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Belangrijkste punten eerste halfjaar 2021

De Volksbank laat vooruitgang zien op haar Gedeelde waarde-scores gekoppeld aan haar 
nieuwe strategie voor 2021 - 2025: 'beter voor elkaar - van belofte naar impact'

• Klant: klantgewogen Net Promoter Score hoger op +6 (eind 2020: +2); toename aantal actieve multi-
klanten tot 978.000 (eind 2020: 949.000)

• Maatschappij: klimaatneutrale balans lager op 57% als gevolg van een daling van 9%-punten door eerste 
volledige toepassing van de PCAF-methode; zonder dit effect verbeterde de klimaatneutraliteit tot 66%

• Medewerker: KPI voor 'Oprechte aandacht' van 7,8 (eind 2020: 7,9)

• Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 5,5% (2020: 5,1%)

Groei betaalrekeningklanten, hypotheken, mkb-leningen, particulier spaargeld en beheerd 
vermogen

• Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 61.000 tot 1,72mln

• Lichte groei hypotheekportefeuille, exclusief IFRS waarderingsaanpassingen, tot €46,3mrd (eind 2020: 
€46,2mrd). Stijging nieuwe hypotheekproductie tot €3,3mrd (1HJ20: €3,0mrd)

• Groei mkb-leningen met €44mln tot €768mln 

• Groei particulier spaargeld met €2,6mrd tot €44,7mrd

• Stijging beheerd vermogen met € 0,3mrd tot € 4,2mrd

Nettowinst daalt door druk op netto rentebaten en hogere operationele lasten, deels 
gecompenseerd door een terugname van bijzondere waardeverminderingen

• Nettowinst van €94mln, een daling van 11% ten opzichte van 1HJ20 (€106mln)

Sterke kapitaalpositie

• Tier 1-kernkapitaalratio van 28,3% en leverage ratio van 5,1%

• Voornemen om het resterende dividend over 2019 en het dividend over 2020, in totaal €249mln uit te
keren in oktober 2021
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1. Strategie-update
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Strategie 2021-2025: 
‘Beter voor elkaar – van belofte naar impact’

Sterke klantrelatie
Persoonlijke klantbenadering, naadloze en 

plezierige interacties en passende proposities

Maatschappelijke impact
De Volksbank realiseert maatschappelijke impact op 

klimaat en goed wonen door deze thema’s te integreren 
in de dienstverlening

Hoe we ons onderscheiden

Digitaal en omnichannel 
dialoog

Relevant assortiment, 
nieuwe proposities, 

kleinzakelijke klanten als 
nieuwe doelgroep

Fundament klantbank Klantingericht Efficiënt en 
flexibel

Onze missie

Wij bankieren met de menselijke 

maat door waarde te creëren voor 

klanten, maatschappij, medewerkers 

en aandeelhouder

We streven naar een optimale totale 

waarde en niet naar maximalisatie 

van een enkele waarde

Accelereren groei ASN Bank 
als digitale, duurzame bank

Verjongen doelgroep SNS 
en verstevigen business 

model met inkomsten uit 
vergoedingen

Verstevigen lokale 
aanwezigheid door middel 
van verbreding proposities

Uitbouwen BLG Wonen 
door vergroting 

distributiebereik en 
verbetering van de service

Groeiprioriteiten per merk

Noodzakelijke transformaties
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Voortgang van de strategie : twee pijlers

Hoe we ons onderscheiden Hoogtepunten eerste helft van 2021

5

Sterke klantrelatie

✓ Alle merken droegen bij aan de verbetering van de klantgewogen Net Promoter Score tot een 
recordhoogte van +6

✓ Toename van het aantal actieve multi-klanten met 29.000 tot 978.000

✓ In verband met de toename van cyberdreigingen: introductie van een online training voor 
klanten om cyberweerbaarheid te vergroten

Maatschappelijke impact

✓ Klimaatneutrale balans lager op 57%, door 9%-punt negatief effect van de eerste toepassing van 
de PCAF-methodologie; exclusief deze impact verbeterde de klimaatneutraliteit tot 66%

