

 
De bij London Clearing House gedeponeerde CSA deposito’s (852 miljoen EUR en 631 miljoen EUR 
respectievelijk op 31 december 2020 en 31 december 2021) zijn terug te vinden bij de "Andere kredieten 
toegestaan aan het cliënteel" aangezien LCH geen kredietinstelling is. Gezien ze niet liquide zijn, vindt men 
ze met vervalhorizon > 10 jaar terug in de tabel hierboven. 
 
De portefeuille (670 miljoen EUR) aan in aanmerking komende ECB-effecten die op elk moment 
mobiliseerbaar zijn en de interbancaire vorderingen op de NBB (± 2,9 miljard EUR bovenop de verplichte 
monetaire reserve) vormden op 31 december 2021 onze liquiditeitsreserve (excl. ABB) om namelijk 
mogelijke opnames van deposito's af te handelen. 
 
Bovendien, met 51% van de activa van de Groep (exclusief AXA Bank Belgium) bestaande uit hypothecaire 
kredieten op 31 december 2021, beschikt de Groep, indien nodig, over garanties voor de uitgifte van 
obligaties van type covered bonds. In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet op de 
covered bonds, zou de Groep dit type gedekte obligaties kunnen uitgeven tot 8% van de totale balans (dat 
wil zeggen ± 2 miljard EUR voor de Groep (exclusief AXA Bank Belgium)). 
 
Het LCR cijfer op 31 december 2021 (178,4%) op Groep niveau (inclusief AXA Bank Belgium) is nog iets 
hoger dan die van de Groep exclusief ABB (171,3%).  
 
Na de integratie van AXA Bank Belgium, die al sinds jaren (via haar dochtermaatschappij AXA Bank Europe 
SCF) covered bonds uitgeeft, zullen de bestaande programma’s van covered bond-uitgiftes blijkbaar 
uitgebreid kunnen worden om de voorraad aan hypothecaire kredieten bij Crelan (exclusief AXA Bank 
Belgium) gedeeltelijk ook als waarborg voor covered bond-uitgiftes te kunnen gebruiken. 
 
Voor de IFRS 7 becijferde analyse van het liquiditeitsrisico en voor meer beschrijvingen van het beheer van 
het liquiditeitsrisico bij AXA Bank Belgium, verwijzen we naar rubriek "4.3 Liquiditeitsrisico" in het 
jaarverslag van AXA Bank Belgium.. 
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7.5. Operationeel risico 
 
Het operationeel risico (OR) betreft het risico van verlies of kost als gevolg van het falen of tekortschieten 
van interne processen, mensen, systemen of gebeurtenissen veroorzaakt door externe factoren. 
 
De afdeling Operationeel Risico Management (ORM) beheert een specifieke perimeter die wordt 
aangestuurd door het OpRisk Comité met behulp van trimestriële rapporteringen. 
 
Het beheer van de operationele risico’s is gebaseerd op : 
 

• Een OR strategie die jaarlijks herzien wordt en een corpus van normen (ORM Set of Standards) 
met inbegrip van het OR beleid en met vastlegging van risicotolerantie en alarm- en 
escalatiegrenzen; 

• Een RMSA-oefening (Risk & Monitoring Self-Assessment) uitgevoerd door de proceseigenaars van 
de bank, onder de vorm van een cartografie van de risico’s en de beheersing van deze risico’s; 

• De online-aangifte van incidenten door de correspondenten in een gedecentraliseerde applicatie 
alsook hun beoordeling, opvolging en de rapportering door ORM aan het OpRisk comité; 

• KORI (Key Operational Risk Indicators), gebaseerd op de permanente controles gerealiseerd 
binnen de business lijnen en opgeleverd door de ORM-correspondenten. 

 
De opvolging door ORM van de remediëringsplannen opgemaakt door de business lijnen voor hun grootste 
risico’s, belangrijkste incidenten en indicatoren met onvoldoende resultaat. 
 
 
7.5.1. Cartografie 
 
In de loop van het boekjaar 2021 werd een nieuwe RMSA van de Bank, gericht op de operationele risico's 
van de ORM-perimeter, uitgevoerd bij 19 organisatorische eenheden en voor een totaal van 184 processen. 
Dankzij deze nieuwe risico-evaluatie konden in totaal 1.220 risico's worden geïdentificeerd en geëvalueerd, 
waarvan er aan het eind van de oefening 199 als minstens significant werden beschouwd, resulterend in 
evenveel actieplannen ter beperking van deze risico's. Het merendeel van deze actieplannen zal in de loop 
van het boekjaar 2022 geïmplementeerd worden; de eerste volledige follow-up zal door ORM aan het eind 
van het eerste kwartaal van 2022 worden uitgevoerd. 
 
 
7.5.2. Incidenten 
 
De incidenten worden gerapporteerd via een net van ORM correspondenten via een specifieke applicatie. 
De kostprijs van de incidenten wordt opgesplitst in een direct financieel verlies (gerapporteerd aan de NBB 
in het kader van de Corep C17) en/of indirecte kosten verbonden aan het aantal gepresteerde werkuren van 
interne en/of externe werknemers voor het behandelen van de incidenten (analytische opvolging).  
In 2021 bedragen de directe netto geconsolideerde financiële verliezen (Crelan + Europabank) 2.750.436,71 
EUR voor een totaal van 195 incidenten. De incidenten van meer dan 20.000 EUR worden systematisch 
gemeld aan het OpRisk comité op basis van een nauwgezette follow-up, zowel wat betreft de regularisering 
ervan op korte termijn als wat betreft de invoering van corrigerende maatregelen om herhaling te 
voorkomen. 
 
 
7.5.3. Key Risk Indicators 
 
Een boordtabel van 134 risico-indicatoren (per 31 december 2021) wordt trimestrieel opgemaakt door ORM 
op basis van de aangeleverde permanente controles vanuit de diverse business lijnen. Deze indicatoren 
worden opgemaakt teneinde een beoordeling weer te geven van de design van de onderliggende controles, 
de effectieve uitvoering ervan, de controleresultaten en, indien van toepassing, de door de betrokken 
business lijnen voorziene en uitgerolde remediëringsacties. Per einde 2021 bleven 15 actieplannen open die 



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

124 

 

werden opgevolgd door ORM zowel voor ontoereikende indicatoren als voor andere indicatoren waarvoor 
aanpassingen eveneens wenselijk zijn. 
 
 
7.6. Risicobeheer van de verzekeringsactiviteiten 
 
7.6.1. Liquiditeitsrisico 
 
Omwille van de eigenschappen van de gevoerde verzekeringsproducten, is het voornaamste liquiditeitsrisico 
de uitbetaling van de schadegevallen. Voornamelijk bij realisatie van een verzekerd risico dienen soms 
aanzienlijke bedragen uitgekeerd te worden in vergelijking met de aanwezige technische voorzieningen van 
de verzekeringsovereenkomst. De risicokapitalen overlijden per 31 december 2021 bedragen 12,1 miljard 
EUR (2020 : 11,1 miljard EUR) en de technische voorzieningen bedragen 67,4 miljoen EUR (2020 : 62,8 
miljoen EUR). De overige verzekerde risico’s (arbeidsongeschiktheid, overlijden door ongeval) zijn beperkt 
in omvang. 
 
Crelan Insurance NV heeft de risico’s van volgende productgroepen als volgt herverzekerd : 
 

• De financieringssaldoverzekeringen worden met een eigenbehoud van 2.000 EUR herverzekerd. 
• De schuldsaldo-verzekeringen en tijdelijke overlijdensverzekeringen met constant kapitaal worden 

met een eigenbehoud van 10.000 EUR herverzekerd. 
 
De herverzekeringsovereenkomst werd einde 2020 voor alle producten hernieuwd voor 1 jaar, rekening 
houdend met het feit dat Crelan de intentie heeft om de activiteit af te staan aan AXA Belgium in de loop 
van 2021. Het liquiditeitsrisico blijft ook na deze herziening op dit vlak vrij beperkt.  
De herverzekeringsovereenkomst voorziet dat voor belangrijke schadegevallen de herverzekeraar tot een 
contante betaling overgaat. Voor minder belangrijke schadegevallen en in het bijzonder voor alle 
schadegevallen van de financieringssaldoverzekering wordt periodiek een afrekening gemaakt waardoor een 
timing verschil van maximaal enkele maanden ontstaat. 
 
De technische voorzieningen worden momenteel belegd in een aantal beleggingscategorieën 
(overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, covered bonds, aandelenfondsen, termijn- en zichtrekeningen). Een 
mogelijk liquiditeitsprobleem zou kunnen ontstaan wanneer een groot deel van de verzekeringnemers de 
afkoopwaarde van hun contract zouden opvragen op een moment dat door een (tijdelijke) lage marktwaarde 
van de beleggingsinstrumenten deze liquiditeitsbehoefte niet of moeilijk kan voldaan worden. Het lijkt 
aannemelijk dat dit risico eerder beperkt is omwille van het gevoerde productengamma (risicoverzekeringen) 
aangezien de verzekeringen niet onderschreven zijn vanuit een "beleggingsperspectief" waardoor het 
afkoopgedrag minder gecorreleerd is met de evolutie op de financiële markten. 
 
 
7.6.2. Gevoeligheid voor verzekeringsrisico’s 
 
Het technisch resultaat en het eigen vermogen wordt voornamelijk beïnvloed door de verhouding van de 
marges in het verzekeringstarief ten opzichte van de werkelijke opbrengsten en kosten. 
 

• Het voorval resultaat wordt gevormd door de marge tussen de gebruikte voorval wetten (overlijden, 
arbeidsongeschiktheid) in het tarief en de voorgevallen schadegevallen. 

• Het beheer resultaat wordt gevormd door de kosten vervat in de premies en de diverse 
werkingskosten (administratie & commissielonen). 

• Het beleggingsresultaat wordt gevormd door de technische interest voet vervat in het tarief versus 
de beleggingsopbrengsten. 
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De sensitiviteit voor ongunstige evoluties wordt door een aantal maatregelen in de hand gehouden, met 
name : 
 

• Door een herverzekeringspolitiek die gericht is op een (quasi) volledige herverzekering van de 
verzekerde risico's waardoor het voorval resultaat op korte termijn in beperkte mate gevoelig is 
voor een negatieve evolutie. 

• Door de mogelijkheid voor de schuldsaldo verzekeringen tot een tariefherziening voor bestaande 
en nieuwe verzekeringsovereenkomsten om de eventuele negatieve impact van verslechterde 
omstandigheden op te vangen. 

 
De technische voorzieningen en het eigen vermogen worden momenteel belegd in een aantal 
beleggingscategorieën (overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, covered bonds, termijn- en zichtrekeningen). 
Omwille van het huidige productengamma (risicoverzekeringen) en omwille van het feit dat de maatschappij 
einde 2007 haar activiteit gestart heeft, is momenteel het totale bedrag van de beleggingen eerder beperkt. 
Hoewel het beleggingsresultaat op zich niet de belangrijkste component is voor het technisch resultaat, kan 
een sterke daling in het beleggingsresultaat wel een impact hebben op de solvabiliteitspositie (de 
risicokapitalen overlijden per 31 december 2021 bedragen 12,1 miljard EUR (2020 : 11,1 miljard EUR) en 
de technische voorzieningen bedragen 67,4 miljoen EUR (2020 : 62,8 miljoen EUR)) aangezien de marge 
tussen de beleggingen enerzijds en de technische voorzieningen en vereiste solvabiliteitsmarge anderzijds 
nog beperkt is. De beleggingsstrategie is omwille van die reden een aandachtspunt dat zeer nauw opgevolgd 
wordt. 
 
 
7.6.3. Kredietrisico 
 
Het kredietrisico situeert zich in hoofdzaak op vlak van de kredietwaardigheid van de emittenten van de 
schuldbewijzen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille, alsook op vlak van de kredietwaardigheid 
van de herverzekeraar. 
 
Voor het beheer van het kredietrisico van de beleggingsportefeuille van Crelan Insurance NV werd een 
afzonderlijke investeringspolitiek uitgewerkt, rekening houdende met de wettelijke richtlijnen ter zake. Hierin 
werden onder andere de toegestane effecten, de beperkingen per effect, de beperkingen per emittent en de 
minimale rating bij uitgifte vastgelegd. Elke afwijking op de investeringspolitiek wordt zonder uitstel 
voorgelegd aan het Directiecomité aan de hand van een gedocumenteerde nota. 
 
Maandelijks wordt een overzicht van de beleggingsportefeuille voorgelegd aan het Financieel Comité van 
Crelan Insurance NV. Van zodra een effect een in de investeringspolitiek vastgelegd percentage van zijn 
waarde verliest, wordt dit gemeld aan het Directiecomité. De te volgen strategie wordt vervolgens besproken 
in het Financieel Comité. 
 
Het kredietrisico van de herverzekeraar wordt opgevolgd aan de hand van de kredietrating toegekend door 
de rating agencies. Indien er objectieve aanwijzingen zouden zijn dat de kredietwaardigheid van de 
herverzekeraar achteruit gaat, zal dienovereenkomstig een bijzondere waardevermindering worden aangelegd 
voor de herverzekeringsactiva. Dit is tot op heden niet het geval. Het maximaal kredietrisico van de 
herverzekeringsactiva bedroeg per 31 december 2021 4,5 miljoen EUR (2020: 4,9 miljoen EUR). 
 
 
7.6.4. Verzekeringstechnisch risico 
 
Het verzekeringstechnisch risico bestaat enerzijds uit de onzekerheid met betrekking tot de frequentie van 
het zich voordoen van schadegevallen en anderzijds uit de grootte van het schadegeval. Dit risico wordt 
onder controle gehouden met behulp van een aan Crelan Insurance NV aangepaste onderschrijvingspolitiek, 
herverzekeringspolitiek, reserveringspolitiek en tariferingspolitiek. 
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7.6.4.1. Onderschrijvingspolitiek 
 
Crelan Insurance NV verkoopt via haar agentennet schuldsaldo verzekeringen, tijdelijke verzekeringen 
overlijden en financieringssaldoverzekeringen, voornamelijk voor het cliënteel van de bank. In 2009 werd 
voor de financieringssaldoverzekeringen een bijkomende distributie via Europabank NV opgestart. In 
samenwerking met de herverzekeraar werd een uitgebreide cliënten acceptatieprocedure opgezet. 
 
