
 

 

‘In België groeit ons personeelsbestand in 2016’ 

Le Soir - 28 september 2016 

INTERVIEW Alain Moreau, CEO van Deutsche Bank Belgium, probeert gerust te 

stellen met betrekking tot de toekomst van de Belgische dochtervennootschap. 

Vreest u gevolgen voor Deutsche Bank Belgium? De groep heeft het vandaag 

bijzonder moeilijk... Deutsche Bank voldoet aan alle van overheidswege gestelde 

voorwaarden inzake solventie en winstgevendheid. 

Alain Moreau, CEO van Deutsche Bank Belgium, probeert gerust te stellen met 

betrekking tot de toekomst van de Belgische dochtervennootschap. 

Vreest u gevolgen voor Deutsche Bank Belgium? De groep heeft het vandaag 

bijzonder moeilijk… 

Alain Moreau: ‘Deutsche Bank voldoet aan alle door de reguleringsinstanties 

gestelde voorwaarden inzake solventie en winstgevendheid. Onze core tier 1-ratio 

(n.v.d.r.: graad van banksolventie) is echter iets lager dan bij de andere banken, 

rond 12%. Er is echter een doelstelling bepaald van 12,5%. Daarnaast dient er nu 

een oplossing te worden gevonden voor twee juridische problemen, het ene in de 

Verenigde Staten, het andere in Rusland. Natuurlijk is een bedrag van 14 miljard 

dollar een indrukwekkend cijfer. De Amerikaanse overheden, en dat is ook zo 

geweest voor andere banken, hebben echter de gewoonte aangenomen de 

onderhandelingen te starten met een overdreven hoog bedrag om uiteindelijk uit 

te komen bij een beduidend lager bedrag. Kortom, we hoeven niets te vrezen voor 

onze activiteiten in België.’ 

Gaat het dan goed met de Belgische dochtervennootschap? 

‘In 2003 beheerden we 5 miljard euro aan activa van klanten. Vandaag is dat 

bedrag gestegen tot 23 miljard! Sinds we naar België zijn gekomen, hebben we een 

agressief beleid gevoerd, zowel op het vlak van sparen als van advies. Deutsche 



 
Bank Belgium is actief in een segment waar we de andere banken nauwelijks 

terugvinden, tussen de zeer rijke klanten en de klassieke klanten in.’ 

Bleef België werkelijk gespaard van het grootschalig herstructureringsplan dat in 

2015 werd gelanceerd?  

‘Vreemd genoeg heeft deze globale en ingrijpende herstructurering (n.v.d.r.: 9.000 

banen werden geschrapt en de activiteiten in 10 landen werden beëindigd) bij ons 

positieve gevolgen gehad. Tegelijk met het herstructureringsplan werd immers een 

investeringsplan voor een periode van vijf jaar gepubliceerd dat meer dan 600 

miljoen euro uittrok voor de digitalisering van de bank. In België hebben we al 

meer dan 10 miljoen euro uitgegeven om deze pool te versterken. Overigens zijn 

we niet de enige Belgische bank die mensen in dienst neemt, maar wel de enige bij 

wie het personeelsbestand dit jaar is gegroeid! In totaal zal ons aantal 

medewerkers (n.v.d.r.: meer dan 700 personen) met 3 tot 4% zijn gestegen tegen 

eind 2016.’ 
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