
Interim 2021 

results

Investor presentation
Martijn Gribnau, Chief Executive Officer

John Reichardt, Chief Financial Officer a.i.

Utrecht, 13 August 2021

Resultaten 

2021

Perspresentatie
Martijn Gribnau, directievoorzitter

Utrecht, 11 februari 2022



2

Belangrijkste punten 2021

Nieuw strategisch plan gericht op versterken van de klantrelatie en vergroten van de 
maatschappelijke impact

• Klanten: klantgewogen Net Promoter Score stijgt naar +6 (eind 2020: +2); toename van het aantal 
actieve multiklanten tot 1.015.000 (eind 2020: 949.000)

• Maatschappij: klimaatneutrale balans bedraagt 55%, berekend volgens de PCAF-methodologie 
(herberekening eind 2020: 45%)

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

• Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 4.7% (2020: 5,1%)

Toename betaalrekeningklanten, hypotheken, mkb-leningen, particulier spaargeld en AuM

• Groei aantal betaalrekeningklanten met 124.000 tot 1,78mln

• Groei hypotheekportefeuille tot €47,4mrd (eind 2020: €46,2mrd), als gevolg van gestegen nieuwe
hypotheekproductie tot €8,1mrd (2020: €6.1mrd). Aflossingen stegen tot €7,0mrd (2020: €6,5mrd)

• Groei mkb-leningen met €117mln tot €841mln

• Stijging particulier spaargeld met €3,5mrd tot €45,6mrd

• Stijging beheerd vermogen (AuM) met €0,8mrd tot €4,75mrd

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

• Nettowinst van €162mln, een 7% daling ten opzichte van 2020 (€174mln). Gecorrigeerd voor
incidentele posten, daalde de nettowinst met 30% tot €145mln

Sterke kapitaalpositie, ondanks daling Tier 1-kernkapitaalratio

• Tier 1-kernkapitaalratio lager op 22,7% (2020: 31,2%); leverage ratio van 5,1% (2020: 5,2%)

• Voorgesteld dividend over 2021: €97mln (60% van de nettowinst)
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[1] Incidentele posten: in 2020 een reorganisatievoorziening van €45mln (voor belastingen) en in 
2021 een positief effect van €22mln (voor belastingen) als gevolg van de herwaardering van een 
eerdere bijdrage uit hoofde van het DGS in verband met het faillissement van DSB [2] De Basel IV 
pro forma Tier 1-kernkapitaalratio is een schatting
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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: 2 pijlers

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

Vier groeiprioriteiten

Vijf noodzakelijke transformaties
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Voortgang van de strategie: twee pijlers

Sterke klantrelatie

✓ Hoge scores RegioBank (1), ASN Bank (2) en SNS (5) in Bankenmonitor van Consumentenbond

✓ Overname van taxatieplatform Fitrex, in lijn met onze strategie om klantrelaties te versterken en inkomsten te 
diversifiëren

✓ 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 66.000 tot 1.015.000

Maatschappelijke impact

✓ De Volksbank kreeg de hoogste score van Eerlijke Geldwijzer voor het tegengaan van klimaatverandering

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

✓ Klimaatneutrale balans bedroeg 55%, berekend volgens de PCAF-methodologie (herberekening eind 2020: 45%)

✓ Assets under management groeiden met 21% tot € 4,75 miljard

Hoe we ons onderscheiden Hoogtepunten 2021

5



Voortgang van de strategie: vier groeiprioriteiten

Accelereren groei ASN Bank als digitale, duurzame 

bank

✓ Aantal klanten stijgt met 6% tot 835.000; actieve multi-klanten stijgen met 15% tot 205.000

✓ Succesvolle introductie ASN Biodiversiteitsfonds

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

Verjongen doelgroep SNS en verstevigen business 

model met inkomsten uit vergoedingen

✓ Aantal klanten stijgt met 2% tot 1,7 miljoen; actieve multi-klanten stijgen met 3% tot 592.000

✓ Lancering nieuwe merkpositionering, gericht op het aantrekken van een jongere doelgroep

✓ Uitrol van SNS Beleggingsrekeningen

Verstevigen lokale aanwezigheid door middel van 

verbreding proposities

✓ Aantal klanten stijgt met 5% tot 732.000; actieve multi-klanten stijgen met 12% tot 217.000

✓ 74 initiatieven ontplooid op het gebied van leefbaarheid

✓ Voor de derde keer op rij uitgeroepen tot 'klantvriendelijkste bank van Nederland'