 
7.6.4.2. Herverzekeringspolitiek 
 
Via herverzekering beschermt de verzekeringsmaatschappij zich tegen het risico van vele en/of grote 
schadegevallen. Er werd geopteerd om de volledige verzekeringsportefeuille schuldsaldoverzekeringen, 
tijdelijke verzekeringen overlijden en financieringssaldoverzekeringen te herverzekeren. Vanaf 2011 voor de 
schuldsaldoverzekeringen en vanaf 2017 voor financieringssaldoverzekeringen wordt een beperkt 
eigenbehoud genomen (op korte termijn bedraagt het eigenbehoud minder dan 10% van het verzekerd 
risicokapitaal).  
 
 
7.6.4.3. Reserveringspolitiek 
 
De technische reserves worden berekend aan de hand van geldende actuariële principes en beoordeeld door 
een erkend actuaris. 
 
 
7.6.4.4. Tariferingspolitiek 
 
De tarieven worden bepaald in functie van enerzijds het verzekerde risico en anderzijds het profiel van de 
cliënt dat blijkt uit de acceptatieprocedure. Bovendien kunnen de tarieven (waaronder deze voor de 
risicopremies, de diverse tariefkosten en de technische interestvoeten) aangepast worden door de verzekeraar 
in het kader van een algemene tariefherziening voor de categorie verzekeringen waartoe de overeenkomst 
behoort of indien de wettelijke of reglementaire verplichtingen dit opleggen. De tarieven voor de bestaande 
schuldsaldoverzekeringen en financieringssaldoverzekeringen werden niet gewijzigd. 
 
 
7.7. Kapitaal Management 
 
De risico’s en het kapitaal die aan deze risico’s worden toegewezen, worden elk kwartaal opgevolgd. 
 
Het toezicht op kapitaalvereisten gebeurt binnen het reglementair kader. De Nationale Bank van België legt 
een SREP Tier 1 ratio op van 11,61% voor de Groep Crelan. 
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De samenstelling van het eigen vermogen en de allocatie ervan aan de verscheidene risico’s kan als volgt 
worden weergegeven voor 31 december 2021 : 

 
 

 
Het tegenpartijrisico vormt met 62,6% het grootste risico voor de Groep Crelan. Daarnaast 
vertegenwoordigt het operationeel risico 9,7% van het totaal gerapporteerde risico volgens de Bazel-normen. 
De CVA is een extra kapitaalbuffer die moet worden aangelegd voor derivaten die niet via een centrale 
clearingpartij worden afgesloten. Het marktrisico beperkt zich tot 0,1% van het totaal gerapporteerd risico. 
27,2% van het benodigd kapitaal gaat naar "andere" risico’s, dat is samengesteld uit het extra benodigd 
kapitaal voor enerzijds Belgische hypothecaire leningen die volgens de IRB-methode worden gerapporteerd, 
en anderzijds de bank specifieke factoren waarmee risico-gewogen activa, gerapporteerd volgens de IRB-
methode, moeten worden vermenigvuldigd. 
 
Het Kapitaal  

 
Op 31 december 2021 bedroeg de Total Capital Ratio of CAD ratio 19,74%, ten opzichte van een CAD 
ratio van 22,02% op 31 december 2020.  
 
Het totaal beschikbaar eigen vermogen bestaat uit:  

• Common Equity Tier 1 kapitaal (CET1 ); 
• additioneel Tier 1 kapitaal;  
• Tier 2 kapitaal. 

 
Volgens de definitie van het Bazel Comité voor Bankentoezicht bevat het CET1 kapitaal het volgestorte 
aandelenkapitaal en alle reserves (inclusief herwaarderingsreserve). Hiervan moeten een aantal bestanddelen 
worden afgetrokken met name : 

• Uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten; 
• Goodwill en andere immateriële vaste activa; 
• Tekort bij IRB provisie versus verwachte verliezen; 
• Andere aanpassingen.  

22,02%

19,74%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

31/12/2020 31/12/2021

Total capital ratio
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Het Tier 1 kapitaal van de bank is samengesteld uit het CET1 en het additioneel Tier 1 kapitaal. 
 
Het beschikbaar eigen vermogen bedroeg per 31 december 2021 2,291 miljard EUR en is als volgt 
samengesteld : 
 

 
 
Volgende grafiek geeft de samenstelling weer van het Tier 1 kapitaal : 
 

 
 
Tier 2 kapitaal, of aanvullend kapitaal, bestaat uit de achtergestelde certificaten die voldoen aan de 
voorwaarden van het Bazel Comité en vormt eveneens een onderdeel van de kapitaalpositie van de Groep 
Crelan. In 2021 is er ook de uitgifte van kapitaaleffecten voor een bedrag van 244 miljoen EUR die eveneens 
zijn toegevoegd onder Tier 2. 
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Het Tier 1 en Tier 2 kapitaal vormen samen het beschikbaar vermogen. 
 

 
 
De Tier 1 ratio geeft het Tier 1 kapitaal van de Groep Crelan weer als percentage van haar totale risico-
gewogen activa. De regelgever heeft bepaald dat dit minimaal 11,61% moet zijn voor 2021 voor de Groep 
Crelan. 
 
De Tier 1 ratio bedraagt 17,97% op 31 december 2021 ten opzichte van een Tier 1 ratio van 21,72% op 31 
december 2020. 

 
De leverage ratio is een eenvoudige maatstaf voor de solvabiliteit van banken. Deze vormt een onderdeel 
van Bazel III en wordt gedefinieerd als het Tier 1 kapitaal gedeeld door de totale risicoposities van binnen- 
en buitenbalans posten gedefinieerd volgens de Bazel-normen. Deze moet minstens 3% bedragen. De 
leverage ratio wordt sedert 1 januari 2018 onder Pijler I gerapporteerd.  
 
Op 31 december 2021 bedraagt de leverage ratio 4,12% tegen 4,84% op 31 december 2020. 

 
 
Het verschil tussen de ‘transitional definition’ en de ‘fully-loaded definition’ zit in de aanwending van 
eeuwigdurende achtergestelde leningen maar dit heeft géén impact op de leverage ratio.  
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8. Overzicht van de belangrijkste gehanteerde waarderingsgrondslagen 
voor financiële verslaggeving 

 
8.1. Algemeen 
 
De volgende waarderingsregels zijn van toepassing op de Groep Crelan (hierna "Crelan" of "de Groep" of 
"de Groep Crelan"). Deze waarderingsregels zijn gebaseerd op de International Financial Reporting 
Standards (IFRS) per 31 december 2021 zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Grondslagen voor 
financiële verslaggeving die verder niet specifiek vermeld worden, stemmen overeen met de IFRS-
standaarden zoals aanvaard binnen de Europese Unie. 
 
 
8.2. Consolidatie 
 
Een investeerder heeft zeggenschap over een deelneming wanneer deze wordt blootgesteld aan of recht 
heeft op variabele rendementen vanwege zijn band met de deelneming en heeft het vermogen om deze 
opbrengsten te beïnvloeden vanwege de macht die het heeft. 
 
In afwijking van dit principe heeft de Groep beslist, op basis van het relevantie- en het 
immaterialiteitsbeginsel, om bepaalde dochterondernemingen voor de toepassing van de IFRS 
Geconsolideerde Jaarrekening niet integraal op te nemen. Hierbij wordt een dochteronderneming wiens 
balanstotaal het vorige boekjaar lager is dan 0,15% van het balanstotaal van de Groep Crelan beschouwd 
als niet-materieel en als dusdanig niet mee opgenomen in de consolidatiekring, behoudens andersluidende 
beslissing van de Raad van Bestuur. Deze wordt op de balans opgenomen onder een afzonderlijke lijn 
‘Investeringen in geassocieerde ondernemingen, dochterondernemingen en joint ventures. 
 
Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening integreert de Groep Crelan de individuele jaarrekening 
van alle te consolideren entiteiten, per post, door toevoeging van vergelijkbare elementen van activa, passiva, 
eigen vermogen, baten en lasten. 
 
Opdat de geconsolideerde jaarrekening van de Groep informatie weergeeft alsof het de jaarrekening van 
een afzonderlijke economische entiteit is, worden de volgende stappen gevolgd : 
 

• De boekwaarde van de participatie in elke dochteronderneming en het aandeel in het eigen 
vermogen van elke dochteronderneming worden volledig geëlimineerd; 

• Balansposities en winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties binnen de Groep (inclusief 
inkomsten, uitgaven en dividenden), worden volledig geëlimineerd; 

• De tijdelijke verschillen die voortvloeien uit de eliminatie van winsten en verliezen op transacties 
binnen de Groep zijn onderworpen aan IAS 12, Winstbelastingen. 

 
 
8.3. Opname in de balans 
  
8.3.1. Opnemen / niet langer opnemen in de balans 
 
Financiële activa of passiva worden in de balans opgenomen zodra de Groep wordt beïnvloed door de 
contractuele bepalingen van het instrument.  
Financiële activa worden niet langer in de balans opgenomen zodra de contractuele rechten op de 
kasstromen ervan vervallen of de Groep de contractuele rechten op de kasstromen overdraagt, waardoor 
alle risico’s en voordelen gekoppeld aan het onroerend goed worden overgedragen. 
Dit is het geval bij Crelan groep voor alle leningen die op vervaldag komen en deze die volledig worden 
terugbetaald vóór de vervaldag. Elk verschil tussen de boekwaarde en het ontvangen bedrag wordt in de 
winst- en verliesrekening opgenomen. 
 



Groep Crelan 
Geconsolideerde Jaarrekening 2021 
___________________________________________________________________________________ 

131 

 

Financiële activa worden beschouwd als ‘gewijzigd’ indien de contractuele kasstromen opnieuw worden 
onderhandeld of anderszins worden gewijzigd, behalve als die financiële activa niet langer op de balans 
worden opgenomen of als ze periodiek worden geherwaardeerd (financiële activa met vlottende rente). In 
dat geval dient de brutoboekwaarde van het financiële actief te worden herberekend (contante waarde van 
de gewijzigde contractuele kasstromen verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet) en 
dient het verschil (wijzigingswinst of -verlies) in de winst- en verliesrekening te worden opgenomen.  
 
Financiële passiva worden niet langer opgenomen wanneer de contractuele verplichtingen nagekomen of 
ontbonden worden, dan wel vervallen. 
 
Een substantiële wijziging van de voorwaarden van een bestaande financiële verplichting of een deel ervan 
zal boekhoudkundig worden verwerkt als de ontbinding van de oorspronkelijke financiële verplichting en 
de opname van een nieuwe financiële verplichting. Een wijziging van méér dan 10 % van de actuele waarde 
waarbij de gewijzigde kasstromen werd verdisconteert aan de oorspronkelijke effectieve rentevoet wordt 
beschouwd als een ‘substantiële’ wijziging.  
Eventuele gemaakte kosten of vergoedingen worden opgenomen als onderdeel van de winst of het verlies 
met betrekking tot de ontbinding.  
 
 
8.3.2. Transactiedatum en afwikkelingsdatum 
 
Alle financiële verplichtingen van de Groep Crelan worden altijd op de afwikkelingsdatum in de balans 
opgenomen met uitzondering van verplichtingen met betrekking tot derivaten die op transactiedatum 
worden opgenomen. 
 
Alle aan- en verkopen van financiële activa, die moeten worden afgewikkeld binnen de termijnen die zijn 
bepaald door voorschriften of een marktovereenkomst, worden in de balans opgenomen op de 
afwikkelingsdatum, de datum waarop een actief aan of door de Groep Crelan wordt geleverd. Activa met 
betrekking tot derivaten worden op transactiedatum opgenomen. 
 
 

8.4. Financiële activa 
 
De Groep Crelan waardeert financiële activa op basis van de regels gedefinieerd in de standaard IFRS 9.  
De classificatie is afhankelijk van de volgende elementen : 
 

• Het business model 
• De eigenschappen van de contractuele kasstromen van het financiële actief 
• Specifieke regels 

 
 
8.4.1. Business model (bedrijfsmodel) 
 
De eerste stap in het classificatieproces is het bepalen van het business model waarin het actief wordt 
aangekocht. Volgende business modellen worden onderscheiden : 
 

• Hold To Collect : het business model is erop gericht om contractuele kasstromen te ontvangen 
• Hold To Collect and Sell : het doel van het business model is om zowel contractuele kasstromen te 

ontvangen als financiële activa te verkopen 
• Andere business modellen (waaronder Trading) 
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8.4.2. Contractuele kasstromen uit financiële activa 
 
Wat de contractuele kasstromen betreft, wordt beoordeeld of de kasstromen alleen betrekking hebben op 
aflossingen en rentebetalingen op de uitstaande hoofdsom : de term "Solely Payment of Principal and 
Interest" (SPPI) wordt gebruikt. 
 
 
8.4.3. Specifieke regels 
 

• De Groep kan ervoor kiezen om via OCI (herwaarderingsreserve rechtstreeks in het eigen 
vermogen) in eerste instantie de waardeschommelingen te behandelen die normaal worden 
verwerkt via winst of verlies bij het verwerven van eigen-vermogensinstrumenten. Deze keuze is 
onherroepelijk. 

• Bij de eerste opname en onherroepelijk kan de Groep ervoor kiezen om een actief te waarderen 
tegen reële waarde met waardeschommelingen in winst of verlies als een dergelijke keuze een 
boekhoudkundige asymmetrie elimineert of aanzienlijk vermindert ("Fair Value Option" ). 