✓ Uitgifte van senior non-preferred notes voor een totaalbedrag van € 1 miljard onder ons Green 
Bond Framework

✓ Nadat wij ons ten doel hebben gesteld dat al onze leningen en investeringen tegen 2030 een 
positief netto-effect op de biodiversiteit hebben, bereiden wij ons voor om in lijn met de 
Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)-methodologie te rapporteren over 
onze voortgang en impact op biodiversiteit 



Voortgang van de strategie: groeiprioriteiten per merk

Accelereren groei ASN Bank als digitale, 

duurzame bank

✓ Solide voortgang klantengroei en inkomsten uit provisies en vergoedingen uit beleggingsfondsen

✓ Toename van het aantal beleggingsklanten

✓ Net Promoter Score van +20, hoogste score van alle Nederlandse banken

✓ PBAF door Brits medium Environmental Finance onderscheiden als ESG-initiatief van het jaar

Verjongen doelgroep SNS en verstevigen business 

model met inkomsten uit vergoedingen

✓ Goede start SNS Beleggingsrekeningen; succesvol webinar over beleggen

✓ Organisatie van online event ‘Future Money Talks’, waarbij 1.100 jongvolwassenen met elkaar en SNS in 

gesprek gingen over hun toekomst

✓ Succesvolle introductie van ‘Monnie’, waarmee kinderen spelenderwijs leren omgaan met digitaal geld 

(~6.000 jeugdbetaalrekeningen geopend)

Verstevigen lokale aanwezigheid door middel 

van verbreding proposities

✓ Organisatie eerste ‘Nationale Dorpentop’ als ambassadeur van de regio

✓ Behoud van onze lokale en fysieke aanwezigheid met 475 kantoren

✓ Voor derde keer op rij uitgeroepen tot ‘klantvriendelijkste bank van Nederland’

Uitbouwen BLG Wonen door vergroting 

distributiebereik en verbetering van de service

✓ Verdere groei van de particuliere hypotheekproductie en -portefeuille

✓ Verdere uitbreiding van het distributienetwerk

✓ Verbetering van de dienstverlening aan onafhankelijke adviseurs

Groeiprioriteit Hoogtepunten eerste helft van 2021
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Digitaal en omnichannel dialoog

✓ Omnichannel dienstverlening: nieuwe digitale omgeving voor alle financieel adviseurs,

gepersonaliseerde klantreis voor hypotheek- en beleggingsklanten

✓ Geactualiseerde en meer gedetailleerde online tool om de maximale hypotheek voor klanten te

berekenen, waardoor een beter adviesgesprek kan plaatsvinden

Relevant assortiment, nieuwe proposities, 

kleinzakelijke klanten als nieuwe doelgroep

✓ Verbreding productaanbod: bijv. verzekeringsproducten, beleggingsrekeningen bij SNS, persoonlijke

leningen

✓ SNS en RegioBank zijn er samen in geslaagd de mkb-kredietportefeuille met € 44 miljoen te laten groeien

Fundament klantbank
✓ Voorbereiding van implementatie van een robuuste data-infrastructuur in de rapportageketen

✓ Ontwikkeling van een platform om nieuwe modulaire producten te leveren

Klantingericht
✓ Uniforme agile organisatiestructuur in gang gezet

✓ Formatie leiderschapsteams en benoeming leads gestart

Efficiënt en flexibel
✓ Werken aan de realisatie van de beoogde efficiëntiewinsten

✓ Bepalen van sourcing strategie

Voortgang van de strategie: noodzakelijke transformaties

Transformatie Hoogtepunten eerste helft van 2021
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Langetermijndoelstellingen 2025
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Klantgewogen gemiddelde NPS

899 949 978

1.300

2019 2020 1HJ21

Actieve multi-klanten
(in duizenden)