Uitbouwen BLG Wonen door vergroting 

distributiebereik en verbetering van de service

✓ Aantal klanten stijgt met 4% tot 247.000

✓ Verdere groei van hypotheekproductie en -portefeuille

✓ Onderscheiden met de Zilveren spreekbuis en 5 sterren van Moneyview voor beste hypotheekvoorwaarden

Groeiprioriteit Hoogtepunten 2021
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Digitaal en omnichannel dialoog

✓ Ontwikkeling nieuwe mobiel bankieren app

✓ Redesign website SNS

✓ Introductie van meldingen om klanten te attenderen op relevante diensten

Relevant assortiment, nieuwe proposities, 

kleinzakelijke klanten als nieuwe doelgroep

✓ Onze merken slaagden er samen in de mkb-kredietportefeuille met € 117 miljoen te laten groeien

✓ Uitbreiding van hypotheekgerelateerde dienstverlening door overname van taxatieplatform Fitrex

✓ Introductie persoonlijke lening door SNS

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

✓ Ontwikkeling van een platform om nieuwe modulaire producten te leveren

Klantingericht
✓ Basis gelegd voor een nieuwe agile manier van werken; benoeming van senior management zo goed als afgerond

✓ De nieuwe organisatie zal in de eerste helft van 2022 operationeel worden

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

✓ Bepalen van sourcing strategie

Voortgang van de strategie: vijf noodzakelijke transformaties

Transformatie Hoogtepunten 2021
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Langetermijndoelstellingen 2025
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Klantgewogen gemiddelde NPS
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Actieve multi-klanten
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Klimaatneutrale balans1
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8,0%
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Rendement op eigen vermogen Tier 1-kernkapitaalratio

5,1% 5,2% 5,1%
≥4,5%
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Leverage ratio
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Efficiencyratio3

83,3%

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

7,7 7,9 7,8 ≥7,5
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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). Het vergelijkende cijfer 
voor 2020 is aangepast 

[2] De Basel IV pro forma tier 1-
kernkapitaalratio is een schatting

[3] Inclusief wettelijke heffingen, exclusief 
incidentele items
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33% groei in nieuwe hypotheekproductie

• In 2021 steeg onze nieuwe woninghypotheekproductie met €2,0mrd (33%) tot €8,1mrd. De aflossingen stegen met €0,5mrd tot €7,0mrd, voornamelijk als gevolg van een groei van de markt 
voor herfinanciering. Daarnaast namen, als gevolg van een toenemend aandeel annuïteitenhypotheken in onze portefeuille, de contractuele aflossingen geleidelijk toe 

• Als gevolg van de aanzienlijke toename van de hypotheekproductie steeg de woninghypothekenportefeuille exclusief IFRS-waardeaanpassingen tot €47,4mrd, van €46,2mrd eind 2020. Inclusief 
een daling van de IFRS-aanpassingen met €0,7mrd steeg de portefeuille met €0,4mrd tot €48,2mrd

• Renteherzieningen daalden tot €2,4mrd (2020: €3,2mrd), hoofdzakelijk als gevolg van lagere reguliere herzieningen; het aandeel vroegtijdige renteherzieningen bedroeg ~46% 2020: ~31%) 

[1] Vanaf 2021 zijn de hypotheekomzettingen opgenomen in de 
productie- en aflossingscijfers, de vergelijkende cijfers zijn aangepast

Hypotheekproductie t.o.v. aflossingen 1 (in € miljarden) Ontwikkeling bruto hypotheekportefeuille (in € miljarden) 
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Toename in marktaandeel nieuwe hypotheekproductie en particulier spaargeld

• Onze particuliere spaargelden namen verder toe tot €45,6mrd (+€3,5mrd)

• Het marktaandeel particuliere spaargelden was hoger op 11,3%

• Vanaf 1 juli 2021 betalen zowel particuliere als kleinzakelijke klanten met tegoeden van 
meer dan €100k een rente van 0,5%. Dit betreft ongeveer €4mrd aan spaartegoeden, wat 
overeenkomt met circa 7% van de totale tegoeden en circa 3% van onze spaarklanten

• Met ingang van 1 april 2022 hanteren we het totale rekeningsaldo per klant per merk als 
drempel om negatieve rente in rekening te brengen

• Ons marktaandeel van de nieuwe hypotheekproductie steeg tot 5,8% (2020: 5,0%), als 
gevolg van initiatieven om onze hypotheekproductie te verbeteren

• 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)
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Toename in actieve multi-klanten van 66.000 to 1.015.000 (+7%)

• Het aantal betaalrekeningklanten nam in 2021 verder toe tot 1,78mln

• De netto groei in 2021 (124.000) was fors hoger vergeleken met 2020 (89.000)