 
 
8.4.4. Classificaties 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende classificaties die van toepassing kunnen zijn : 
 

Schuldinstrumenten Derivaten
Eigenvermogens-

instrumenten

Businessmodel hold 

to collect

Ja

Businessmodel hold 

to collect and sell

Neen

Alleen betaling hoofdsom en rente (SPPI)

Toepassing fair value optie

Amortised cost

Fair value through 

other comprehensive 

income

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen Neen

Fair value through 

profit and loss

Neen

Neen

Ja Ja

Businessmodel 

Trading

Ja

Ja

Keuze voor fair value 

through other 

comprehensive 

income

Neen

Ja

Neen

 
Op basis van bovenstaande classificatie worden volgende rubrieken in de balans onderscheiden : 
 
 
8.4.4.1. Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 
 
Deze categorie wordt gewaardeerd tegen reële waarde ("Fair Value") met waardeschommelingen via de 
winst- en verliesrekening. A priori voert Crelan geen handelsactiviteiten uit. Derivaten waarvoor geen 
effectieve afdekkingsrelatie kan worden gedefinieerd in overeenstemming met IFRS-regels zijn opgenomen 
in deze categorie. 
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8.4.4.2. Non-trading financial assets mandatorily at Fair Value through Profit or Loss 
 
Deze categorie wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardeschommelingen via de winst- en 
verliesrekening. Schuldbewijzen die de SPPI-test niet hebben doorstaan, worden in deze categorie ingedeeld. 
 
 
8.4.4.3. Financial assets designated at Fair Value through Profit or Loss 
 
Deze categorie wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardeschommelingen via de winst- en 
verliesrekening. Dit omvat de effecten waarvoor Crelan zou kiezen voor hun waardering bij de FV met 
waardeschommelingen via de winst- en verliesrekening. 
 
 
8.4.4.4. Financial assets at Fair Value through Other Comprehensive Income 
 
Deze categorie wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardeschommelingen via OCI. In deze categorie 
worden enerzijds eigen-vermogensinstrumenten geclassificeerd waar Crelan heeft gekozen om ze te 
waarderen via Fair Value met waardeschommelingen via andere OCI-elementen omdat ze duurzame 
belangen op lange termijn zijn. Anderziids wordt hier ook het deel van de obligatieportefeuille opgenomen 
aangehouden voor liquiditeitsdoeleinden, balansbeheer en optimalisatie van het risico versus opbrengst. Het 
betreft hier dus obligaties aangehouden in het ‘Hold To Collect en Sell’ model. 
 
De schommelingen in reële waarde van derivaten die deel uitmaken van gekwalificeerde 
kasstroomafdekkingen worden eveneens in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) opgenomen. 
 
 
8.4.4.5. Financial assets at amortised cost 
 
De kredietportefeuille evenals schuldbewijzen volgens het Hold To Collect-managementmodel die de SPPI-
test hebben doorstaan, vallen onder deze categorie. 
 
 
8.4.4.6. Herclassificaties 
 
Financiële activa kunnen enkel worden geherclassificeerd indien de Crelan groep haar bedrijfsmodel voor 
het beheer van de financiële activa zou wijzigen. Toekomstige wijzigingen in een bedrijfsmodel kunnen 
enkel heel sporadisch voorkomen en moeten voortspruiten uit materiële externe of interne wijzigingen aan 
de activiteiten van de Crelan groep die zichtbaar zijn voor externe partijen. Elke wijziging aan een 
bedrijfsmodel moet goedgekeurd worden door de hiervoor bevoegde interne organen en bekrachtigd door 
de Raad van Bestuur. Na een wijziging van het bedrijfsmodel zal de Crelan groep geen activiteiten meer 
doorvoeren op basis van het oude bedrijfsmodel. 
 
Herclassificaties worden enkel prospectief doorgevoerd zonder aanpassing van eerder erkende winsten, 
verliezen of intresten: 
 

• herclassificatie van geamortiseerde kostprijs naar reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in winst of verlies: elke winst of verlies uit het verschil tussen de vorige 
geamortiseerde kostprijs en de reële waarde wordt in winst of verlies opgenomen 

• herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies naar 
geamortiseerde kostprijs: de reële waarde bij herclassificatie is de nieuwe brutoboekwaarde 

• herclassificatie van geamortiseerde kostprijs naar reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI): elke winst of verlies 
uit het verschil tussen de vorige geamortiseerde kostprijs en de reële waarde wordt in de overige 
onderdelen van het totaalresultaat (OCI) opgenomen 
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• herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen 
van het totaalresultaat (OCI) naar geamortiseerde kostprijs: het financieel actief wordt 
geherclassificeerd tegen reële waarde op de herclassificatiedatum. Daarnaast wordt de gecumuleerde 
winst of verlies in overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) uit het eigen vermogen gehaald 
en gecorrigeerd op de reële waarde van het financieel actief op de herclassificatiedatum 

• herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies naar 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen van het 
totaalresultaat (OCI): het financieel actief blijft gewaardeerd tegen reële waarde 

• herclassificatie van reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de overige onderdelen 
van het totaalresultaat (OCI) naar reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 
of verlies: het financieel actief blijft gewaardeerd tegen reële waarde en de gecumuleerde winst of 
verlies in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) wordt geherclassificeerd van het eigen 
vermogen naar winst of verlies 

 
 
8.4.5. Waardeverminderingen 
 
Bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs 
worden bepaald op basis van een intern model dat het verwachte verlies berekent. Financiële activa zijn 
onderverdeeld in 3 stages in overeenstemming met IFRS 9 : 
 

• Stage 1 : deze categorie omvat activa die geen significante toename van het kredietrisico hebben 
ondervonden sinds het actief op de balans werd opgenomen. Voor deze activa wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies berekend op basis van het verwachte verlies over een tijdshorizon van 
1 jaar.  

• Stage 2 : deze categorie omvat activa die een aanzienlijke toename van het kredietrisico hebben 
ondergaan sinds het actief op de balans werd opgenomen. Voor deze activa wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies berekend op basis van het verwachte verlies over een tijdshorizon van 
de volledige looptijd van het actief. 

• Stage 3 : deze categorie betreft activa in default / non-performing. 
 
De Crelan groep maakt gebruik van 3 jaar toekomstgerichte informatie De macro-economische parameters 
die hierbij worden gebruikt voor de voorzieningen volgens IFRS 9 (Stage 1 + 2) zijn de volgende : 
 

• De BBP-groei in België (3-jaarsprognose) ; 
• Het werkloosheidspercentage in België (3-jaarsprognose) ; 
• De evolutie van de vastgoedprijzen in België (30-jaarsprognose). 

 
Voor elke parameter worden 3 scenario's gebruikt6 : 
 

• Een basisscenario ;  
• Een positief scenario; 
• Een negatief scenario. 

 
Laag kredietrisico 
 
De groep Crelan beschouwt het kredietrisico van een financieel instrument als laag indien het financieel 
instrument : 
 

• een laag risico op wanbetaling heeft 

                                                           
6 De gewichten die per 31 december 2021 aan elk van de scenario's zijn toegekend, zijn respectievelijk (in volgorde van 
vermelding) 55%, 15% en 30%. Het hogere gewicht dat aan het pessimistische scenario wordt toegekend in vergelijking 
met het optimistische scenario is een duidelijke indicatie van het prudente risicobeleid dat de Groep heeft gekozen. 
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• de ontlener een sterke capaciteit heeft om aan zijn kasverplichtingen te voldoen in de nabije 
toekomst rekening houdend met wijzigingen in de economische en bedrijfsomstandigheden die de 
mogelijkheid van de ontlener om aan zijn kredietverplichtingen te voldoen zou kunnen 
verminderen. 

 
Bijgevolg worden niet-retailblootstellingen die worden gewaardeerd naar reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) en die als "investment grade" 
gerangschikt zijn (BBB- en hoger) op de datum van afsluiting automatisch in stage 1 (verwachte 
kredietverliezen over een tijdshorizon van 12 maanden) opgenomen. Voor overheidsblootstellingen wordt 
dit verlaagd tot BB- en hoger. 
 
 
8.4.5.1. Schatting van het kredietrisico 
 
Om te bepalen of een actief onderhevig is aan een significante toename van het kredietrisico, duidt een 
selectie van parameters (deze kunnen variëren afhankelijk van het actief, bv. probability of default), of de 
evolutie hiervan, op een verhoogd kredietrisico. De aanwezigheid van ten minste een van deze parameters 
resulteert dan in de overdracht van stage in het kader van IFRS 9. Dit zijn zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve factoren die in de loop van de tijd kunnen veranderen. Een betalingsachterstand van 30 dagen 
wordt gebruikt als backstop, hetgeen inhoudt dat op dat moment een aanzienlijke toename van het 
kredietrisico wordt verondersteld. 
 
In de retailportefeuille gebruikt de groep Crelan de "probability of default" als criterium om te bepalen of 
er een significante stijging is van het kredietrisico. De groep Crelan transfereert daarbij alle financiële 
instrumenten waarvan de "probability of default" over 12 maanden tussen de eerste opname en de 
rapporteringsdatum gestegen is met een relatief bedrag en tot een maximum. Bijkomende triggers zijn dan: 
 

• negatieve vermelding in de centrale voor kredieten aan particulieren 
• toekennen van tolerantiemaatregelen ("forbearance") 
• een individuele opvolgingslijst (‘kredietbewakingslijst) van klanten waarbij onder meer wordt 

rekening gehouden met een individuele score die aan iedere klant wordt toegekend, een periodieke 
analyse van klanten met een omloop van > 1 mio EUR en bovenvermelde tolerantiemaatregelen. 

 
In de niet-retailportefeuille wordt een significante stijging van het kredietrisico bepaald op basis van de 
rating van de financiële instrumenten, namelijk een daling met een minimaal aantal "notches" sinds de 
aankoopdatum en tot een bepaald absoluut niveau (meestal beneden "investment grade"). 
 
 
8.4.5.2. Bepaling van de waardevermindering 
 
De bijzondere waardevermindering zelf wordt bepaald als het verwachte toekomstige verlies op de 
kasstromen van activa. In de praktijk wordt dit berekend voor de activa van de Stages 1 en 2 als een product 
van Probability of Default PD (PD), Loss Given Default (LGD) en Exposure At Default (EAD) : 
 
PD: de kans op wanbetaling binnen een bepaalde tijdshorizon. 
EAD: de verwachte blootstelling op het moment van wanbetaling. (niet retail : bruto blootstelling) 
LGD: verschil tussen verwachte kasstromen zonder wanbetaling en verwachte kasstromen in geval van 
wanbetaling.  
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Groepering 
 
Het modelleren van de parameters gebeurt op een collectieve basis. De financiële instrumenten worden 
gegroepeerd op basis van gemeenschappelijke risicokenmerken zoals : 
 

• type van instrument 
• kredietrisicoratings 
• type van onderpand 
• "loan-to-value"-ratio voor retailhypotheekleningen 
• datum van initiële boeking 
• resterende looptijd 
• aantal jaren in de boeken. 

 
De groeperingen worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat de verschillende groepen homogeen 
blijven. 
 
Voor activa van Stage 1 wordt een PD berekend over een horizon van 12 maanden, voor die van Stage 2 
over de gehele duur.  
Voor activa van Stage 3 komt de waardevermindering overeen met het verschil tussen de verwachte 
contractuele kasstromen en de verwachte toekomstige kasstromen (rekening houdend met de tijdswaarde).  
 
De PD's, LGD's en EAD's die worden gebruikt om de bijzondere waardevermindering te bepalen, zijn 
gebaseerd op de PD's, LGD's en EAD's die worden gebruikt voor prudentiële kredietrisicorapportering 
(Bazel). Er worden aanpassingen gedaan om deze parameters in overeenstemming te brengen met de IFRS-
voorschriften. De belangrijkste aanpassing betreft de overgang van een gewogen gemiddelde over een 
langere periode ("Through The Cycle") naar een voorziening op een specifiek tijdstip ("Point In Time"). 
Bovendien worden de conservatieve bepalingen waarnaar de toezichthouders hebben gevraagd, weggelaten 
en worden toekomstige elementen toegevoegd. 
 
Voor de niet-retailportefeuille worden deze parameters afgeleid uit historische gegevens en aangepast naar 
statistisch betekenisvolle parameters. Hierbij dient aangestipt dat de niet-retailportefeuille enkel bestaat uit 
"high investment grade" en doorgaans gewaarborgde posities: overheids- en supranationale obligaties, 
reverse repo’s en secured loans. Daardoor zijn de verwachte kredietverliezen niet-materieel. 
 
 
8.4.5.3. Wanbetaling 
 
De definitie van wanbetaling is in lijn met de EBA richtsnoeren inzake wanbetaling (EBA/GL/2016/07) 
  
Wanbetaling kan worden behandeld volgens kwantitatieve of kwalitatieve criteria. Dezelfde criteria als die 
gebruikt voor het beheer van het interne kredietrisicomodel worden gebruikt. Een aanzienlijke achterstand 
van meer dan 90 dagen wordt gebruikt als benchmark. 
 
Een financieel actief in de niet-retailportefeuille wordt als "wanbetaling" aangemerkt van zodra wanbetaling 
wordt vastgesteld op basis van de contractvoorwaarden. 
 
 
8.4.5.4. Bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot gekochte financiële activa of financiële activa die reeds 

bij hun ontstaan een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan 
 
Op de rapporteringsdatum neemt de groep Crelan als bijzondere waardevermindering voor verwachte 
verliezen met betrekking tot gekochte financiële activa of financiële activa die reeds bij hun ontstaan een 
bijzondere waardevermindering hebben ondergaan enkel de cumulatieve veranderingen op m.b.t.  verwachte 
kredietverliezen berekend over de totale levensduur en dit sinds de eerste opname op de balans.  
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Vervolgens dient op elke verslagdatum in winst of verlies het bedrag van de verandering in verwachte 
kredietverliezen berekend over de totale levensduur opgenomen te worden als een bijzondere 
waardeverminderingswinst of -verlies. Hierbij dienen gunstige veranderingen in de verwachte 
kredietverliezen berekend over de totale levensduur opgenomen te worden als een bijzondere 
waardeverminderingswinst, zelfs als de verwachte kredietverliezen berekend over de totale levensduur lager 
zijn dan het bedrag van de verwachte kredietverliezen die bij de eerste opname in de geschatte kasstromen 
waren opgenomen. 
 