44%

59% 57%

≥75%

2019 2020 1HJ21

Klimaatneutrale balans1

7,7%

5,1% 5,5%

8,0%

2019 2020 1HJ21

Rendement op eigen vermogen

32,6% 31,2%
28,3%

≥19,0%

2019 2020 1HJ21

Tier 1-kernkapitaalratio2

5,1% 5,2% 5,1%
≥4,5%

2019 2020 1HJ21

Leverage ratio

2019 2020 1HJ21

Efficiencyratio3

77,2%

61,7% 57-59%
65,8%

7,7 7,9 7,8 ≥7,5

2019 2020 1HJ21

Oprechte aandacht voor de 
medewerkers

Klanten Maatschappij Medewerkers

Aandeelhouder Overige doelstellingen

[1] Vanaf 2021 wordt de klimaatneutrale 
balans berekend volgens de methode van 
het Partnership for Carbon Accounting 
Financials (PCAF). De vergelijkende cijfers 
zijn niet aangepast 

[2] De doelstelling voor de Tier 1-
kernkapitaalratio is gebaseerd op de 
volledig ingefaseerde Basel IV-standaarden. 
Per eind juni 2021, schatten wij dat deze 
standaarden onze Tier 1-kernkapitaalratio 
met ~5%-punten zouden verlagen

[3] Inclusief wettelijke heffingen, exclusief 
incidentele items

Doelstelling 
2025

Doelstelling 
2025

Doelstelling 
2025

Doelstelling 
2025

Doelstelling 
2025

Doelstelling 
2025

Doelstelling 
2025

Doelstelling 
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2. Financiële resultaten & vooruitzichten
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Lichte toename particuliere hypotheekportefeuille

• De particuliere hypotheekportefeuille steeg met €0,1mrd tot €46,3mrd; de nieuwe hypotheekproductie werd grotendeels tenietgedaan door aflossingen en overige aanpassingen

• In 1HJ21 steeg onze nieuwe hypotheekproductie tot €3,3mrd (1HJ20: €3,0mrd). De aflossingen stegen met €0,2mrd tot €3,1mrd, voornamelijk door een groei in de oversluitingsmarkt en een toename 
van het aantal verhuizingen. Bovendien zijn de contractuele aflossingen geleidelijk toegenomen als gevolg van een toenemend aandeel annuïteitenhypotheken in onze portefeuille

• Renteherzieningen daalden tot €1,3mrd (1HJ20: €1,7mrd), hoofdzakelijk ten gevolge van lagere reguliere herzieningen; het aandeel vroegtijdige renteherzieningen bedroeg ~41% (1HJ20: ~33%) 

[1] Overige aanpassingen bestaan voornamelijk 
uit de netto impact van hypotheekomzettingen

Hypotheekproductie t.o.v. aflossingen (in € miljarden) Ontwikkeling bruto hypotheekportefeuille (in € miljarden) 
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Marktaandeel nieuwe hypotheekproductie licht gedaald; marktaandeel particulier spaargeld licht
gestegen

• Onze particuliere spaargelden stegen door naar €44,7mrd (+€2,6mrd)

• Het marktaandeel particuliere spaargelden nam licht toe tot 11,0%

• Vanaf 1 juli 2021 betalen zowel particuliere als kleinzakelijke klanten met tegoeden 
van meer dan €100.000 een rente van 0,5%. Dit betreft ongeveer €6mrd aan 
spaartegoeden, wat overeenkomt met circa 11% van de totale tegoeden en circa 4% 
van onze spaarklanten

• In een markt waarin de volumes sterk stegen, daalde ons marktaandeel van de nieuwe 
hypotheekproductie tot 4,9% (2020: 5,0%), hoofdzakelijk als gevolg van de concurrentie en 
de almaar toenemende vraag naar hypotheken met een rentevaste looptijd van ≥15 jaar

• Ons aandeel nieuwe hypotheekproductie steeg licht opzichte van 2HJ20; 4,9% versus 4,6%

• Op basis van de totale portefeuille was ons marktaandeel particuliere hypotheken 
fractioneel lager op 6,1%

Marktaandeel particuliere hypotheken Marktaandeel en portefeuille particulier spaargeld (rechter-as in € miljarden)

7,2% 6,1% 5,0% 4,9%
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Toename in actieve multiklanten van 29.000 tot 978.000 (+3%)

• Vanaf 2021 is het aantal actieve multi-klanten een van de indicatoren om onze klantrelatie 
te meten