• Op basis van de totale portefeuille, schatten wij dat ons marktaandeel in betaalrekeningen 
vrijwel stabiel is gebleven

• 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 2021 is het aantal actieve multi-
klanten met 66.000 gestegen tot 1.015.000

• De merken van de Volksbank verwelkomden 268.000 nieuwe klanten in 2021, een stijging van 
14% ten opzichte van 2020. De netto groei van 125.000 was hoger (72,000), door een 
sterkere groei in betaal- en spaarklanten en een uitstroom in 2020 van spaarklanten (-15.000) 
als gevolg van de beëindiging van spaardeposito’s bij BLG Wonen

Ontwikkeling klantaantallen (in duizenden) Ontwikkeling in betaalrekeningklanten (in duizenden
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[1] Marktonderzoek uitgevoerd door GFK, gebaseerd op Moving Annual Total (MAT) 
[2] Correctie voor inactieve betaalrekeningklanten
[3] Beëindiging spaarekeningen BLG Wonen
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2. Financiële resultaten & vooruitzichten
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Nettoresultaat REV

Nettowinst daalt naar €162mln door druk op netto rentebaten en hogere operationele lasten, 
deels gecompenseerd door een omslag in bijzondere waardeverminderingen

• Ten opzichte van 2020, daalde de nettowinst met €12mln, naar €162mln. Deze daling was toe te schrijven aan €96mln lagere totale baten en €15mln hogere operationele lasten en werd deels 
gecompenseerd door een omslag in bijzondere waardeverminderingen van €96mln

• Gecorrigeerd voor incidentele posten daalde de nettowinst met €63mln tot €145mln. Het nettoresultaat in 2021 bevatte een positieve incidentele post van €17mln (€22mln voor belastingen), bestaande 
uit een positieve herwaardering van een eerdere bijdrage uit hoofde van het DGS in verband met het faillissement van DSB. In 2020 bevatte het nettoresultaat een negatieve incidentele post van €34mln 
(€45mln voor belastingen), die volledig bestond uit een reorganisatievoorziening

• Het rendement op eigen vermogen bedroeg 4,7%, een daling ten opzichte van 2020 (5,1%), als gevolg van een lagere nettowinst. Gecorrigeerd voor incidentele posten bedroeg het rendement op eigen 
vermogen 4,2% (2020: 6,1%)

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

2020 2021 ∆ 1HJ21 2HJ21

Totaal baten 923 827 -10% 417 410

Totaal operationele lasten 652 667 +2% 322 345

Bijzondere waardeverminderingen 38 -58 -- -31 -27

Resultaat voor belastingen 233 218 -6% 126 92

Belastingen 59 56 32 24

Nettoresultaat 174 162 -7% 94 68

Incidentele posten -34 17 -- 6 11

Gecorrigeerd nettoresultaat 208 145 -30% 88 57

Rendement op eigen vermogen 5,1% 4,7% 5,5% 3,9%

Gecorr. rendement op eigen vermogen 6,1% 4,2% 5,1% 3,3%
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Totale baten dalen met 10%, voornamelijk als gevolg van de druk op de netto rentebaten

• De netto rentebaten daalden met €75mln tot €775mln (-9%), hoofdzakelijk door lagere baten uit hypotheken, als gevolg van een groot aantal (vroegtijdige) renteherzieningen tegen lagere tarieven. 
Daarnaast steeg de betaalde rente op liquide middelen geplaatst bij financiële instellingen zoals de ECB, gedreven door de aanzienlijke groei in spaartegoeden. Verder omvatten de netto rentebaten 
een last van €13mln in verband met een voorziening voor een compensatieregeling voor klanten met een doorlopend consumptief krediet. Deze elementen werden slechts deels gecompenseerd door 
hogere vergoedingen voor renteverlies op vervroegde aflossingen (€103mln; 2020: €56mln), lagere rentelasten op spaargelden en de herclassificatie van franchise fees betaald door RegioBank (impact 
+€18mln in 2021)

• De netto rentemarge daalde van 1,30% naar 1,11%, voornamelijk door lager netto rentebaten

• Inkomsten uit provisies en beheervergoedingen lieten een daling zien van €7mln naar €39mln, veroorzaakt door de herclassificatie van franchise fees betaald door RegioBank. Exclusief deze 
herclassificatie, stegen de inkomsten uit provisies en beheervergoedingen met €11mln, met name door een stijging van het beheerd vermogen tot €4,75mrd (ultimo 2020: €3,9mrd)