 
8.5. Financiële verplichtingen 
 
Financiële verplichtingen zijn financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden, schulden aan 
kredietinstellingen, schulden aan klanten, schuldbewijzen, achtergestelde schulden en andere financieringen. 
 
De waardering en verdeling van de resultaten is afhankelijk van de IFRS-categorie van financiële 
verplichtingen, namelijk financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden en andere financiële 
verplichtingen. 
 
 
8.5.1. Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 
 
De Groep beschouwt een financiële verplichting voor handelsdoeleinden als : 
 

• het werd hoofdzakelijk verworven met het oog op verkoop of terugkoop op korte termijn; 
• het is een van de geïdentificeerde financiële instrumenten, gezamenlijk beheerd en waarvoor er 

aanwijzingen zijn voor een recent en feitelijk winstregelingsprogramma op korte termijn; 
• het is een derivaat waarvoor geen formele afdekking kan worden gedocumenteerd onder IFRS-

regels. 
 
Verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden worden aanvankelijk gewaardeerd tegen reële waarde 
en wijzigingen in reële waarde worden vervolgens opgenomen in de winst- en verliesrekening. 
 
 
8.5.2. Financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in winst of verlies  
 
Daarnaast mag de Groep bij eerste opname een niet-herroepbare keuze maken om een financiële 
verplichting (die voor het overige aan de voorwaarden voldoet om gewaardeerd te worden tegen 
geamortiseerde kostprijs) aan te wijzen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in winst of verlies indien deze classificatie in belangrijke mate een inconsistentie in de 
waardering of opname elimineert of beperkt die het gevolg zou zijn van de waardering van activa en 
verplichtingen of de erkenning van winsten en verliezen op een verschillende basis. Bovendien mag de 
Groep, indien een contract een of meerdere in het contract besloten derivaten bevat, het gehele hybride 
contract aanwijzen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst 
of verlies, behalve : 
 

• als het (de) in het contract besloten deriva(a)t(en) niet leid(t)(en) tot een belangrijke wijziging van 
de kasstromen die anders door het contract vereist zouden zijn of; 

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

De Groep heeft gebruikgemaakt van deze mogelijkheid in het geval van uitgegeven EMTN’s (European 
Medium Term Notes). 
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Voor deze laatste categorie heeft de Groep ervoor geopteerd om alle wijzigingen in reële waarde op te 
nemen in winst of verlies, met uitzondering van de wijzigingen in het kredietrisico van de verplichting (DVA, 
debit valuation adjustment) die in de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) dient te worden 
opgenomen zoals voorgeschreven onder IFRS 9.   
 
 
8.5.3. Overige financiële verplichtingen 
 
Overige financiële verplichtingen omvatten schulden aan kredietinstellingen, schulden aan klanten, 
schuldbewijzen, achtergestelde schulden en andere financiële verplichtingen.  
 
Dit betreft met name de uitstaande saldi op zicht- en termijnrekeningen van andere kredietinstellingen bij 
de Groep Crelan, direct opvraagbare deposito's, termijndeposito's en spaarrekeningen van klanten, evenals 
de (achtergestelde) depositocertificaten.  
 
De financiële verplichtingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen de reële waarde vermeerderd met 
rechtstreeks toerekenbare transactiekosten. Daarna worden de financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve rentemethode. Periodieke afschrijving wordt in de 
winst- en verliesrekening opgenomen als rentelasten. 
 
 
8.6. Reële waarde van financiële activa en verplichtingen 
 
De reële waarde van financiële activa en verplichtingen is de genoteerde prijs van deze of identieke activa 
en verplichtingen op een actieve markt (Level 1). Indien er voor een financieel instrument geen actieve 
markt is, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van een contante-waardeberekening gebaseerd op 
observeerbare marktgegevens (Level 2). Indien een reële waardebepaling uitsluitend op basis van 
observeerbare marktgegevens niet mogelijk is, wordt de reële waarde bepaald met behulp van niet-
observeerbare gegevens (Level 3). 
 
 
8.7. Verkoop en retrocessie van effecten 
 
Effecten gekoppeld aan een effectenoverdrachtsovereenkomst (Repo) blijven aan de actiefzijde van de 
balans. De schuld die voortvloeit uit de terugkoopverplichting van activa wordt opgenomen in de 
verplichtingen op de balans in de vorm van schulden aan kredietinstellingen of in schulden aan niet-
kredietinstellingen, afhankelijk van de tegenpartij. 
 
Effecten gekoppeld aan een retrocessieovereenkomst voor effecten (Reverse Repo) worden niet op de 
balans opgenomen. De geleende middelen worden echter op de actiefzijde in de balans opgenomen als 
vorderingen op kredietinstellingen of vorderingen op andere dan kredietinstellingen, afhankelijk van de 
tegenpartij. 
 
Het verschil tussen de verkoopprijs en de aflossingsprijs van de effecten wordt behandeld als rentebaten, 
gespreid over de looptijd van het contract. 
 
 
8.8. Verstrekte financiële waarborgen 
 
De eerste opname van de verstrekte financiële waarborgen in de balans gebeurt op de contractdatum. Ze 
geschiedt tegen de reële waarde, welke in de regel overeenstemt met de ontvangen vergoeding voor het 
verstrekken van de financiële waarborg. Indien de ontvangen premie niet overeenstemt met de 
marktpraktijken wordt het verschil met de reële waarde onmiddellijk in winst of verlies genomen. 
 
Vooreerst wordt de ontvangen premie pro rata temporis afgeschreven over de looptijd van het contract. Dit 
geschiedt op een "contract per contract"-basis. Vervolgens wordt nagegaan (op portefeuillebasis) of er geen 
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voorziening dient aangelegd voor eventuele of zekere uitwinningen. Deze voorziening wordt gedisconteerd 
indien de impact materieel is. 
 
De uitboeking geschiedt bij het verstrijken van de termijn. In het geval van uitwinning zal de verstrekte 
waarborg worden uitgeboekt voor het gewaarborgde bedrag, dat opgebouwd werd via de voorziening. 
 
 
8.9. Saldering van een financieel actief en een financiële verplichting 
 
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt uitsluitend 
in de balans opgenomen indien de Groep een in rechte afdwingbaar recht heeft om de opgenomen bedragen 
te salderen en voornemens is om hetzij de verplichting op netto-basis af te wikkelen, ofwel om het actief te 
realiseren op hetzelfde moment dat de verplichting wordt afgewikkeld. 
 
 
8.10. Derivaten en afdekkingstransacties 
 
8.10.1. Boekhouding en waardering 
 
Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde wijzigt als gevolg van veranderingen in de 
onderliggende waarde (rentevoet, wisselkoers, index, aandeel), die weinig of geen initiële netto-investering 
vereisen en die worden afgerekend op een later tijdstip. Derivaten zijn financiële instrumenten zoals swaps, 
termijncontracten, futures en opties (uitgegeven en gekocht). 
 
De eerste opname van alle derivaten vindt plaats tegen hun reële waarde. Latere wijzigingen in de reële 
waarde (exclusief opgebouwde rente) worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Opgelopen rente 
wordt pro rata temporis in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
 
De Groep classificeert derivaten als volgt : 
 

• Derivaten die geen afdekkingsderivaten zijn worden aangehouden als financiële activa of 
verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden  

• Afdekkingsderivaten 
 
 
8.10.2. Afdekking 
 
Bij het afsluiten van het derivaat wordt het contract opgenomen als een reële-waardeafdekking, waardoor 
het risico van variatie in de reële waarde van een opgenomen actief of verplichting wordt gedekt. De Groep 
kan onderscheid maken tussen reële waarde-afdekking van een individueel actief of individuele verplichting 
("micro-afdekking") en reële waarde-afdekking van een portefeuille-renterisico-afdekking ("macro-
afdekking"). In het laatste geval definieert de Groep een groep afdekkingsinstrumenten om het renterisico 
van een groep financiële activa en / of passiva te dekken. 
 
Documentatie 
 
Afdekkingsderivaten voldoen aan de voorwaarden en criteria die van toepassing zijn op 
afdekkingsinstrumenten opgelegd door IAS 39. De afgedekte activa en/of passiva voldoen aan de 
voorwaarden en criteria van afgedekte posities opgelegd door IAS 39. Bij het aangaan van de 
afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie formeel aangewezen en gedocumenteerd, evenals de 
doelstelling van de Groep ten aanzien van het risicobeheer en de strategie bij het aangaan van de 
afdekkingsrelatie. De documentatie bevat een aanduiding van het (de groep van) afdekkingsinstrument(en), 
de afgedekte positie(s), de aard van het af te dekken risico en hoe de Groep zal bepalen of het (de groep 
van) afdekkingsinstrument(en) effectief is bij het compenseren van het risico van veranderingen in de reële 
waarde van de afgedekte positie(s). 
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Efficiëntietesten 
 
De Groep gaat uitsluitend afdekkingstransacties aan die bij de start en eveneens naar verwachting in de 
daaropvolgende perioden zeer effectief zullen zijn voor wat betreft het compenseren van aan het afgedekte 
risico toe te schrijven veranderingen in reële waarde. De werkelijke effectiviteit van de afdekkingstransacties 
wordt op maandelijkse basis bepaald. Het resultaat van de verhouding tussen de reële waardeschommeling 
van het (de groep van) afdekkingsinstrument(en) en de afgedekte positie(s) dient binnen een bereik van 80-
125 procent te vallen. Indien dit niet het geval is, wordt de afdekkingsrelatie stopgezet.  
 

Waardering 
 
De winst of het verlies als gevolg van schommelingen in de reële waarde van het (de portefeuille van) 
afdekkingsinstrument(en) wordt onmiddellijk opgenomen in de winst- en verliesrekening. De winst of het 
verlies van de afgedekte positie(s) toe te schrijven aan het afgedekte risico leidt enerzijds tot een aanpassing 
van de boekwaarde van de afgedekte positie en wordt anderzijds opgenomen in de winst- en verliesrekening. 
Op deze manier worden de variaties in de reële waarde in de winst- en verliesrekening als gevolg van het 
(de portefeuille van) afdekkingsinstrument(en) enerzijds, en van de afgedekte positie (s) anderzijds, volledig 
of gedeeltelijk gecompenseerd en elke ineffectiviteit van de afdekkingsrelatie wordt opgenomen in winst of 
verlies.  
 
Als een afdekkingsrelatie niet langer voldoet aan de criteria voor afdekkingstransacties zoals gedefinieerd 
door IAS 39, wordt de afdekkingsrelatie prospectief stopgezet. Afdekkingsderivaten worden opnieuw 
geclassificeerd als "Financiële activa of verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden". De 
boekwaarde van de afgedekte positie(s) wordt vervolgens behandeld zoals deze zou worden behandeld 
onder IFRS zonder een afdekkingsrelatie. Veranderingen in de reële waarde van het verleden gepresenteerd 
in de balans worden in de winst- en verliesrekening opgenomen over de resterende levensduur van het of 
de afgedekte element(en). 
 
Rentebaten en -lasten die voortvloeien uit enerzijds afdekkingsinstrumenten en anderzijds afgedekte posities 
worden in renteresultaat verwerkt. 
 
 
8.10.3. In contracten besloten derivaten 
 
Een in een contract besloten derivaat is een component van een samengesteld contract dat tevens een niet-
afgeleid basiscontract bevat. Het gevolg is dat sommige kasstromen uit het samengestelde instrument op 
dezelfde wijze veranderen als die van een losstaand derivaat. 
 
Indien een samengesteld contract een basiscontract bevat dat een financieel actief is, geldt de regelgeving in 
punt 8.4 voor het gehele samengestelde contract. 
 
Indien een samengesteld contract een basiscontract bevat dat een financiële verplichting is, wordt een in een 
contract besloten derivaat afgescheiden van het basiscontract en als een derivaat geboekt als, en alleen als: 
 

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

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

• het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking van 
waardeveranderingen in winst of verlies (dat wil zeggen een derivaat dat is besloten in een tegen 
reële waarde gewaardeerde financiële verplichting met verwerking van waardeveranderingen in 
winst of verlies wordt niet afgezonderd). 

 
Indien het contract evenwel een of meer in het contract besloten derivaten bevat en het basiscontract een 
financiële verplichting is, mag de Groep beslissen om het gehele samengestelde contract aan te wijzen als 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, voor zover 
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aan de voorwaarden vermeld onder punt 8.5.2 "Financiële verplichtingen aangewezen als gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies" voldaan is. 
 
 
8.11. Materiële vaste activa 
 
De Groep behandelt materiële vaste activa volgens het kostenmodel. Dit betekent dat de materiële vaste 
activa tegen hun kostprijs (inclusief de direct toerekenbare acquisitiekosten) in de balans worden 
opgenomen, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere 
waardeverminderingen. De kostprijs is het bedrag dat werd betaald om het actief te verwerven, verhoogd 
met alle rechtstreeks toerekenbare kosten die werden gemaakt om het actief op de bedoelde locatie en/of 
in de bedoelde staat te brengen. 
 
