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ARGENTA TOONT ZICH VEERKRACHTIG EN LEVERT STERKE
HALFJAARCIJFERS 2020
Antwerpen, 27 augustus 2020
De wereldwijde coronapandemie veroorzaakte tijdens de eerste helft van 2020 een
ongezien snelle omwenteling in de sociale en economische omgeving.
Ook in die omstandigheden bleef Argenta garant staan voor persoonlijke dienstverlening,
dicht bij de klant. De medewerkers van de hoofdzetel werken sinds 16.03.2020 bijna
allemaal van thuis uit; de Argenta-kantoren zijn altijd opengebleven op afspraak. Daarnaast
informeert Argenta geregeld zijn klanten over de impact van corona op hun beleggingen.
Dat geeft de klanten vertrouwen: door een stijging met 3 miljard euro overschrijden de funds
under management voor de eerste keer bij Argenta de kaap van 50 miljard euro. Naast de
groei op spaar- en zichtrekeningen is er ook een sterke groei in de Argentabeleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen.
Ondanks deze uitdagingen die de financiële sector onder forse druk zetten, slaagt Argenta
er dus in de recurrente rentemarge stabiel te houden, een goed resultaat uit fee-activiteiten
neer te zetten en de kosten te beheersen. Argenta bevestigt zijn stevige positie in het
Belgische bank- en verzekeringslandschap en op de Nederlandse hypotheekmarkt door in
de eerste jaarhelft van 2020 opnieuw gezonde groeicijfers voor te leggen.
Argenta presenteert op groepsniveau een geconsolideerd resultaat van 94 miljoen euro voor
de eerste helft van 2020, ten opzichte van 77 miljoen euro voor de eerste zes maanden van
2019 1.
‘Gezien de omstandigheden zijn we tevreden over deze eerste jaarhelft. Onze stevige
buffers helpen de coronacrisis te overbruggen. De solvabiliteit van Argenta blijft uitstekend.
Ook de liquiditeitspositie van Argenta blijft zeer robuust, al is dat niet enkel goed nieuws. De
gelden op de spaarrekeningen wegen, gezien de lage marktrente en kosten, op het resultaat
van Argenta,’ zegt Marc Lauwers, CEO van Argenta.