• Het resultaat uit beleggingen daalde na een uitzonderlijk niveau in 2020 tot een genormaliseerd niveau van €3mln (2020: €17m), 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 steeg tot €10mln (2020: €9mln); lagere treasuryresultaten werden gecompenseerd door hogere resultaten op hedge-ineffectiviteit van derivaten, deels 
gerelateerd aan hypotheken

Baten (in € miljoenen) Rentemarge
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2020 2021 ∆ 1HJ21 2HJ21

Netto rentebaten 850 775 -9% 392 383

Netto provisie en beheervergoedingen 46 39 -15% 20 19

Resultaat uit beleggingen 17 3 -82% -2 5

Resultaat op financiële instrumenten 9 10 +11% 7 3

Overige operationele opbrengsten 1 -- -- -- --

Totaal baten 923 827 -10% 417 410
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Operationele lasten 2% hoger ondanks een positieve impact van een omslag in incidentele
posten

• De totale operationele lasten stegen met €15mln tot €667mln (+2%), ondanks een omslag van €67mln in incidentele posten. De operationele lasten in 2021 werden positief beïnvloed door een 
herwaardering van €22mln van een eerdere bijdrage in het kader van het depositogarantiestelsel (DGS) in verband met het faillissement van DSB, terwijl de lasten in 2020 een incidentele 
reorganisatievoorziening van €45mln omvatten

• Wettelijke heffingen stegen met €29mln tot €79mln, grotendeels als gevolg van een €26mln hogere ex-ante bijdrage aan het DGS (€68mln) door de groei in gedekte deposito’s. De bijdrage aan het 
resolutiefonds steeg met €3mln naar €11mln

• Exclusief incidentele posten en wettelijke heffingen stegen de operationele kosten met €53mln tot €610mln (+10%), waarvan €52mln als gevolg van hogere personeelskosten, voornamelijk als gevolg van 
een toename van het totale aantal fte's en looninflatie. Daarnaast waren de marketing- en IT-kosten hoger. De stijging werd gedeeltelijk tenietgedaan door lagere afschrijvingen op materiële en 
immateriële activa als gevolg van positieve herwaarderingen, de verkoop van een bedrijfspand en het feit dat immateriële activa ultimo 2020 al waren afgeschreven

• Ten opzichte van eind 2020 steeg het aantal interne medewerkers met 7 tot 3.178 fte’s en het aantal externe medewerkers met 135 tot 783 fte’s. De stijging in het totale aantal fte’s werd voornamelijk 
veroorzaakt door activiteiten op het gebied van klantintegriteit en bij de service centers als gevolg van hogere volumes. Verder nam het totale aantal fte's toe door de uitvoering van het strategisch plan 
op het gebied van IT, ondersteuning bij de overgang naar een nieuwe manier van werken en de mkb-financieringspropositie

Operationele lasten (in € miljoenen) Efficiencyratio1
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[1] Exclusief incidentele posten

2020 2021 ∆ 1HJ21 2HJ21

Totaal operationele lasten 652 667 +2% 322 345

Reorganisatievoorziening 45 -- -- -- --

Bate herwaardering DSB lening -- -22 -- -8 -14

Gecorrigeerde operationele lasten 607 689 +14% 330 359

- waarvan wettelijke heffingen 50 79 +58% 40 39

Aantal fte’s 3.819 3.961 +4% 3.994 3.961

Interne fte’s 3.171 3.178 +0% 3.228 3.178

Externe fte’s 648 783 +21% 766 783
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Terugname van bijzondere waardeverminderingen van €58mln als gevolg van verbeterde 
economische vooruitzichten

• De terugname van bijzondere waardeverminderingen op leningen bedroeg €58mln, 
voornamelijk door de verbeterde macro-economische vooruitzichten, gedeeltelijk 
tenietgedaan door een verhoging van de management overlay

• De terugname van bijzondere waardeverminderingen op hypotheken bedroeg €46mln 
als gevolg van verbeterde economische vooruitzichten, met name hogere 
huizenprijzen. Dit werd deels tenietgedaan door de toepassing van een hogere 
management overlay, aangezien de gemodelleerde voorziening aanzienlijk is gedaald, 
terwijl de onzekerheid omtrent de impact van de Covid-19 pandemie groot blijft

• De gemiddelde LtV van particuliere hypotheken daalde verder naar 53% (ultimo 2020: 
61%)

