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'Komende tien jaar verdwijnen nog 20.000 jobs bij banken'
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Alain Moreau, de topman van Deutsche Bank België, weerlegt de geruchten over de wankele gezondheid van zijn Duitse
moedergroep. Maar de hele Belgische banksector staan moeilijke tijden te wachten.

Of de crisiscommunicatie met Frankfurt hier plaatsvindt? Alain Moreau, de topman van Deutsche Bank België, lacht wat ongemakkelijk
als we wijzen naar het enorme videoscherm in de conferentiezaal waar we hebben afgesproken. 'Het is niet zo dat we voortdurend in
contact staan met de CEO van onze moedergroep Deutsche Bank, John Cryan. Maar we vergaderen geregeld met de andere divisies
om te zien hoe we efficiënter kunnen werken.'

Toch is het dezer dagen geen business as usual bij de Belgische tak van Deutsche Bank. Sinds de Amerikaanse overheid een
minnelijke schikking van 14 miljard dollar voorstelde voor de verkoop van rommelkredieten groeit de ongerustheid over de financiële
gezondheid van de bankreus. Geen dag lijkt voorbij te gaan zonder nieuwe berichten over een mogelijke kapitaalverhoging, extra
saneringen en de verkoop van winstgevende activiteiten.

Dat zaaide ook behoorlijk wat onrust bij de ruim 300.000 klanten van Deutsche Bank België. In die mate zelfs dat Moreau begin deze
maand in zijn pen kroop om ze te sussen. In een persoonlijke brief benadrukte hij dat Deutsche Bank voldoende gekapitaliseerd was
en dat het spaargeld van de klanten onder het dubbele garantiesysteem van de Duitse overheid valt.

'Dat ik die brief stuurde, wil niet zeggen dat er echt paniek heerste bij onze klanten', zegt Moreau. 'Maar eind september, begin oktober
kregen we wel meer telefoons. Sommige klanten kwamen ook in onze kantoren vragen hoe het nu zat met Deutsche Bank. Met die
brief kon ik al onze klanten informeren over onze situatie.'

Is er de voorbije weken geld weggevloeid van de rekeningen?

Alain Moreau: 'In heel beperkte mate. Sommige grote klanten hebben een deel van hun vermogens herbelegd, al zagen we tegelijk
dat enkele professionele klanten onze richting bleven uitgaan. Slechts enkele tientallen klanten hebben hun rekening afgesloten. We
merken dat de rust wat is teruggekeerd.'

Nochtans blijft het doemberichten regenen over Deutsche Bank. Als topman van de Belgische dochter zou ik bijna bang zijn om de
krant open te slaan.

Moreau: 'Elk bericht over Deutsche Bank, hoe klein ook, wordt opgepikt en uitvergroot in de pers. Vaak gaat het om vage speculatie
over welke boete de groep zal moeten betalen, en of er een kapitaalverhoging moet komen. In die berichten worden begrippen als
solvabiliteit en winstgevendheid geregeld op één hoop gegooid. Wat die solvabiliteit betreft: Deutsche Bank is financieel gezond en
heeft voldoende kapitaal. Dat geldt trouwens voor de meeste Europese banken. Want onder meer op vraag van de toezichthouders
hebben financiële instellingen de voorbije jaren veel werk verricht om hun kapitaalpositie te verstevigen.'

Dat neemt niet weg dat de winstgevendheid van de bank onder druk staat.

Moreau: 'Er hangt Deutsche Bank inderdaad een miljardenboete boven het hoofd. Maar eigenlijk heeft heel de sector een
rendabiliteitsprobleem. Niet alleen de lage rente weegt op de winstgevendheid. Ook de strengere regelgeving knaagt aan de marges.
Dat zal met de nieuwe richtlijnen die de komende jaren worden ingevoerd alleen erger worden.'

'Neem de nieuwe consumentenrichtlijn die in 2018 van toepassing wordt. Die eist dat banken volledige transparantie verschaffen
over de kosten die ze voor sommige producten aanrekenen. Dat wordt volgens mij een wake-upcall voor veel klanten van onze
concurrenten. Als mensen meer inzicht in de kosten krijgen, zullen ze zich afvragen waarom de bank hen zoveel aanrekent voor een
beleggingsproduct. Neem de instapkosten voor fondsen. Sommige instellingen vragen daar 2 of 3 procent voor. Hoe normaal is dat in
tijden waarin de rente rond het nulpunt schommelt?'

De rode draad in de saneringsgolf die over de sector rolt, is nochtans digitalisering.

Moreau: 'Die trend zal enkel groeien. Maar de Belgische banken zijn te laat in actie geschoten, vrees ik. Banken hebben hier jarenlang
mooie marges gehaald op de spaarboekjes, waar de tegoeden bovendien bleven toenemen door een fiscaal gunstregime. Daardoor
voelden ze geen noodzaak om zich om te turnen tot modernere spelers en te investeren in andere verkoopkanalen.'

'Nu is een inhaalbeweging aan de gang die nog even zal aanhouden. België telt vandaag nog 600 bankkantoren per miljoen inwoners,
het Europese gemiddelde schommelt rond 400 en zakt nog. Er zal dus nog meer worden geherstructureerd, denk ik. De voorbije tien
jaar gingen 20.000 banen verloren in de Belgische banksector. Het zou me niet verbazen dat we de komende tien jaar nog 20.000 jobs
zien verdwijnen.'

Zijn de reorganisaties die de voorbije weken werden aangekondigd de enige oplossing voor die uitdagingen?

Moreau: 'Mij lijkt het toch gevaarlijk om van winst optimaliseren je enige doel te maken. Natuurlijk moet je winstgevend genoeg zijn om
je klanten zo goed mogelijk te bedienen, investeringen mogelijk te maken en je business te vernieuwen. Maar veel spelers vinden het
verleidelijk om meteen banen te schrappen en tal van zaken te outsourcen om hun winst op te krikken. We hebben stilaan de limieten
van dat model bereikt. Ook de bankentoplui hebben een sociale verantwoordelijkheid.'
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'Je kan ook groeien en extra winst genereren door veel meer in te zetten op klantentevredenheid en nieuwe inkomstenbronnen aan
te boren. We weten als bank al zoveel over onze klanten, die kennis kunnen we ook op andere manieren te gelde maken. Op termijn
zullen twee soorten banken overblijven. Enerzijds de grote spelers, die voldoende schaalgrootte hebben en volop op efficiëntie inzetten
om zo goedkoop mogelijke producten aan te bieden. Anderzijds banken die hun klanten toegevoegde waarde willen bieden door
beter advies te verlenen en een groter productgamma aan te bieden. Wij rekenen onszelf tot die laatste groep. Alle andere kleinere
instellingen die zich niet aan die realiteit aanpassen, dreigen opgeslokt te worden door andere spelers.'

PROFIEL DEUTSCHE BANK BELGIË

> Naar aandeel op de spaarmarkt de zesde grootste bank van het land.

> Kende de afgelopen jaren een stevige groei. Eind 2003 had de bank 5 miljard euro aan vermogens onder beheer. Dit jaar staat de
teller al boven 20 miljard euro. Volgens Moreau zal de bank 2016 afsluiten met een recordomzet. Dat gebeurt naar eigen zeggen door
fors in te zetten op het digitale verkoopkanaal.

> Telt slechts 34 kantoren.

PIETER SUY
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