
 

 

 

“Deutsche Bank is gezond” 
 
La Libre Belgique 
08 oktober 2016 
 
Ondanks de geruchten en andere speculatie over de gezondheid van Deutsche Bank, die specifiek wordt 
bedreigd door een monsterboete in de Verenigde Staten en actief is in een Europese banksector die op 
zijn grondvesten davert door allerlei herstructureringen, verklaart Alain Moreau, die de leiding heeft over 
de Belgische dochter, vandaag “sereen” te zijn. Maar ook “ontgoocheld over de manier waarop bepaalde 
media verslag uitbrengen over de gebeurtenissen” bij deze grootste bank in Europa. Deutsche Bank 
Belgium, in drie cijfers, dat zijn 300 000 klanten, 34 kantoren en 700 werknemers. “Onze bank is zeer snel 
gegroeid. Vandaag hebben we meer dan 22 miljard euro aan klantenactiva. In 2003 bedroeg dat cijfer nog 
maar 5 miljard euro”, verklaart hij ons. 
 

Wat was de weerslag van de speculaties over de gezondheid van Deutsche Bank voor haar 
Belgische dochter? 
“Er was slechts een marginale impact op de werking van de bank in België. 2016 wordt ons beste jaar op 
het vlak van inkomsten en we blijven ons verder ontwikkelen. Als gevolg van sommige artikels die ik zou 
omschrijven als “sensatiebelust”, heeft een aantal klanten contact opgenomen met de vraag welke 
gevolgen de situatie die hier en daar in de pers werd beschreven voor hen zou hebben. Sommige klanten 
hebben beslist bij de bank te vertrekken, maar dat waren er echt niet veel. Bij onze medewerkers is er 
niemand vertrokken. We hebben zelfs vastgesteld dat sommige grote “corporate” klanten hun 
rekeningen hebben aangedikt. Onze boodschap luidt als volgt: de groep Deutsche Bank verkeert in goede 
financiële gezondheid. Dat lijdt niet de minste twijfel. De belangrijkste opdracht voor onze consulenten 
bestond erin aan onze klanten uit te leggen hoe de situatie werkelijk was.” 
 

Nochtans is er onrust over Deutsche Bank in de financiële markten... 
“Er waren heel wat geruchten, zaken werden op één hoop gegooid, er was onvolledige en zelfs ronduit 
verkeerde informatie over bepaalde punten, en dan vooral over de boete die we in de Verenigde Staten 
zullen moeten betalen en over het vermogen van de groep om daaraan het hoofd te bieden. Ik kan daar 
de volgende feiten tegenover stellen. Deutsche Bank is een van de weinige grote Europese banken die na 
de crisis van 2008 geen nieuw kapitaal van de overheid nodig hadden. In een tijdspanne van acht jaar is 
haar kapitaal gestegen van 37 tot 62 miljard euro, het risico op haar beursactiviteiten is met de helft 
verkleind en haar kaspositie is verviervoudigd, van 65 tot 223 miljard euro. Haar kapitaalratio, die 
momenteel 10,8% bedraagt, zal nog met 0,5% worden versterkt met de verkoop van Abbey Life en de 
nakende voltooiing van de overdracht van de participatie in Hua Xia Bank. Het management mikt op een 
cijfer van 12,5% tegen eind 2018. Deutsche Bank heeft al haar solventie- en liquiditeitsratio’s versterkt. 
De regelgevers hebben hun werk gedaan. De beursspeculatie, die vooral wordt gevoed door de 
mogelijkheid van een eventuele kapitaalsverhoging die op de koers zou wegen en dus gevolgen zou 
hebben voor de aandeelhouder, mag niet verward worden met de reële financiële gezondheid van de 
bank. Heel wat mensen halen die twee zaken vandaag door elkaar.” 
 
 

 



 

 

 
Was u verrast over de omvang van de herstructurering die ING België deze week aankondigde? 
Ja, de omvang van het plan heeft me verbaasd. Het is echter geen nieuwe evolutie. De voorbije tien jaar 
zijn er bijna 20 000 banen verloren gegaan in de sector. Het zou me niet verwonderen dat er de komende 
tien jaar nog eens 20 000 banen verdwijnen. In vergelijking met andere landen zijn er in België zeer veel 
kantoren. De sector moet zich echt gaan aanpassen aan de ingrijpende verandering van de afbrokkeling 
van de winstmarges, de druk van de digitale omwenteling en de strengere regelgeving betreffende het 
kapitaal van de instellingen en de transparantie ten aanzien van de spaarders. Op het gebied van 
kostenbeperking heeft ons land – dat lange tijd heeft geprofiteerd van een bevoorrechte positie inzake 
spaargeld dat een zeer belangrijke en zeer rendabele markt was – vertraging opgelopen. 
 