1

In overeenstemming met de IFRS boekhoudstandaard en aangepast voor IFRIC21 (gelijkmatige spreiding van
bankenheffingen).
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Argenta’s financiële resultaten blijven stabiel in de eerste jaarhelft
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep registreerde in de eerste jaarhelft een nettowinst
van 94 miljoen euro en ligt daarmee 17 miljoen euro boven dezelfde periode in 20191. De
ROE stijgt tot 6,8 %.
De totale activa onder beheer overschreden in de eerste jaarhelft voor het eerst de kaap
van 50 miljard euro, een aangroei met 2,7 %. Vooreerst groeide het uitstaande bedrag op
zicht- en spaarrekeningen in België met 1,6 miljard euro, een record gedreven door lagere
uitgaven en sterker spaargedrag tijdens de lockdownfase. Daarnaast was er ook een sterke
interesse in de bancaire en verzekeringsfondsen met een nettoproductie van 671 miljoen
euro. Het is duidelijk dat klanten, ook in turbulente tijden, op zoek zijn naar een vertrouwde
en stabiele partner voor het beheer van hun vermogen.
Aan de kredietzijde werd voor 2,2 miljard euro aan hypothecaire kredieten uitgegeven, een
daling met 19 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In België was er de
afschaffing van de woonbonus die zorgde voor een stormloop op hypotheekleningen eind
2019, gevolgd door een luwe periode begin dit jaar. Daarnaast had natuurlijk ook de
lockdown invloed op de huizenverkoop en dus ook op de hypotheekproductie. In Nederland
heeft de lockdown niet hetzelfde effect gehad en liggen de nieuwe volumes volgens plan.
Het nettoresultaat van Argenta Spaarbank stijgt in het eerste halfjaar van 2020 tot 67
miljoen euro, in vergelijking met 47 miljoen euro in het eerste halfjaar van 20191. De
liquiditeitspositie en kapitaalbasis blijven zeer sterk.
De recurrente renteopbrengsten stijgen doordat een hogere hypotheek- en
beleggingsportfolio compenseert voor lagere marges. De rentekosten worden gedrukt door
het verval van dure termijnrekeningen en een daling van de financieringskost uit
investeringen door institutionele beleggers in obligaties uitgegeven door Argenta. Dit wordt
aangevuld met een stijging van de wederbeleggingsvergoedingen op hypotheken in
Nederland, maar gecompenseerd door het boeken van IFRS 9 provisies voor
waardeverminderingen op kredieten en effecten ten gevolge van COVID-19. De stijging in
vergelijking met 2019 wordt vooral verklaard door eenmalige negatieve tijdseffecten door
marktwaardewijzigingen van indekkingsinstrumenten in 2019.
Het resultaat uit fee-gedreven activiteiten steeg met 45 % tot 71 miljoen euro door hogere
inkomsten uit bancaire fondsen. De portefeuille bancaire fondsen groeide in de eerste
jaarhelft met 3 % tot 8,1 miljard euro.
In samenwerking met de Belgische overheid werden er steunmaatregelen uitgewerkt om
klanten te helpen die door de coronacrisis worden getroffen. Zo werden er al 4.630 dossiers
voor uitstel van betaling van een hypothecaire lening of lening op afbetaling goedgekeurd.
Dit uitstel van betaling voor hypothecaire leningen en leningen op afbetaling resulteert in
een eenmalig verlies van 3 miljoen euro (modificatieverlies). Daarnaast heeft de COVID-19crisis ook als gevolg dat er voor 15 miljoen euro aan provisies voor waardevermindering
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aangelegd werden op de krediet- en investeringsportefeuille. De reële kredietverliezen zijn
momenteel beperkt maar de kans op toekomstige verliezen werd met de daarvoor opgezette
modellen berekend en geboekt.
De administratiekosten dalen in vergelijking met de eerste helft van 2019 door een strikt
kostenbeheer zonder in te boeten op de nodige investeringen in ICT-platformen en
digitalisering. De bankentaksen stijgen echter wel door de stijging van de gereglementeerde
spaartegoeden.
Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 31 miljoen euro, t.o.v. 29 miljoen
euro in de eerste jaarhelft van 2019 2. Het premie incasso in het Leven-segment is gestegen
met 22 % ten opzichte van vorig jaar en de actieve Niet-Leven-segmenten groeiden met
5 %. Het schadeverloop in het Niet-Leven-segment was ook iets gunstiger dan in de eerste
helft van 2019.
Geert Ameloot, CFO: ‘Elk jaar lijkt wel voor een nieuwe financiële uitdaging te zorgen, en
die zijn cumulatief. De rentes blijven laag en daar komt nu COVID-19 bovenop. De
margedruk door de wettelijk bepaalde kost van 0,11 % op spaartegoeden is in combinatie
met sterk stijgende spaartegoeden geen goede ontwikkeling. Ze zet de rentemarge nog
sterker en sneller onder druk. De provisies voor waardeverminderingen die we in het kader
van COVID-19 geboekt hebben, kunnen we absorberen omdat die binnen het segment van
retailbankieren op dit moment beperkt zijn. Het is natuurlijk minder duidelijk wat de effecten
op langere termijn zullen zijn. We blijven dus voorzichtig en werken verder om onze
inkomsten te laten groeien en onze kosten onder controle te houden.’
In deze context blijft Argenta trouw aan zijn DNA met consistente transparante tarieven, een
zeer correcte prijszetting en een uitgebreide gratis dienstverlening. Daarom introduceren we
vanaf begin 2021 een nieuw aanbod van dagelijks bankieren onder de vorm van pakketten.
In aanvulling op het meest uitgebreide gratis pakket op de markt komen er drie betalende
pakketten met extra dienstverlening. Ook voor deze betalende pakketten wil Argenta de
beste prijs in de markt bieden. Zo maken we ook van dagelijks bankieren een aantrekkelijke
vierde pijler die mee garant zal staan voor een gezonde lange termijn groei.

2

In overeenstemming met het Belgisch boekhoudkundig referentiestelsel
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Overzicht van de resultaten van Argenta Spaarbank 3
Resultatenrekening (geconsolideerd)
Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)
Netto rentebaten
Rentebaten
Rentelasten

Fee- en commissieresultaat
Vergoedingen fee
Provisies aan agenten

Financiële winsten en verliezen
Financiële en exploitatiebaten en -lasten
Operationele kosten
Afschrijvingen
Bankentaksen
Andere inkomsten
Administratiekosten en afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Modificaties
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Nettoresultaat
Aangepast nettoresultaat1
ROE1
Cost/Income1

1H 2019

1H 2020

259

287

410
-151

406
-119

49
-67

71
-80

-18

-2
239
-135
-15
-72
10
-212
0
0
26
-5
21
47
4,6 %
69 %

-9

3
281
-130
-14
-77
10
-211
-15
-3
52
-14
39
67
6,4 %
63 %

Belangrijkste elementen in het resultaat van het eerste halfjaar van 2020:
-

Aangepaste nettowinst1 van 67 miljoen euro en rendement op eigen vermogen van 6,4 %1.