Het af te schrijven bedrag van een actief komt overeen met zijn aankoopprijs minus zijn restwaarde. In de 
praktijk is de restwaarde in het algemeen onbeduidend. Als dit het geval is, heeft de Groep besloten om bij 
de bepaling van het af te schrijven bedrag geen rekening te houden met de restwaarde. Afschrijvingen 
worden toegerekend over de verwachte gebruiksduur van het actief. De geschatte gebruiksduur van een 
actief wordt op elke balansdatum herbekeken. Terreinen en kunstwerken worden niet afgeschreven, maar 
zijn onderhevig aan bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingskosten voor elke periode worden 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 
 
De Groep gebruikt volgende afschrijvingstermijnen : 
 
Gebouwen 

Ruwbouw niet-commerciële gebouwen 33 jaar 
Inrichting niet-commerciële gebouwen 10 jaar 
Ruwbouw commerciële gebouwen 30 – 40 jaar 
Inrichting commerciële gebouwen 9 – 10 jaar 

Hardware 5 jaar 
Installaties 10 jaar 
Koffers 10 – 20 jaar 
Lichtreclames 3 – 5 jaar 
Machines en materiaal 3 – 5 jaar 
Meubilair 10 jaar 
Rollend Materieel 4 – 5 jaar 
 
Onderhouds- en reparatiekosten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen over de periode waarin 
deze kosten worden gemaakt. De kosten van reserveonderdelen worden geactiveerd en vervolgens 
afgeschreven als deze uitgaven toekomstige economische voordelen voor de Groep opleveren. De mogelijke 
boekwaarde van de vervangen onderdelen wordt niet langer in de balans opgenomen. 
 
De winst of het verlies als gevolg van de opname van een actief uit de balans als gevolg van een 
buitenbedrijfstelling of verwijdering wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening. Als een actief wordt 
vernietigd, wordt het resterende af te schrijven bedrag onmiddellijk geboekt in de winst- en verliesrekening. 
 
Als een materieel vast actief wordt aangehouden voor verkoop, wordt het geclassificeerd als aangehouden 
voor verkoop, worden de afschrijvingen stopgezet en wordt het actief gewaardeerd tegen de laagste waarde 
van zijn boekwaarde en zijn reële waarde minus kosten van verkoop. 
 
 
8.12. Andere immateriële vaste activa 
 
Een immaterieel vast actief is een identificeerbaar niet-monetair actief zonder fysieke vorm dat alleen in de 
balans wordt opgenomen als het waarschijnlijk is dat de verwachte toekomstige economische voordelen die 
aan het actief kunnen worden toegeschreven naar de entiteit zullen vloeien en dat de kosten ervan 
betrouwbaar kunnen bepaald worden.  
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Andere immateriële vaste activa hebben betrekking op software die intern is gekocht of gecreëerd voor 
intern gebruik en gekochte klantenbestanden. Voor intern gegenereerde software worden alleen de 
ontwikkelingskosten geactiveerd die direct zijn toe te rekenen aan de software die is voltooid en effectief 
wordt gebruikt om economische voordelen te genereren. 
 
Een immaterieel vast actief wordt bij eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs. Vervolgens wordt het 
kostenmodel toegepast. De software wordt tegen kostprijs in de balans opgenomen, verminderd met de 
gecumuleerde afschrijvingen en eventuele gecumuleerde waardeverminderingen. Software- en 
klantenbestanden worden lineair afgeschreven. Het af te schrijven bedrag van een immaterieel vast actief 
komt overeen met de kostprijs verminderd met de restwaarde. In de praktijk is de restwaarde in het algemeen 
onbeduidend. Als dit het geval is, heeft de Groep besloten om bij de bepaling van het af te schrijven bedrag 
geen rekening te houden met de restwaarde.  
 
Voor immateriële vaste activa worden volgende afschrijvingsperioden toegepast : 
 
Intern ontwikkelde software 3-10 jaar 
Verworven software 5-10 jaar 
Klantenbestanden 10 jaar 
 
 
8.13. Overheidsteun 
 
De ECB als supra-nationale publieke instelling binnen de Europese unie wordt door de Groep als een 
instantie gelijk aan lokale, nationale of internationale overheden, overheidsinstellingen beschouwd. 
 
De gunstigere voorwaarden die zijn opgenomen binnen haar langerlopende herfinancieringsoperaties ( 
TLTRO operaties) worden dan ook als overheidssubsidie aangemerkt. De waarde van het voordeel wordt 
bepaald als het verschil tussen het ontvangen bedrag en de initiële waarde van de lening in overeenstemming 
met IFRS 9 – Financiële instrumenten. 
 
Ze worden op de balans uitgedrukt zodra met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat: 

• de Groep de aan de subsidie gekoppelde voorwaarden zal vervullen; 
• de subsidies ontvangen zullen worden 

 
Ze worden systematisch als opbrengsten in de resultatenrekening opgenomen over de perioden waarin de 
gerelateerde kosten die ze beogen te compenseren zijn opgenomen. 
 
 
8.14. Bedrijfscombinaties (IFRS 3) 
 
Overnames worden verwerkt op basis van de overnamemethode. De Groep koopt de netto-activa en neemt 
de verworven activa en de overgenomen verplichtingen op (inclusief voorwaardelijke verplichtingen). De 
verworven identificeerbare activa en de overgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen hun reële 
waarde op de overnamedatum. 
 
Een voorwaardelijke verplichting verworven in een bedrijfscombinatie wordt opgenomen wanneer het een 
bestaande verplichting is die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan de reële waarde 
betrouwbaar kan worden bepaald. 
 
Goodwill betaald bij de verwerving van ondernemingen uit de consolidatiekring (een dochtermaatschappij) 
wordt in de balans opgenomen als immaterieel actief en wordt initieel op de overnamedatum tegen kostprijs 
gewaardeerd, zijnde het positieve verschil tussen de kostprijs van de bedrijfscombinatie en het belang van 
de Groep Crelan in de netto reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke 
verplichtingen. Negatieve goodwill wordt onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
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Goodwill verworven tijdens een bedrijfscombinatie wordt niet afgeschreven. De Groep Crelan onderwerpt 
de goodwillbeoordeling aan een jaarlijkse waardeverminderingstest, of meer dan eens per jaar als bepaalde 
gebeurtenissen aangeven dat de boekwaarde hoger kan zijn dan de realiseerbare waarde. Eerder opgenomen 
bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot goodwill worden niet teruggenomen. 
 
De jaarlijkse goodwill-waarderingstest is gebaseerd op het discounted cash flow-model. Indien de netto 
actuele waarde van de winstprognoses, op basis van het strategisch plan van de betreffende 
dochteronderneming, lager is dan de opgenomen goodwill, wordt het verschil tussen de twee bedragen 
onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. De actualisatievoet komt overeen met de risicovrije 
rentevoet plus een risicopremie afhankelijk van het risicoprofiel van de betreffende dochteronderneming.  
 
 
8.15. Bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa 
 
De Groep beoordeelt op elke verslagdatum of er een indicatie is voor een mogelijk waardeverlies van een 
niet-financieel actief. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt opgenomen als de realiseerbare 
waarde van het actief lager is dan de boekwaarde. Deze realiseerbare waarde is de hoogste van de reële 
waarde minus verkoopkosten of de intrinsieke waarde. 
 
De boekwaarde van niet-financiële activa die een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan, wordt 
verlaagd tot hun geschatte realiseerbare waarde en het bedrag van de waardevermindering wordt opgenomen 
in de winst- en verliesrekening voor de lopende verslagperiode. 
 
Als het bedrag van de waardevermindering van niet-financiële activa (exclusief goodwill) in een volgende 
periode daalt en de daling objectief kan worden gekoppeld aan een gebeurtenis die zich na de 
waardevermindering heeft voorgedaan, wordt het eerder opgenomen waardeverlies teruggenomen. 
 
 
8.16. Voorzieningen en voorwaardelijke verplichtingen 
 
Voorzieningen zijn verplichtingen met onzekerheid over de omvang van toekomstige uitgaven en wanneer 
deze moeten worden gemaakt. De Groep neemt een voorziening op in de balans als - op balansdatum - een 
verplichting voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden, als het waarschijnlijk is dat de verplichting een 
uitgaande kasstroom vereist en als de verplichting betrouwbaar kan worden geschat. 
 
Binnen de Groep Crelan hebben voorzieningen voornamelijk betrekking op juridische zaken, 
schadegevallen, belastingverplichtingen en pensioenverplichtingen. 
 

• Voor juridische zaken en schadegevallen worden voorzieningen individueel berekend (per juridisch 
dossier of per schadegeval), op basis van de aan de begunstigden verschuldigde bedragen. Het 
bedrag en de toewijzing van toekomstige kasstromen is onzeker en hangt af van de timing van 
juridische zaken of schadegevallen. 

• Voor voorzieningen voor pensioenverplichtingen verwijzen we naar het hoofdstuk betreffende 
personeelsbeloningen (zie toelichting 8.18. & 4.13.). 

• Alle individualiseerbare verplichtingen met onzekerheden over de omvang van toekomstige kosten 
en wanneer deze kosten zullen worden gemaakt en die niet in de bovenstaande categorieën kunnen 
worden opgenomen, worden opgenomen in andere voorzieningen. 

 
Een voorwaardelijke verplichting wordt aangegeven als de Groep een potentiële verplichting heeft die 
voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden, maar waarvoor het onwaarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk zal zijn ; of waarvan de aansprakelijkheid niet betrouwbaar kan worden bepaald. 
 
Voorwaardelijke activa (rechten) worden niet opgenomen in de balans; ze worden wel vermeld in de 
toelichting indien een instroom van economische voordelen waarschijnlijk is. 
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8.17. Rentebaten en -lasten 
 
Rentebaten en -lasten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen voor alle rentedragende 
instrumenten met behulp van de effectieve rentemethode. Deze methode wordt gebruikt om de afschrijving 
van een financieel actief of een financiële verplichting te berekenen en rentebaten en -lasten toe te wijzen 
aan de betreffende periode. De effectieve rentevoet is de rentevoet die exact de verwachte stroom van 
toekomstige betalingen of kassaldi gedurende de verwachte levensduur van het financiële instrument 
verdisconteerd heeft ten opzichte van de netto-boekwaarde van het financieel actief of de financiële 
verplichting. Bij de berekening van de effectieve rentevoet schat de Groep de kasstromen. Deze berekening 
omvat alle provisies en vergoedingen betaald of ontvangen door contractpartijen die een integraal onderdeel 
vormen van de effectieve rentevoet, evenals transactiekosten. Transactiekosten zijn de extra kosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving of vervreemding van een financieel actief of verplichting. Deze 
omvatten commissies betaald aan agenten, adviseurs, makelaars en effectenhandelaar, evenals heffingen 
door de regelgevende instanties, beurzen en diverse soorten van belasting. 
Overlopende rente op derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden wordt pro rata temporis in de winst- 
en verliesrekening opgenomen. 
 
 
8.18. Voorzieningen en provisiebaten en -lasten 
 
De Groep onderscheidt verschillende soorten commissies : 
 
• In het geval van ontvangen commissies in ruil voor specifieke diensten, vindt opname in de 

resultatenrekening plaats wanneer de diensten worden verleend. Dit is het geval voor ontvangen 
commissies voor vermogensbeheer en verzekeringsactiviteiten. 

• De productiecommissies betaald bij de productie van kredieten en kasbons worden gespreid over de 
duur van de betreffende kredieten en kasbons en opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis 
van de effectieve rentevoet. 

• De overige provisies met betrekking tot kredieten en kasbons worden jaarlijks verrekend en 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 

 
 
8.19. Dividenden 
 
Ontvangen dividenden worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer het definitieve recht om ze te 
innen wordt vastgesteld. 
 
 
8.20. Gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen 
 
Winsten en verliezen gerealiseerd op verkopen en stopzettingen van financiële instrumenten geclassificeerd 
als ‘hold to collect & sell’, geven het verschil weer tussen de ontvangen opbrengsten en de initiële 
boekwaarde van het verkochte actief of passief, na aftrek van een mogelijke waardevermindering die had 
kunnen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, en na rekening te hebben gehouden met de 
impact van eventuele aanpassingen als gevolg van afdekking. 
Het verschil tussen de reële waarde van financiële activa en verplichtingen aangehouden voor 
handelsdoeleinden aan het einde van de huidige periode en aan het einde van de vorige periode is 
opgenomen in de "Winsten en verliezen op financiële activa en verplichtingen aangehouden voor 
handelsdoeleinden". Voor derivaten wordt de schommeling van de reële waarde tijdens de periode (exclusief 
opgebouwde rente) ook opgenomen in deze sectie. De schommeling van de reële waarde van 
afdekkingsderivaten wordt samen met de schommeling van de reële waarde van het ingedekt risico op een 
afzonderlijke lijn gepresenteerd. Opgelopen rente wordt opgenomen in rentebaten en -lasten. 
Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op ‘hold to collect & sell’ financiële activa die in het eigen vermogen 
zijn opgenomen (binnen de lijn ‘andere componenten van het eigen vermogen’ wat betrekking heeft op 
overige onderdelen van het totaalresultaat – OCI), worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
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wanneer de relevante financiële instrumenten worden verkocht of wanneer een bijzonder 
waardeverminderingsverlies wordt opgenomen.  
Zowel niet-gerealiseerde als gerealiseerde winsten of verliezen met betrekking tot eigen 
vermogensinstrumenten blijven binnen de overige onderdelen van het totaalresultaat (OCI) met 
uitzondering van de ontvangen dividenden (cfr. 8.14). 
 
 
8.21. Inkomstenbelastingen 
 
Deze post bevat de huidige en uitgestelde belastingen voor het boekjaar. 
Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de 
boekwaarde van de activa en verplichtingen en hun fiscale waarde. 
 
Voor de belastingverplichtingen voor het boekjaar worden voorzieningen opgenomen op basis van het 
verwachte belastingbedrag volgens de belastingtarieven die gelden op de afsluitingsdatum. 
 
Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen wanneer een aftrekbaar tijdelijk verschil ontstaat 
tussen de boekwaarde en de fiscale waarde van een actief of verplichting. Erkenning is alleen mogelijk voor 
zover het waarschijnlijk is dat in de toekomst belastbare winst beschikbaar zal zijn en waarvoor tijdelijke 
verschillen kunnen worden toegerekend. 
 