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

2020 2021 1HJ21 2HJ21

Particuliere hypotheken 29 -46 -21 -25

Mkb-kredieten 8 -12 -7 -5

Overige retailkredieten -1 3 -1 4

Overige 2 -3 -2 -1

Totaal bijz. waardeverminderingen 38 -58 -31 -27

Risicokosten particuliere hypotheken 0,06% -0,10% -0,09% -0,11%

Risicokosten totale leningen 0,08% -0,12% -0,13% -0,12%

Scenario’s per 31 december 2020 31 december 2021

2021 2022 2022 2023

Relatieve verandering huizenprijzenindex -1,8% 3,2% 5,3% 4,4%

Werkloosheidspercentage 5,8% 5,0% 2,9% 2,6%

Faillissementen (maandelijks) 386 472 239 241

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 2021 daalde de Tier 1-kernkapitaalratio naar 22,7% (2020: 31,2%), voornamelijk door een stijging in risicogewogen activa (RWA)

• Het Tier 1-kernkapitaal daalde met €41mln, aangezien de inhouding van nettowinst (gecorrigeerd voor de gebruikelijke dividenduitkering van 60%) meer dan tenietgedaan werd door een aftrek 
van €62mln vanwege een tijdelijke en vrijwillige artikel 3 CRR-opslag, in afwachting van formele goedkeuring van de toezichthouder over de implementatie van een nieuw datawarehouse, en 
door een afname van de herwaarderingsreserve met €18mln

• De RWA stegen met €3,7mrd, voornamelijk door de opname van een €3mrd artikel 3 CRR-opslag per ultimo 2021. Daarnaast stegen de RWA voor uitzettingen aan financiële instellingen en 
corporates met €1mrd en de RWA voor woninghypotheken met €0,3mrd als gevolg van de groei van de portefeuille en de update van ons Advanced Internal Ratings Based (AIRB) model. De 
artikel 3 CRR-opslag per ultimo 2020 van €0,6mrd gerelateerd aan de goedkeuring van onze AIRB-model update is niet langer van toepassing.

• De pro forma Basel IV Tier 1-kernkapitaalratio van 22,5% is lager dan de 24,2% per ultimo 2020, voornamelijk door een stijging van de RWA voor uitzettingen op financiële instellingen en corporates

• De leverage ratio daalde licht naar 5,1%, vanwege een daling van het Tier 1-kernkapitaal. 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 

Totaal kapitaalratio Risicogewogen activa (in € miljarden; LHS)
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• De rentetarieven bleven laag in 2021, waardoor onze totale baten en nettowinst onder druk kwamen te staan. Dit 
benadrukt de urgentie om te komen met nieuwe initiatieven zodat onze baten minder rentegevoelig worden. Tevens 
richten we ons op kostenbesparingen, terwijl we ook investeringen doen die nodig zijn om ons IT-platform te 
verbeteren. In 2022 pakken we door met het uitvoeren van onze strategie en zetten we een volgende stap in de 
verdere ontwikkeling van onze dienstverlening. We gaan nog dichter bij de klant staan om gefaseerd meer diensten 
aan te bieden die naadloos aansluiten bij hun specifieke behoefte en levenssituatie. Dit doen we zowel digitaal als in 
de buurt, en altijd met oog voor de menselijke maat. Afgelopen jaar hebben we het fundament gelegd voor de agile 
manier van werken en 1 maart start de nieuwe organisatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat de uitvoering van onze 
strategie ons in de komende jaren in staat zal stellen om de totale baten te laten stijgen en de operationele 
efficiëntie te vergroten

• Op basis van de huidige vooruitzichten voor economische groei, huizenprijzen en rentetarieven verwachten we dat 
de totale baten zich goed zullen handhaven ten opzichte van 2021. Lagere rentebaten op hypotheken in de 
aanhoudende lage renteomgeving zullen naar verwachting grotendeels worden opgevangen door lagere retail
financieringskosten en hogere netto inkomsten uit provisies en beheervergoedingen als gevolg van de vooruitgang 
bij onze groei-initiatieven

• De verwachting is dat de operationele lasten over 2022 hoger zullen uitvallen dan in 2021, voornamelijk door 
strategie gerelateerde kosten en in afwezigheid van de incidentele bate die zich in 2021 voordeed

• Economische ontwikkelingen in Nederland en de gevolgen voor de financiële weerbaarheid van onze klanten zijn 
zeer onzeker. Dit kan van invloed zijn op onze voorzieningen voor kredietverliezen. Op basis van de huidige 
vooruitzichten en dankzij de solide kwaliteit van onze kredietportefeuille is de verwachting dat het niveau van 
bijzondere waardeverminderingen op leningen en vorderingen in 2022 laag zal zijn

• Alles bijeengenomen, verwachten we dat de nettowinst in 2022 lager zal zijn dan in 2021
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