-

Netto rentebaten van 287 miljoen euro met een netto rentemarge van 1,31 %. In een dalende
renteomgeving houdt het NII stand dankzij een verhoogde kredietportefeuille en de daling van
de rentekosten door de diversificatie van de financieringsbronnen. Een tijdelijk positief effect is
het bijkomend volume aan boetes die betaald werden op vervroegd afgeloste Nederlandse
hypotheken.

-

Daling in nieuwe productie van hypothecaire leningen voor particulieren in België (-28 %)
hoofdzakelijk door de piek eind 2019 (woonbonus), en stijging in Nederland (+11 %).

-

De opbrengsten van fee-producten stegen door een toenemend aandeel van de
beheersvergoedingen en hoger betaalde instapkosten door de sterke commerciële prestaties.
Eind juni 2020 bedroegen de totale beleggingsproducten onder beheer 8,1 miljard euro.

-

De operationele kosten dalen door strikt kostenbeheer zonder de noodzakelijke verdere
investeringen in digitaal, ICT en personeel in het gedrang te brengen. De recurrente costincomeratio bedraagt 63 %1.

-

Het wettelijk kader waarin er voor kwetsbare doelgroepen een deel van de rentelasten op
hypotheken kwijtgescholden wordt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, leidt tot een
kost van 3 miljoen (modificaties).

Voor een volledig overzicht van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de toelichtingen verwijzen we naar het halfjaarverslag.
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Overzicht balans Argenta Spaarbank3
Belangrijkste balansposten (geconsolideerd) Argenta Spaarbank
(in miljoen EUR)
Balanstotaal
Leningen en voorschotten aan klanten
Financiële activa (aan geamortiseerde kostprijs)
Financiële activa (aan reële waarde)
Deposito’s van klanten en in schuldbewijzen belichaamde schulden
Effectiseringen en schuldbewijzen uitgegeven aan institutionelen
Eigen vermogen
Geselecteerde ratio’s
Solvabiliteit
CET-1
Leverage
Liquiditeit
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Kredietrisico (kredieten en vorderingen)
Cost-of-risk ratio
Non-performing kredieten ratio
Coverage ratio

31 dec.
2019
43.020
32.328
3.547
3.529
36.660
3.168
2.124

30 juni
2020
44.786
32.769
4.110
4.075
37.891
3.369
2.156

24,8%
4,6%

22,1%
4,4%

136%
172%

135%
156%

0,01%
0,36%
10,97%

0,06%
0,45%
10,53%

Belangrijkste evoluties in de balans van het eerste halfjaar van 2020:
-

Het balanstotaal steeg met meer dan 1,7 miljard euro of 4,1 % tot 44,8 miljard euro. De
passiefzijde steeg door een toename op de zichtrekeningen en deposito’s van klanten met 1,2
miljard euro.

-

Aan de actiefzijde groeit de portefeuille leningen aan klanten beperkt aan met 0,4 miljard euro of
1,4 % tot 32,8 miljard euro.

-

Aangezien de risicogewogen activa relatief sterker stegen door voornamelijk de kredietgroei,
daalde de CET-1 ratio van 24,8 % naar 22,1 %. De MREL 4 ratio bedraagt 7,98 % ten opzichte
van een minimumvereiste van 4,85 % voor Argenta Spaarbank.

-

Naast de sterke solvabiliteit van Argenta is tevens de liquiditeitspositie stevig met een LCR van
156 % en NSFR van 135 %.

-

Het kredietrisico nam door de huidige gezondheids- en economische crisis toe. Vooral de costof-riskratio steeg door de stijging in provisies voor waardeverminderingen op de hypotheken.

4

Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
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Kernindicatoren Argenta Groep
Overzicht (geconsolideerd)
Argenta Groep (in miljoen EUR)
Financiële en exploitatiebaten en -lasten
Administratiekosten en afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen en modificaties
Belastingen
Nettoresultaat
Aangepast nettoresultaat1
ROE1
Cost/Income1

1H 2019

1H 2020

321
-255
-1
-15
50
77
5,8 %
67 %

364
-258
-21
-22
62
94
6,8 %
59 %

Risicoverklaring
De gegevens over het risicobeheer zijn opgenomen in onze jaarverslagen en jaarlijkse
risicoverslagen die beschikbaar zijn op www.argenta.eu.
EINDE PERSBERICHT
Contact met de pers
Christine Vermylen, woordvoerder voor de pers
Mieke Winne, contactpersoon voor de pers
Te bereiken via pers@argenta.be
Telefoon 03 287 48 25
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
Over Argenta
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv is een bank- en verzekeringsonderneming voor gezinnen,
actief in België en Nederland. Argenta Spaarbank richt zich op de bankactiviteiten en Argenta
Assuranties op de verzekeringsactiviteiten.
Voor meer informatie, ga naar www.argenta.eu.
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