Uitgestelde belastingen worden berekend op basis van het verwachte belastingtarief gedurende het jaar van 
realisatie van het actief of de afwikkeling van de verplichting. 
 
 
8.22. Lease-overeenkomsten 
 
De Groep als leasinggever 
 
De Groep Crelan opereert als leasinggever (lessor) en verleent alleen financiële lease-overeenkomsten aan 
zijn klanten. Bijna alle risico's en voordelen die inherent zijn aan het eigendom van het actief (behalve 
juridisch eigendom) worden overgedragen aan de leasingnemer (lessee). Bovendien is het mogelijk dat een 
overdracht van eigendom plaatsvindt aan het einde van het contract. 
 
Financiële leaseovereenkomsten worden in de balans initieel opgenomen als vorderingen voor een bedrag 
dat gelijk is aan de netto-investering in de lease. De netto-investering in een financiële lease komt overeen 
met de bruto-investering in het financieringscontract, verdisconteerd tegen de impliciete rentevoet van de 
leaseovereenkomst. Het bedrag van de vordering impliceert ook de direct toerekenbare initiële kosten 
evenals de restwaarde van de leaseovereenkomst, namelijk de vastgestelde waarde waartegen de 
leasingnemer het geleasde actief aan het einde van het contract kan verwerven. 
 
De effectieve rentevoet wordt berekend op basis van toekomstige kasstromen. Op basis van deze effectieve 
rentevoet worden toekomstige kasstromen op balansdatum teruggenomen om te komen tot een netto 
contante waarde, die overeenkomt met de reële waarde van het geleasde actief (inclusief direct toerekenbare 
initiële kosten). 
 
Niet-verworven financiële inkomsten komen overeen met het verschil tussen de bruto-investering en de 
netto-investering in de lease-overeenkomst en worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening op basis 
van de hierboven genoemde effectieve rentevoet, verdeeld over de duur van de vordering. 
 
Leasevorderingen worden in de balans opgenomen tegen hun nettowaarde, dat wil zeggen na aftrek van de 
eventuele bijzondere waardeverminderingen hierop. 
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De Groep als leasingnemer 
 
Als gevolg van de wijzigingen in IFRS 16 (Lease-overeenkomsten), moeten bedrijven vanaf 1 januari 2019 
de huurverplichtingen weergeven waaraan ze zijn blootgesteld. Deze verplichtingen worden 
vertegenwoordigd door een gebruiksrecht (Right-of-Use) op activa en door een huurverplichting (Lease 
Liabilities) aan de passiefzijde.  
De contracten waarop de nieuwe norm betrekking heeft, betreffen met name huurgebouwen, 
bedrijfswagens en betaalterminals. Omdat de impliciete rentetarieven niet beschikbaar zijn, werkt Crelan de 
periodieke bedragen bij met de passende rente voor elk product7.  
Op basis van het immaterialiteitsprincipe (IAS8.8) heeft AXA Bank Belgium IFRS16 tot op heden niet 
toegepast. 
 
 
8.23. Personeelsbeloningen 
 
Voordelen op korte termijn 
 
Kortetermijnpersoneelsbeloningen zoals lonen, salarissen en sociale lasten worden ten laste genomen van 
de periode waarin de prestaties werden verricht. Niet-gedisconteerde voorzieningen worden aangelegd als 
onderdeel van de uit te betalen uitkeringen het jaar volgend op het einde van het lopende boekjaar 
(bijvoorbeeld vakantiegeld, bonussen, enz.). 
 
Ontslagvergoedingen worden echter alleen erkend wanneer een oorzakelijk verband kan worden 
aangetoond. 
 
Pensioenverplichtingen 
 
De Groep heeft verschillende toegezegde bijdrageregelingen en verschillende toegezegde 
pensioenregelingen. De pensioenverplichtingen worden allemaal gefinancierd door de betaling van 
bijdragen aan verzekeringsmaatschappijen. 
 
Met betrekking tot toegezegde bijdrageregelingen betalen de werkgever en de werknemer periodiek een vast 
bedrag voor de opbouw van het pensioenkapitaal. Deze vaste bijdrage wordt opgenomen als een 
verplichting enerzijds en als een last anderzijds in de periode waarin de werknemer prestaties heeft geleverd. 
 
In overeenstemming met de Belgische wetgeving die geldt voor de pensioenregelingen van de tweede pijler 
(de wet op de aanvullende pensioenen), moeten alle Belgische pensioenregelingen van het type toegezegde 
bijdragen onder de IFRS-standaarden worden beschouwd als pensioenregelingen van het type toegezegde 
pensioenen. 
 
Voor toegezegde pensioenregelingen worden periodieke uitgaven bepaald op basis van actuariële 
berekeningen die ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd. De PUC-methode wordt enerzijds 
gebruikt om de contante waarde te berekenen van de bruto-verplichtingen die in de balans moeten worden 
opgenomen, en anderzijds, voor de berekening van de pensioenkosten ten laste van het dienstjaar, die in de 
winst- en verliesrekening worden verwerkt.  
 
De pensioenkosten van de geleverde diensten worden onmiddellijk opgenomen in de winst- en 
verliesrekening, tenzij de vergoeding niet onmiddellijk en onvoorwaardelijk wordt toegezegd. In dat geval 
worden de pensioenkosten van de geleverde diensten lineair ten laste genomen over de gemiddelde periode 
die is verstreken totdat de prestaties onvoorwaardelijk werden aangevat. 
 
Tot en met 31 december 2010 waren de netto cumulatieve actuariële winsten en verliezen die de corridor 
overschreden (het hoogste bedrag overeenkomend met 10% van de contante waarde van bruto 

                                                           

7 Gebruikte rentes voor respectievelijk gebouwen, bedrijfswagens en geldautomaten : de 10-jarige hypotheekrente, de 
5-jarige autolening rente en de 7-jarige professionele lening rente. 
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verplichtingen en 10% van de reële waarde van fondsbeleggingen), ten laste van de winst- en verliesrekening, 
gespreid over de resterende dienstjaren van de werknemers die deelnemen aan het plan. 
 
Sinds 1 januari 2011 zijn actuariële winsten en verliezen volledig opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten 
voor de periode waarin ze zich voordoen. Hiertoe werden, in overeenstemming met IAS 8 betreffende 
wijzigingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving, de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 
2009 en 31 december 2010 gewijzigd. 
 
De fondsbeleggingen van de Groep omvatten in aanmerking komende verzekeringscontracten 
overeenkomstig IAS 19. Verzekeringscontracten worden opgesteld door niet-verbonden verzekeraars en de 
opbrengsten van deze contracten kunnen alleen worden gebruikt om personeelsbeloningen te financieren 
onder toegezegde pensioenregelingen. 
 
Andere langetermijnvoordelen 
 
Voor andere langetermijnpersoneelsbeloningen, die na het jaar na de afsluitingsdatum van de lopende 
periode betaald worden( zoals langetermijnbonussen, brugpensioen en hospitalisatie-verzekering), geldt 
eveneens een berekening van de contante waarde van de bruto-verplichtingen. De actuariële verschillen 
ingevolge periodieke herziening van de veronderstellingen en schattingen worden echter onmiddellijk 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. 
 
 
8.24. Geldmiddelen, kasequivalenten en kasstromen 

 
Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten de contanten, saldi bij centrale banken en andere financiële 
activa met een maximale looptijd van drie maanden vanaf de datum van verwerving. 
 
Crelan stelt zijn operationele kasstromen vast volgens de indirecte methode. Volgens deze methode wordt 
het nettoresultaat voor de periode aangepast om rekening te houden met niet-monetaire transacties, 
uitgestelde belastingen, voorzieningen, wijzigingen in schulden of handelsvorderingen, evenals inkomsten 
en uitgaven met betrekking tot investerings- of financieringsstromen. 
 
 
8.25. Effecten van wisselkoerswijzigingen 

 
Monetaire en niet-monetaire posten in vreemde valuta worden bij de eerste opname omgerekend in EUR 
tegen de dagkoers op de transactiedatum. 
 
Daarna wordt dagelijks een monetair waarderingsproces uitgevoerd voor de monetaire componenten. Alle 
monetaire saldi die in vreemde valuta zijn overgebleven, worden omgerekend tegen de slotkoers van de 
maand. Alle positieve en negatieve verschillen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, ongeacht 
de ratingcategorie.  
 
Niet-monetaire bestanddelen bij de Groep Crelan bestaan uitsluitend uit aandeleninstrumenten in vreemde 
valuta. Deze worden vooreerst gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens wordt er gekeken naar de 
waarderingscategorie. In het geval van de categorie financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 
worden de wisselresultaten ingevolge omrekening tegen de slotkoers eveneens opgenomen in de winst- en 
verliesrekening als verandering in de reële waarde van het onderliggende instrument. In het geval van de 
categorie financiële activa beschikbaar voor verkoop wordt dit wisselresultaat uitgesteld in het eigen 
vermogen. 
 
Monetaire en niet-monetaire posten in vreemde valuta worden omgezet in EUR wanneer ze op de 
balansdatum worden verwijderd op de dag van de transactiedatum. 
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In het geval van niet-monetaire bestanddelen in vreemde valuta behorende tot de categorie financiële activa 
beschikbaar voor verkoop wordt het volledige wisselresultaat tussen de eerste opname en de verwijdering 
uit de balans als gerealiseerde meer- of minderwaarde in de winst- en verliesrekening opgenomen. 
 
 
8.26. Eigen vermogen 
 
Eigen vermogen omvat kapitaal uitgegeven via gewone aandelen en coöperatieve aandelen, de reserve uit 
de herwaardering van de reële waarde van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met 
waardeschommelingen via OCI, evenals de reserves uit ingehouden winsten. 
 
Daarnaast bevat het eigen vermogen eveneens alle uitgegeven financiële instrumenten of onderdelen hiervan 
die op basis van hun economische kenmerken van de contractuele overeenkomst als eigen 
vermogensinstrument dienen geklasseerd. 
 
Belangrijk onderscheid met de classificatie als schuldinstrument hierbij is dat Crelan groep niet verplicht kan 
worden tot : 

• levering van geldmiddelen of financiële activa  
• omruiling in financiële instrumenten die potentieel nadelig kunnen zijn 
• om een variabel aantal van haar eigen vermogensinstrumenenten te leveren  

 
Zowel de uitkeringen van dergelijk instrument evenals de bijhorende transactiekosten van uitgifte worden 
rechtstreeks afgetrokken van het eigen vermogen. 
 
 
8.27. Technische voorzieningen 
 
Verzekeringsvoorziening 
 
Deze voorziening wordt berekend volgens de geldende actuariële principes ("Universal Life" -techniek) en 
wordt voor elk verzekeringscontract afzonderlijk berekend. 
 
Elke individuele overeenkomst bevat een verzekeringsrekening. Geldstortingen (cash-in-flows) en 
geldopnames (cash-out-flows) worden daarop geregistreerd. Cash-in-flows zijn bijvoorbeeld 
premiebetalingen door de verzekeringnemer. Cash-outflows zijn bijvoorbeeld berekeningen van 
beheerskosten en verzekerde risico's.  
 
De activa van de verzekeringsrekening (ook wel reserves van de verzekeringsrekening genoemd) worden 
belegd in een of meer soorten beleggingen, waardoor een rendement wordt gegenereerd ten gunste van de 
verzekeringnemer.  
 
De reserves worden generiek berekend voor alle genomen risico's (overlijden door welke oorzaak dan ook, 
onopzettelijk overlijden, successief overlijden, arbeidsongeschiktheid) om structureel vergrijzingsreserves te 
creëren (arbeidsongeschiktheid) en risicoreserves, bovenop de reserves die door de verzekeringnemer 
opgevraagd kunnen worden. 
 
Voorziening voor schadegevallen 
 
De voorzieningen voor schadegevallen worden door de schadebeheerder individueel bepaald op basis van 
de kenmerken van het schadegeval. Wanneer de vergoeding betrekking heeft op de toewijzing van een 
periodieke betaling, wordt de voorziening berekend als de contante waarde van verwachte toekomstige 
toewijzingen. 
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8.28. IFRS 4 verzekeringscontracten 
 
Toereikendheidstest 
 
De Groep Crelan bepaalt aan het einde van elke verslagperiode of de opgenomen 
verzekeringsverplichtingen voldoende zijn. Als de opgenomen verzekeringsverplichtingen onvoldoende 
zijn, wordt het tekort volledig in de winst- en verliesrekening opgenomen. 
 
Herverzekering 
 
De activa van herverzekeraars worden in de balans opgenomen. Als er objectieve aanwijzingen zijn die erop 
wijzen dat niet alle bedragen uit het herverzekeringscontract zullen worden geïnd, wordt de boekwaarde van 
het herverzekeringsactief dienovereenkomstig verlaagd en wordt de waardevermindering in de winst-en-
verliesrekening opgenomen. 
 
 
8.29. Bijkomende informatie 
 
8.29.1. Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheid 
 
Het opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS vereist een bepaald aantal schattingen en 
veronderstellingen. Hoewel alle beschikbare informatie wordt gebruikt om deze schattingen en 
veronderstellingen zo betrouwbaar mogelijk te maken, kunnen de werkelijke resultaten hiervan afwijken. 
 