“De hele strategie 
afstemmen op winst 

heeft z’n beperkingen” 
 
Er zijn echter nog andere strategieën mogelijk dan alleen maar te proberen de kosten te beperken... 
Dat klopt. Dat is overigens ook de optie die Deutsche Bank Belgium kiest: de bank doen groeien via een 
strategie die focust op toegevoegde waarde voor de klanten en op hun tevredenheid. Op die manier 
kunnen we de daling van de winstmarges compenseren. Er zijn ook nieuwe bronnen van inkomsten die 
we kunnen aanboren, zoals de “big data”, waarmee we nieuwe diensten kunnen aanbieden door ons 
beter te richten op de behoeften van de klant, of ook nog de beveiligde digitale kluizen. Een 
kostenbeperking is onvermijdelijk in de sector, maar er zijn grenzen aan de mogelijkheid om de hele 
strategie te focussen op winstmaximalisatie. Het is een illusie dat je een zeer hoog rendement op eigen 
vermogen kan nastreven ten koste van het personeel, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
outsourcing of offshoring. Banken dragen immers ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Er is momenteel zeer veel sprake van digitalisering. Hoe vertaalt dit zich bij jullie? 
Wij zijn in België de bank met het meest gedigitaliseeerde netwerk: 65% van onze activiteiten inzake 
beleggingsadvies verloopt al op digitale wijze. We hebben dus een zekere voorsprong genomen. De groep 
Deutsche Bank heeft dit jaar een budget van 650 miljoen euro voor digitale projecten. Op Belgisch niveau 
bedraagt dit budget alleen al voor 2016 10 miljoen euro. Voor volgend jaar wordt eenzelfde bedrag 
uitgetrokken. Dit betekent echter niet dat er geen groei van de werkgelegenheid kan zijn. De voorbije 5 
jaar is het personeel in België met meer dan 10% aangegroeid. Dit jaar zullen we tussen 20 en 25 nieuwe 
medewerkers aantrekken, wat goed is voor een stijging met 3% voor het jaar.  
 
Aan welke projecten werkt u? 
Met de lancering van het concept Financial ID vorig jaar, hebben we ervoor gezorgd dat we een beter 
zicht hebben op het financieel DNA van onze klanten en vermijden we dat we hen onderbrengen in 
standaardprofielen. Terwijl we de adviesfunctie in onze kantoren versterken, werken we vandaag aan 
onze digitale kanalen waarmee we, op basis van intelligente algoritmes onze klanten de klok rond kunnen 
informeren en hen advies kunnen verstrekken over de evolutie van hun beleggingen en eventuele kansen 
die ze kunnen grijpen. Dit wordt volgend jaar operationeel. 
 
Welke zijn uw doelstellingen op het vlak van klanten? 
We streven ernaar onze groeien van de voorbije tien jaar verder te zetten. Op die manier kunnen we een 
zekere commerciële agressiviteit aan de dag blijven leggen in het belang van onze klanten. Het heeft 



 

 

vandaag geen enkele zin om 2 tot 3% instapkosten te vragen voor een beleggingsfonds terwijl de rente 
vrijwel nul is. 
 

“Het heeft vandaag geen enkele zin  
om 2 tot 3% instapkosten te vragen  

voor een beleggingsfonds  
terwijl de rente vrijwel nul is” 

 
 
Kan die groei betekenen dat jullie overnames gaan doen op de Belgische markt? 
“Het antwoord luidt ‘neen’. Sinds 2003 groeien we op organische wijze en er is geen reden om dit te 
veranderen. Een overname zou voor ons wellicht gepaard gaan met waardevernietiging.” 
 
Vindt u, zoals andere bankiers, dat banken vandaag te veel belastingen betalen? 
“Alleen al aan banktaksen betalen we elk jaar tussen 20 en 25 miljoen euro en dan houden we nog geen 
rekening met de vennootschapsbelasting. Nu de winstmarges onder grote druk staan wordt dit steeds 
moeilijker om te dragen.” 
 
Is de Europese banksector vandaag veiliger dan in 2008? 
“Als gevolg van de regelgeving die na de crisis van 2008 is ingevoerd, is de Europese banksector vandaag 
veel stabieler dan enkele jaren geleden. De sector is vandaag veel robuuster dan in 2008. Het is 
gemakkelijk uit te halen naar de banken en vaak hebben ze dat ook verdiend. De schoonmaakoperatie is 
nog niet afgerond en hier en daar zijn er nog wel wat problemen, maar op het vlak van bankcultuur en 
risicobeheer is de toestand vandaag veel gezonder dan acht jaar geleden.” 
 
Copyright © 2016 IPM. Alle rechten voorbehouden 
Copyright © 2016 gopress. Alle rechten voorbehouden 
 

 

Bankier en sportman 
 
Alain Moreau studeerde af aan de UCL en stuurde zijn carrière al snel in de richting van de 
banksector, in 1995 aanvankelijk in het domein van financiële engineering bij Crédit Lyonnais Belgium, 
dat later - in 1998 - werd overgenomen door Deutsche Bank. 
 
Hij was er verantwoordelijk voor beleggingsadvies en kwam er Yves Delacollette tegen, lang vóór deze 
laatste het aandurfde om Franco Dragone te volgen. In 2009 werd Alain Moreau benoemd tot CEO 
van Deutsche Bank Belgium, een functie die hij vandaag nog steeds bekleedt. 
 
Hij doet graag aan sport en neemt deel aan kwarttriatlons. Hij heeft er dit jaar al twee afgelegd, in 
Namen en in Knokke. Een kwarttriatlon, dat is één kilometer zwemmen, 45 kilometer fietsen en tot 
slot 10 kilometer lopen. Zijn tijd? Twee uur en 45 minuten. “Ik hoop nog beter te worden”, zegt hij. 
 
 