• Het doel voor eind 2025 is gesteld op 1,3mln. In 1HJ21 steeg het aantal multi-klanten met 
29.000 tot 978.000

• De merken van de Volksbank verwelkomden 133.000 nieuwe klanten in 1HJ21, een stijging 
ten opzichte van de voorgaande periodes

• De netto toename van 60.000 was hoger vergeleken met 1HJ20 (22.000). Dit was het 
gevolg van een sterkere groei in betaal- en spaarklanten en een uitstroom van 
spaarklanten (-15.000) als gevolg van de beëindiging van spaardeposito’s bij BLG Wonen in 
1HJ20

Ontwikkeling klantaantallen (in duizenden) Ontwikkeling in actieve multi-klanten (in duizenden)
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€106m

€68m

€94m
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Nettoresultaat REV

Nettowinst daalt naar €94mln door druk op netto rentebaten en hogere operationele lasten, 
deels gecompenseerd door een omslag in bijzondere waardeverminderingen

• De nettowinst daalde ten opzichte van 1HJ20 met €12mln, naar €94mln. Dit was toe te schrijven aan €63mln lagere totale baten en €30mln hogere operationele lasten. De daling werd deels 
gecompenseerd door een omslag in bijzondere waardeverminderingen van €76mln

• Vergeleken met 2HJ20 steeg de nettowinst met €26mln omdat 2HJ20 een reorganisatievoorziening van €34mln (€45mln voor belasting) omvatte. Gecorrigeerd voor deze incidentele post daalde de 
nettowinst in 1HJ21 met €8mln, voornamelijk als gevolg van €26mln lagere totale baten en €7mln hogere operationele lasten. Dit werd deels gecompenseerd door een hogere vrijval van bijzondere 
waardeverminderingen van €24mln

• Het rendement op eigen vermogen was lager op 5,5% (1HJ20: 6,2%), als gevolg van een lagere nettowinst

Resultaat (in € miljoenen) Nettoresultaat en rendement op eigen vermogen

1HJ20 2HJ20 1HJ21 1HJ21/
1HJ20

1HJ21/
2HJ20

Totaal baten 480 443 417 -13% -6%

Totaal operationele lasten 292 360 322 +10% -11%

Bijzondere waardeverminderingen 45 -7 -31

Resultaat voor belastingen 143 90 126 -12% +40%

Belastingen 37 22 32

Nettoresultaat 106 68 94 -11% +38%

Incidentele posten -- -34 --

Gecorrigeerd nettoresultaat 106 102 94 -11% -8%

Rendement op eigen vermogen 6,2% 4,0% 5,5%

Gecorr. rendement op eigen vermogen 6,2% 5,9% 5,5%
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Totale baten dalen met 13%, voornamelijk als gevolg van de druk op de netto rentebaten

• De netto rentebaten daalden met €44mln tot €392mln (-10%), hoofdzakelijk door lager baten uit hypotheken, als gevolg van een groot aantal (vroegtijdige) renteherzieningen tegen lagere 
rentepercentages. Daarnaast steeg de rente op liquide middelen geplaatst bij financiële instellingen zoals de ECB. Deze elementen werden slechts deels gecompenseerd door hogere vergoedingen 
voor renteverlies op vervroegde aflossingen (€38mln; 1HJ20: €30mln), lagere rentelasten op spaargelden en de herclassificatie van franchise fees betaald door RegioBank (impact +€13mln in 1HJ21)

• De netto rentemarge daalde van 1,35% naar 1,14%, voornamelijk door lager netto rentebaten

• Inkomsten uit provisies en beheervergoedingen lieten een daling zien van €9mln naar €20mln, veroorzaakt door de herclassificatie van franchise fees betaald door RegioBank. Exclusief deze 
herclassificatie, stegen de inkomsten uit provisies en beheervergoedingen met €4mln, wat was toe te schrijven aan een stijging van het beheerd vermogen tot €4,2mrd (ultimo 2020: €3,9mrd)

• Het resultaat uit beleggingen liet een omslag zien van €8mln naar -€2mln, als gevolg van lagere gerealiseerde resultaten op vastrentende beleggingen, verkocht in het kader van balansbeheer en 
optimalisatie van de beleggingsportefeuille