De schattingen en veronderstellingen worden voornamelijk op de volgende gebieden gemaakt : 

• schatting van de realiseerbare waarde in geval van bijzondere waardeverminderingen ;  
• bepaling van de reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten; 
• waardering van de CVA en DVA op derivaten en op financiële verplichtingen gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies; 
• bepaling van de verwachte gebruiksduur van materiële en immateriële vaste activa; 
• schatting van de bestaande verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen in het verleden bij de 

opname van voorzieningen; 
• actuariële veronderstellingen bij de waardering van pensioenverplichtingen; 
• actuariële veronderstellingen bij de waardering van de technische reserves; 
• schatting van uitgestelde belastingvorderingen; 
• de bepaling van de afdekkingsreserve bij het toepassen van de reële waarde afdekking; 
• het bepalen van controle bij het opstellen van de consolidatiekring;  
• inschatting van de in aanmerking komende toekomstige kredietproductie bij de toetsing van de 

voorwaarden met betrekking tot de langerlopende herfinancieringsoperaties; 
• schatting van de bestaande verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden bij de 

opname van andere voorzieningen. 
 
 
8.29.2. Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Gebeurtenissen na balansdatum die wijzen op omstandigheden die bestonden op de balansdatum 
(bijvoorbeeld bijkomende informatie over reeds gemaakte schattingen), zullen een aanpassing van de 
jaarrekening vereisen, indien materieel. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum die wijzen op omstandigheden die ontstonden na de balansdatum 
(bijvoorbeeld evolutie van de dollar of de reële waarde van effecten), zullen geen aanpassing vereisen in de 
balans, de winst- en verlies, de staat met de mutaties in het eigen vermogen of het kasstroomoverzicht. 
Indien echter materieel, wordt informatie geleverd over de aard en de geschatte financiële impact om te 
vermijden dat de jaarrekening misleidend zou kunnen zijn. 
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8.29.3. Wijzigingen in de schattingen en in de waarderingsgrondslagen 
 
Indien het moeilijk is om te beslissen of het gaat om een schattingswijziging dan wel een wijziging in de 
waarderingsgrondslag, wordt op basis van de IFRS-regelgeving, geopteerd voor een schattingswijziging. 
 
Een schattingswijziging wordt prospectief toegepast. Voor zover een schattingswijziging leidt tot 
wijzigingen in activa en verplichtingen, of betrekking heeft op een component van het eigen vermogen, 
wordt deze wijziging verwerkt in de periode waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, door de boekwaarde 
van het betreffende actief, de desbetreffende verplichting of de desbetreffende component van het eigen 
vermogen te wijzigen. 
 
In het geval van een wijziging in de waarderingsgrondslag dient deze retrospectief te worden toegepast. 
 
Wanneer het praktisch niet haalbaar is om de periode gebonden gevolgen te bepalen van een wijziging in 
een grondslag voor financiële verslaggeving op vergelijkende informatie van een of meer voorgaande 
verslagperioden, wordt de nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving toegepast op de boekwaarde van 
activa en verplichtingen vanaf het begin van de vroegste periode (de vroegste periode kan de verslagperiode 
zijn) waarvoor retrospectieve toepassing mogelijk is. Hierbij wordt voor die periode het beginsaldo van elke 
desbetreffende component van het eigen vermogen dienovereenkomstig aangepast. 
 
Wanneer het praktisch niet haalbaar is om het cumulatieve effect, aan het begin van de verslagperiode, van 
de toepassing van een nieuwe grondslag voor financiële verslaggeving op alle voorgaande verslagperioden 
te bepalen, wordt de vergelijkende informatie aangepast om de nieuwe grondslag voor financiële 
verslaggeving prospectief toe te passen vanaf het vroegste tijdstip waarop dit praktisch haalbaar is. 
 
In deze gevallen wordt een bijkomende documentatie hieromtrent geleverd in de toelichting. 
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Groep Crelan 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons 
mandaat van commissaris van Groep Crelan (de “Vennootschap”) en van de dochterondernemingen 
(samen de “Groep”). Dit verslag omvat ons oordeel over het geconsolideerde overzicht van de financiële 
positie op 31 december 2021, het geconsolideerde overzicht van de gerealiseerde en  niet-
gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde overzicht van het eigen vermogen en het 
geconsolideerde overzicht voor de kasstromen  van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en 
over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”) en omvat tevens ons 
verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en 
ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 25 juni 2020, overeenkomstig 
het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht 
van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die zal 
beraadslagen over de Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 december 2022. We hebben de 
wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening van de Groep uitgevoerd gedurende 
5 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van 
de Geconsolideerde Jaarrekening van Groep 
Crelan, die het geconsolideerde overzicht van de 
financiële positie op 31 december 2021 omvat, 
alsook het geconsolideerde overzicht van de 
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, 
het geconsolideerde overzicht van het eigen 
vermogen en het geconsolideerde overzicht voor 
de kasstromen over het boekjaar afgesloten op 
die datum en de toelichting, met een 
geconsolideerd balanstotaal van 
€ 53.011.860.363 en waarvan de 
geconsolideerde resultatenrekening afsluit met 
een winst van het boekjaar van € 660.346.064.  

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde 
Jaarrekening een getrouw beeld van het 
geconsolideerde eigen vermogen en van de 
geconsolideerde financiële positie van de Groep 
op 31 december 2021, alsook van de 
geconsolideerde resultaten en de geconsolideerde 
kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is 
afgesloten, in overeenstemming met de 

International Financial Reporting Standards zoals 
goedgekeurd door de Europese Unie (“IFRS”) en 
met de in België van toepassing zijnde wettelijke 
en reglementaire voorschriften. 

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in 
overeenstemming met de International Standards 
on Auditing (“ISAs”). Onze verantwoordelijkheden 
uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte “Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag. 

Wij hebben alle deontologische vereisten die 
relevant zijn voor de controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening in België 
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking 
tot de onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de 
aangestelden van de Vennootschap de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen 
verkregen. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Kernpunten van de controle 

De kernpunten van onze controle betreffen die 
aangelegenheden die volgens ons professioneel 
oordeel het meest significant waren bij onze 
controle van de Geconsolideerde Jaarrekening 
van de huidige verslagperiode.  

Deze aangelegenheden werden behandeld in de 
context van onze controle van de Geconsolideerde 
Jaarrekening als een geheel en bij het vormen van 
ons oordeel hieromtrent en derhalve formuleren 
wij geen afzonderlijk oordeel over deze 
aangelegenheden. 

Acquisitie van AXA Bank Belgium: identificatie 
van de verworven activa en passiva, inschatting 
van de reële waarden en erkenning van een 
bargain purchase (“badwill”)  

Beschrijving van het kernpunt 

Op 31 december 2021, heeft Crelan Groep alle 
aandelen verworven van AXA Bank Belgium 
(“ABB”) voor een bedrag van €686 miljoen (de 
“transactie”). Zoals vereist onder IFRS 3 
“Bedrijfscombinaties”, heeft de Groep de 
overgenomen activa en passiva geïdentificeerd, 
de reële waarden ingeschat en de verworven 
netto reële waarde vergeleken met de 
transactieprijs. Voor deze oefening, die een groot 
deel assumpties vereist, heeft de Groep gebruikt 
gemaakt van een externe waarderingsexpert. 

Het verschil tussen de netto verworven reële 
waarde van activa en passiva en de transactieprijs 
bedraagt €599 miljoen, wat erkend wordt als een 
bargain purchase winst (of “badwill”) in de 
geconsolideerde winst- en verliesrekening. 

Aangezien de overgenomen activa en passiva, en 
de erkende badwill (zoals beschreven in 
toelichting 1.3 van de geconsolideerde 
jaarrekening) significant zijn voor de 
geconsolideerde balans en de geconsolideerde 

winst- en verliesrekening, en gezien de mate van 
betrokken subjectieve beoordelingen in het 
identificeren en waarderen van de activa en 
passiva van ABB, beschouwen we dit als een 
kernpunt voor onze controle. 

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

• We hebben de “share purchase agreement” 
en gerelateerde contracten van de transactie 
geanalyseerd om de correcte bepaling van de 
overnameprijs te beoordelen en de specifieke 
clausules die deze zouden kunnen 
beïnvloeden; 

• We hebben van de commissaris van ABB zijn 
opinie over de geconsolideerde jaarrekening 
van ABB op 31 december 2021 ontvangen en 
zijn werkpapieren beoordeeld. Daarnaast 
hebben wij additionele 
toezichtswerkzaamheden uitgevoerd zoals 
vereist door ISA 600; 

• We hebben de methodologie die door de 
Groep werd toegepast om de activa en 
passiva te identificeren beoordeeld; 

• We hebben ABB’s vendor due diligence 
rapport, Crelan’s acquisition due diligence 
rapport zoals voorbereid door de externe 
adviseurs van de Groep en de 
geconsolideerde jaarrekening van ABB op  
31 december 2021 beoordeeld, om na te 
gaan of de Groep alle activa en passiva 
correct heeft geïdentificeerd; 

• We hebben de bekwaamheid en 
onafhankelijkheid van de externe 
waarderingsexpert beoordeeld; 

• We hebben het verslag van de externe 
waarderingsexpert geanalyseerd met de 
steun van onze eigen interne 
waarderingsexperten. In het bijzonder, 
hebben wij de reikwijdte van hun opdracht 
beoordeeld en de relevantie van de 
belangrijkste veronderstellingen en 
waarderingsmethoden; 
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• We hebben op een steekproefbasis de reële 
waarden op transactiedatum nagerekend van 
de overgenomen activa en passiva. Voor de 
herwaardering van de leningen en de 
pensioenactiva en -passiva hebben wij 
gebruik gemaakt van respectievelijk onze 
waardering specialisten en actuarissen; 

• We hebben de correctheid van de 
consolidatieboekingen nagekeken. 

Tot slot, hebben we beoordeeld dat de toelichting 
1.3 van de Geconsolideerde Jaarrekening volledig 
en accuraat is in overeenstemming met de IFRS-
vereisten. 

Kredietrisico met betrekking tot de 
kredietportefeuille 

Beschrijving van het kernpunt 

Per 31 december 2021 bedraagt de 
kredietportefeuille van Groep Crelan 
€ 45.877.409.721 (bruto, gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs) en de gerelateerde 
waardeverminderingen bedragen € 150.711.235. 
Deze kredietportefeuille bestaat grotendeels uit 
kredieten toegekend aan particulieren en 
ondernemingen. 

Waardeverminderingen vertegenwoordigen de 
Groep’s beste schatting van de verwachte 
kredietverliezen op balansdatum. Ze worden 
berekend op basis van het falingsrisico over 
verschillende tijdshorizons, afhankelijk of het 
kredietrisico van de ontlener significant is 
gestegen sinds het krediet werd verleend: 

• de waardeverminderingen voor de 
blootstellingen waarvoor het kredietrisico niet 
significant is gestegen (‘stage 1’) zijn 
gebaseerd op verwachte kredietverliezen over 
een periode van 12 maanden; 

• de waardeverminderingen voor de 
blootstellingen waarvoor het kredietrisico wel 
significant is gestegen (‘stage 2’ en ‘stage 3’) 
zijn gebaseerd op verwachte kredietverliezen 
over de ganse levensduur van het krediet. 

Berekeningen van de verwachte kredietverliezen 
zijn naar waarschijnlijkheid gewogen schattingen 
van de huidige waarde van de kastekorten, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van modellen, scenario’s 
worden toegepast, en rekening wordt gehouden 
met de impact van historische verliezen aan de 
ene kant en toekomstgerichte informatie aan de 
andere kant. De invoer voor deze modellen is 
onder andere gebaseerd op historische 
verliespercentages, kredietvoorwaarden en 
kasstroomprojecties, subjectief beoordeeld om de 
assumpties te bepalen ter berekening van de 
waardeverminderingen.  

Belangrijke subjectieve beoordelingen in het 
proces zijn: 

• De gebruikte criteria om blootstellingen met 
een significante stijging van het kredietrisico 
te identificeren (en de corresponderende 
‘stage’); 

• Assumpties gebruikt in het model voor 
verwachte kredietverliezen zoals de financiële 
toestand van de ontlener (en zijn 
corresponderend falingsrisico), en het 
kredietverlies dat zou worden geleden in 
geval van faling (hetgeen afhankelijk is van de 
verwachte recuperatiewaarde van het 
onderpand, indien aanwezig); 

• De opname van toekomstgerichte informatie 
(naar waarschijnlijkheid gewogen macro-
economische scenario’s); 

• Toegepaste manuele aanpassingen in het 
geval dat de op gegevens gebaseerde 
parameters of berekeningen door het 
management niet als representatief werden 
beoordeeld voor de huidige risico’s en 
voorwaarden van de portefeuille. 

Aangezien de kredieten en de gerelateerde 
waardeverminderingen significant zijn voor de 
geconsolideerde balans en de geconsolideerde 
winst- en verliesrekening, en gezien de mate van 
betrokken subjectieve beoordelingen en de 
gerelateerde onzekerheid van schattingen van 
waardeverminderingen, beschouwen we dit als 
een kernpunt voor onze controle. 
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Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

• We hebben het ontwerp en de operationele 
effectiviteit van de belangrijkste interne 
controles beoordeeld en getest met 
betrekking tot het verlenen van het krediet, 
het managementproces aangaande 
kredietrisico (inclusief de periodieke 
beoordeling van kredieten, de bewaking van 
de kredietkwaliteit van de ontlener door 
gebruik te maken van indicatoren zoals dagen 
achterstand en leningen met respijt 
(‘forbearance’), en de bepaling van de rating), 
de informatiestroom tussen de bronsystemen 
en de berekeningstool van de verwachte 
kredietverliezen, en de modelontwikkeling en 
-bewaking (specifiek het proces van 
onafhankelijke validatie). 

• We hebben de kredietinventaris waarvoor 
verwachte kredietverliezen werden berekend 
vergeleken met de kredieten opgenomen in 
de Geconsolideerde Jaarrekening. 

• Met betrekking tot de modellen voor 
verwachte kredietverliezen, hebben we onze 
interne experten ingeschakeld ter beoordeling 
van de geschiktheid van het model en de 
gebruikte methodologie (in overeenstemming 
met de IFRS-vereisten).  