• Het resultaat op financiële instrumenten was stabiel op €7mln; lagere treasuryresultaten werden gecompenseerd door hogere resultaten op hedge-ineffectiviteit van derivaten, deels gerelateerd aan 
hypotheken

Baten (in € miljoenen) Rentemarge
(% van gemiddelde activa)

1HJ20 2HJ20 1HJ21 1HJ21/
1HJ20

1HJ21/
2HJ20

Netto rentebaten 436 414 392 -10% -5%

Netto provisie en beheervergoedingen 29 17 20 -31% +18%

Resultaat uit beleggingen 8 9 -2

Resultaat op financiële instrumenten 7 2 7

Overige operationele opbrengsten -- 1 --

Totaal baten 480 443 417 -13% -6%

1,35%

1,25%

1,14%

1,00%
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Operationele lasten 10% hoger in verband met een stijging in wettelijke heffingen en 
personeelskosten

• De totale operationele lasten stegen met €30mln tot €322mln (+10%), waarvan €16mln gerelateerd aan hogere wettelijke heffingen

• Gecorrigeerd voor wettelijke heffingen stegen de operationele lasten met €14mln tot €282mln (+5%), als gevolg van hogere personeelskosten vanwege een toename in het aantal fte’s in 
verband met de uitvoering van het strategisch plan, deels gecompenseerd door een positieve herwaardering van €8mln voor een eerdere bijdrage aan het Depositogarantiestelsel (DGS) in het 
kader van het faillissement van DSB

• Wettelijke heffingen stegen met €16mln tot €40mln, grotendeels als gevolg van een €13mln hogere ex-ante bijdrage aan het DGS (€29mln) door de groei in gedekte deposito’s. De bijdrage aan 
het resolutiefonds steeg met €3mln naar €11mln

• Ten opzichte van eind 2020 steeg het aantal interne medewerkers met 57 tot 3.228 fte’s en het aantal externe medewerkers met 118 tot 766 fte’s. De stijging in het totale aantal fte’s werd 
voornamelijk veroorzaakt door de implementatie van het strategisch plan op het gebied van IT, ondersteuning bij de overgang naar een nieuwe manier van werken en de mkb-
financieringspropositie. Verder is het totaal aantal fte's gerelateerd aan klantintegriteit en bij het Service Center Hypotheken toegenomen

Operationele lasten (in € miljoenen) Efficiencyratio

1HJ20 2HJ20 1HJ21 1HJ21/
1HJ20

1HJ21/
2HJ20

Totaal operationele lasten 292 360 322 +10% -10%

Wettelijke heffingen 24 26 40 +67% +54%

Reorganisatievoorziening -- 45 --

Gecor. operationele lasten 268 289 282 +5% -2%

Aantal fte’s 3.660 3.819 3.994 +9% +5%

Interne fte’s 3.051 3.171 3.228 +6% +2%

Externe fte’s 609 648 766 +26% +18%
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[1] Exclusief reorganisatievoorziening van €45mln
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Achterstanden (in € mln) Gemiddelde LtV particuliere hypotheken

Terugname van bijzondere waardeverminderingen van €31mln als gevolg van verbeterde 
economische vooruitzichten

• De terugname van bijzondere waardeverminderingen op leningen bedroeg 
€31mln, voornamelijk door de verbeterde macro-economische vooruitzichten

• De terugname van bijzondere waardeverminderingen op hypotheken bedroeg 
€21mln als gevolg van verbeterde economische vooruitzichten, met name de 
hogere huizenprijzen. Dit werd deels tenietgedaan door de toepassing van een 
hogere expert overlay vanwege de aanhoudend grote onzekerheid omtrent de 
impact van de Covid-19 pandemie

• De gemiddelde LtV van particuliere hypotheken daalde verder naar 58% (ultimo 
2020: 61%)

Bijzondere waardeverminderingen (in € miljoenen) Particuliere hypotheken in achterstand; gemiddelde LtV

1HJ20 2HJ20 1HJ21

Particuliere hypotheken 33 -4 -21

Mkb-kredieten 5 3 -7

Overige retailkredieten 1 -2 -1

Overige 6 -4 -2

Totaal bijz. waardeverminderingen 45 -7 -31

Risicokosten particuliere hypotheken 0,14% -0,02% -0,09%

Risicokosten totale leningen 0,18% -0,04% -0,13%

Scenario’s per 31 december 2020 30 juni 2021

2021 2022 HY 2022 HY 2023

Relatieve verandering huizenprijzenindex -1,8% 3,2% 3,2% 3,1%

Werkloosheidspercentage 5,8% 5,0% 4,4% 4,3%

Faillissementen (maandelijks) 386 472 306 373

Base scenario macro-economische parameters

IAS 39 IFRS 9
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Daling Tier 1-kernkapitaalratio met name door een stijging van de risicogewogen activa

• In 1HJ21 daalde de Tier 1-kernkapitaalratio naar 28,3%, voornamelijk door aan stijging in risicogewogen activa (RWA)

• Het Tier 1-kernkapitaal daalde met €29mln; de toevoeging van de nettowinst van 1HJ20 (gecorrigeerd voor de gebruikelijke dividenduitkering van 60%) werd, met name, meer dan tenietgedaan 
door de geschatte impact van de EBA-richtlijnen ten aanzien van de Definition of Default en door de meest recente effectbeoordeling van de update van het Advanced Internal Ratings Based 
(AIRB)-model voor onze particuliere hypotheken 

• RWA stegen met €948mln, grotendeels door de geschatte impact van de update van ons AIRB-model voor particuliere hypotheken. Deze geschatte impact bedraagt €1,2mrd per 1HJ21, ten 
opzichte van €0,6mrd ultimo 2020. Van deze stijging is €439m meegenomen op basis van de meest recente geschatte impact van het bijgewerkte AIRB-model, en €175m was het gevolg van de 
geschatte impact van de EBA-richtlijnen ten aanzien van de Definition of Default 

• De leverage ratio daalde in 1HJ21 naar 5,1%, vanwege een daling van Tier 1-kernkapitaal en een beperkte stijging van de leverage ratio exposure measure. In juni 2021 verlengde ECB haar tijdelijke 
Covid-19 steunmaatregel om bepaalde uitzettingen op centrale banken niet mee te rekenen bij de berekening van de leverage ratio tot 31 maart 2022 

• Naar aanleiding van de verklaring van de ECB dat zij haar aanbeveling dat alle banken na september 2021 uiterste voorzichtigheid betrachten niet verlengt, is de Volksbank voornemens het resterende 
dividend over 2019 en het dividend over 2020 voor een totaalbedrag van €249mln in oktober 2021 uit te keren
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Vooruitzichten

• Naar verwachting zet de daling van de netto rentebaten zich gedurende 2021 voort als 
gevolg van de lagere rentebaten op hypotheken in deze aanhoudend lage renteomgeving. 
De druk op de netto rentebaten zal gedeeltelijk worden opgevangen door meer negatieve 
rentetarieven te hanteren. Alles bijeengenomen is de prognose dat de netto rentebaten in 
2021 lager zullen uitvallen dan in 2020

• De operationele lasten zullen in de tweede helft van 2021 naar verwachting hoger zijn dan 
in de eerste helft van 2021, voornamelijk door stijgende kosten in verband met onze 
nieuwe strategie. Derhalve is de verwachting dat de operationele lasten, exclusief de 
eenmalige herstructureringslast in 2020, in 2021 hoger zullen uitvallen vergeleken met het 
niveau in 2020

• Economische ontwikkelingen in Nederland en de financiële weerbaarheid van klanten, die 
hun inkomens door de crisis hebben zien dalen, en het effect dat dit op onze 
kredietvoorzieningen heeft, zijn zeer onzeker. Echter, gezien onze lage risicoprofiel, 
verwachten we dat bijzondere waardeverminderingen op vorderingen in 2021 beduidend 
lager zullen uitvallen dan in 2020 

• Alles bijeengenomen verwachten we dat de nettowinst over 2021 in zijn geheel lager zal 
zijn dan in 2020
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