• Voor de waardeverminderingen bepaald op 
individuele basis, hebben we een steekproef 
van kredieten geselecteerd (in stage 2 en 
stage 3) en hiervoor een gedetailleerd nazicht 
van het kredietdossier uitgevoerd. We hebben 
beoordeeld dat de Groep: 

• haar kredietrisicopolitiek heeft 
toegepast; 

• de kredietkwaliteit en de ‘stage’ correct 
heeft ingeschat; 

• de waarborgen (indien van toepassing) 
correct heeft ingeschat; en 

• de recupereerbaarheid van het krediet en 
de waardevermindering correct heeft 
ingeschat. 

• Ter beoordeling van de redelijkheid van de 
toekomstgerichte informatie zoals 
geïncorporeerd in de modellen voor 
verwachte kredietverliezen, hebben we de 
vooruitzichten en de toegepaste 
waarschijnlijkheidswegingen aan de 
verschillende scenario’s beoordeeld, en 
hebben we deze vergeleken met 
ondersteunende informatie (publieke 
economische informatie), indien van 
toepassing. We zijn in het bijzonder nagegaan 
of deze toekomstgerichte informatie 
voldoende rekening houdt met de impacten 
van de Covid-19 crisis en in lijn is met de 
verwachtingen voor Bruto Binnenlands 
Product en werkloosheidsgraad zoals 
gepubliceerd door de toezichthouders. 

• Ter beoordeling van de geschiktheid van de 
manuele aanpassingen zoals toegepast door 
het management, hebben we de mogelijkheid 
in aanmerking genomen dat 
waardeverminderingen geïmpacteerd kunnen 
zijn door gebeurtenissen of trends die niet 
door de modellen van de Groep werden 
opgenomen, of door beperkingen in 
gegevens.  

Tot slot, hebben we beoordeeld dat de 
toelichtingen 4.4 en 7.2 van de Geconsolideerde 
Jaarrekening volledig, accuraat en in 
overeenstemming zijn met de IFRS-vereisten. 

Waardering van derivaten en boekhoudkundige 
verwerking van indekkingen 

Beschrijving van het kernpunt 

Groep Crelan heeft renteswaps (IRS) en rente-
opties (caps en swaptions) afgesloten om zijn 
renterisico af te dekken. Deze derivaten worden 
tegen reële waarde geboekt, met wijzigingen in 
deze reële waarde via de winst- en 
verliesrekening. 
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Om het effect van deze wijzigingen in reële 
waarde via de winst- en verliesrekening te 
beperken, heeft Groep Crelan de meerderheid van 
deze derivaten toegewezen aan 
indekkingsrelaties op renterisico van portefeuilles 
van financiële activa of passiva (« portfolio fair 
value hedging »), zodanig dat deze portefeuilles 
van financiële activa of passiva eveneens worden 
gewaardeerd tegen reële waarde voor wat betreft 
het ingedekte renterisico. Deze herwaardering 
tegen reële waarde wordt geboekt in aparte 
daartoe bestemde lijnen van het actief of passief 
op de balans (« wijzigingen in de reële waarde van 
de ingedekte portefeuilles »).  

Deze twee herwaarderingen tegen reële waarde 
(i.e. deze van de derivaten en deze van de 
ingedekte portefeuilles) neutraliseren elkaar in de 
winst- en verliesrekening, met enkel een netto 
effect voor de eventuele ineffectiviteit van de 
indekkingsrelatie.  

Op 31 december 2021 hadden de derivaten 
gebruikt voor indekking positieve en negatieve 
reële waardes van respectievelijk € 247.980.725 
en € 1.368.430.297, voor saldering met de  
corresponderende “collateral” ontvangen of 
geplaatst (zie toelichting 4.16). De 
herwaarderingen van de financiële portefeuilles 
ingedekte activa en passiva bedroegen 
respectievelijk € 431.353.867 en € -3.787.639. 
Een ineffectiviteit van € 2.978.443 (winst) werd 
geboekt in de winst- en verliesrekening. 

Het auditrisico situeert zich enerzijds in de 
waardering van de derivaten (via 
waarderingstechnieken) en anderzijds in de 
correcte boekhoudkundige verwerking van de 
indekkingsrelaties (waarvan de documentatie aan 
zekere vereisten moet voldoen en die gebaseerd 
zijn op een aantal veronderstellingen inzake 
verwachte toekomstige vervroegde 
terugbetalingen en heronderhandelingen van 
bepaalde types leningen), waardoor we dit 
beschouwen als een key audit matter. 

Samenvatting van de uitgevoerde procedures 

• vergelijking van de reële waarde van de 
derivaten met de reële waarde zoals 
bevestigd door de externe tegenpartijen, in 
het kader van de zogenaamde 

« collateralisering ». Met de hulp van onze 
eigen waarderingsspecialisten hebben we de 
adequaatheid van de waarderingsmodellen 
beoordeeld, de gebruikte parameters 
(rentecurves, volatiliteitscurves) vergeleken 
met marktgegevens en de reële waarde 
nagerekend voor een steekproef van 
derivaten; 

• beoordeling of de voorwaarden tot saldering 
zoals vereist onder IAS 32 voldaan waren en 
of deze saldering correct werd berekend en 
getoond in de Geconsolideerde Jaarrekening;  

• beoordeling van de bestaande 
indekkingsdocumentatie om vast te stellen of 
deze aan de criteria voldoet zoals beschreven 
in de « carved-out » versie van IAS 39 zoals 
goedgekeurd door de Europese Unie, en 
beoordeling van de effectiviteitstoetsen om na 
te gaan of de indekkingsrelaties nog steeds 
effectief waren en of het ineffectieve gedeelte 
correct werd berekend. In het bijzonder 
hebben we het volume aan derivaten waarop 
indekking werd toegepast vergeleken met het 
geprojecteerde volume aan hypothecaire (en 
andere) leningen in de toekomst, rekening 
houdend met de veronderstellingen 
aangaande verwachte toekomstige 
terugbetalingen en heronderhandelingen van 
bepaalde types hypothecaire leningen, om 
eventuele over-indekking te identificeren die 
de effectiviteit van de indekkingsrelatie in het 
gedrang zou kunnen brengen; 

• onderzoek van het model ter voorspelling van 
toekomstige terugbetalingen en 
heronderhandelingen van bepaalde types 
hypothecaire leningen zoals gebruikt door de 
Groep en beoordeling van het correcte 
functioneren ervan in de afgelopen boekjaren; 

• testen van de spreadsheets die worden 
gebruikt door de Groep om de 
indekkingsmodellen te bepalen om na te gaan 
of de boekingen correct waren en of de 
derivaten, waarvan de reële waarde op het 
moment van aanvang van de 
indekkingsrelatie niet nul was, correct werden 
verwerkt. We hebben deze spreadsheets 
afgestemd met enerzijds de onderliggende 
bronsystemen en anderzijds de 
Geconsolideerde Jaarrekening. 
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Tot slot, hebben we beoordeeld dat de 
toelichtingen 4.12, 4.13.2, 4.16, 7.3.1 en 8.6 
van de Geconsolideerde Jaarrekening volledig, 
accuraat en in overeenstemming zijn met de IFRS-
vereisten. 

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan voor het opstellen van de 
Geconsolideerde Jaarrekening 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening 
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming 
met IFRS en met de in België van toepassing 
zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, 
alsook voor een systeem van interne beheersing 
die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het 
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening 
die geen afwijking van materieel belang bevat die 
het gevolg is van fraude of van fouten. 

In het kader van de opstelling van de  
Geconsolideerde Jaarrekening is het 
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het 
inschatten van de mogelijkheid van de 
Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, 
het toelichten, indien van toepassing, van 
aangelegenheden die met continuïteit verband 
houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling tenzij het 
bestuursorgaan het voornemen heeft om de 
Vennootschap te vereffenen of om de 
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle over de Geconsolideerde 
Jaarrekening 

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
Geconsolideerde Jaarrekening als geheel geen 
afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten en het 
uitbrengen van een commissarisverslag waarin 
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar 
is geen garantie dat een controle die 
overeenkomstig de ISAs is uitgevoerd altijd een 

afwijking van materieel belang ontdekt wanneer 
die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als 
gevolg van fraude of fouten en worden als van 
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen 
genomen door gebruikers op basis van de 
Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het 
wettelijk, reglementair en normatief kader dat 
van toepassing is op de controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening in België na. De 
wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent 
de toekomstige levensvatbaarheid van de 
Vennootschap en van de Groep, noch omtrent de 
efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het 
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de 
Vennootschap en van de Groep ter hand heeft 
genomen of zal nemen. Onze 
verantwoordelijkheden inzake de door het 
bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling staan hieronder 
beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd 
overeenkomstig de ISAs, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een 
professioneel-kritische instelling gedurende de 
controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
dat de Geconsolideerde Jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden die op 
deze risico’s inspelen en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Het risico van 
het niet detecteren van een van materieel 
belang zijnde afwijking is groter indien die 
afwijking het gevolg is van fraude dan indien 
zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude 
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid 
in geschrifte, het opzettelijk nalaten om 
transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van het systeem van interne 
beheersing; 
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• het verkrijgen van inzicht in het systeem van 
interne beheersing dat relevant is voor de 
controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de 
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar 
die niet zijn gericht op het geven van een 
oordeel over de effectiviteit van het systeem 
van interne beheersing van de Vennootschap 
en van de Groep; 

• het evalueren van de geschiktheid van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen; 

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van 
de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van 
de verkregen controle-informatie, 
concluderen of er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel kunnen doen ontstaan over 
de mogelijkheid van de Vennootschap en de 
Groep om de continuïteit te handhaven. Als 
we besluiten dat er sprake is van een 
onzekerheid van materieel belang, zijn wij 
ertoe gehouden om de aandacht in ons 
commissarisverslag te vestigen op de daarop 
betrekking hebbende toelichtingen in de 
Geconsolideerde Jaarrekening of, indien deze 
toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel 
aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot 
op de datum van ons commissarisverslag. 
Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden 
dat de continuïteit van de Vennootschap of 
van de Groep niet langer gehandhaafd kan 
worden; 

• het evalueren van de algehele presentatie, 
structuur en inhoud van de Geconsolideerde 
Jaarrekening, en of deze Geconsolideerde 
Jaarrekening de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die 
leidt tot een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het auditcomité binnen het 
bestuursorgaan, onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante controlebevindingen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de 
interne beheersing die we identificeren gedurende 
onze controle.  

Omdat we de eindverantwoordelijkheid voor ons 
oordeel dragen, zijn we ook verantwoordelijk voor 
het organiseren, het toezicht en het uitvoeren van 
de controle van de dochterondernemingen van de 
Groep. In die zin hebben wij de aard en omvang 
van de controleprocedures voor deze entiteiten 
van de Groep bepaald. 

We verstrekken aan het auditcomité binnen het 
bestuursorgaan een verklaring dat we de 
relevante deontologische vereisten inzake 
onafhankelijkheid naleven en we melden hierin 
alle relaties en andere aangelegenheden die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid zouden 
kunnen beïnvloeden, alsook, voor zover van 
toepassing, de bijbehorende maatregelen die we 
getroffen hebben om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen. 

Aan de hand van de aangelegenheden die met het 
auditcomité binnen het bestuursorgaan besproken 
worden, bepalen we de aangelegenheden die het 
meest significant waren bij de controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening over de huidige 
periode en die daarom de kernpunten van onze 
controle uitmaken. We beschrijven deze 
aangelegenheden in ons verslag, tenzij het 
openbaar maken van deze aangelegenheden is 
verboden door wet- of regelgeving. 
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Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan  

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen en de inhoud van het jaarverslag over 
de Geconsolideerde Jaarrekening en de andere 
informatie opgenomen in het Geconsolideerd 
jaarrapport. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris  

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig 
de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in 
België van toepassing zijnde ISAs, is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de 
Geconsolideerde Jaarrekening, de andere 
informatie opgenomen in het Geconsolideerd 
jaarrapport te verifiëren, alsook verslag over deze 
aangelegenheden uit te brengen. 

Aspecten betreffende het jaarverslag over 
de Geconsolideerde Jaarrekening en andere 
informatie opgenomen in het 
Geconsolideerd jaarrapport 

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke 
werkzaamheden op het jaarverslag over de 
Geconsolideerde Jaarrekening, stemt dit 
jaarverslag over de Geconsolideerde 
Jaarrekening overeen met de Geconsolideerde 
Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, 
en is dit jaarverslag over de Geconsolideerde 
Jaarrekening opgesteld overeenkomstig 
artikel 3:32 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, anderzijds. 

In de context van onze controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening zijn wij tevens 
verantwoordelijk voor het overwegen, op basis 
van de kennis verkregen in de controle, of het 
jaarverslag over de Geconsolideerde 
Jaarrekening en de andere informatie opgenomen 
in het Geconsolideerd jaarrapport een afwijking 
van materieel belang bevatten, hetzij informatie 
die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. 
In het licht van de werkzaamheden die wij hebben 
uitgevoerd, hebben wij geen afwijking van 
materieel belang te melden. 

De niet-financiële informatie zoals vereist op 
grond van artikel 3:6, § 2 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, werd 
opgenomen in het jaarverslag. De Groep heeft 
zich bij het opstellen van deze niet-financiële 
informatie niet gebaseerd op een Europees of 
internationaal erkend referentiemodel. Verder 
drukken wij geen enkele mate van zekerheid uit 
over individuele elementen opgenomen in deze 
niet-financiële informatie.  

Vermeldingen betreffende de 
onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk 
hebben geen opdrachten verricht die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de 
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven 
tegenover de Vennootschap.  

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die 
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de 
Geconsolideerde Jaarrekening bedoeld in 
artikel 3:65 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen werden correct 
vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de 
Geconsolideerde Jaarrekening. 

Andere vermeldingen  

• Huidig verslag is consistent met onze 
aanvullende verklaring aan het auditcomité 
bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) 
nr. 537/2014. 

Brussel, 7 april 2022  

EY Bedrijfsrevisoren BV 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
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