
La banque Fintro, ancienne "Petite usine bleue", 
fête son centenaire et mise sur l'humain 
BRUXELLES 02/07 17:14 (BELGA)  
La banque Fintro fête cette année son centenaire. L'ancienne "Petite usine bleue" ou 
"Société de crédit à l'industrie" est désormais une filiale de BNP Paribas Fortis et s'appuie 
sur un réseau de distribution d'environ 300 agences bancaires indépendantes. La banque 
entend adopter un profil atypique sur le marché bancaire en jouant non pas la carte de la 
digitalisation mais celle du développement d'une relation de confiance avec ses clients, a 
expliqué son patron Luc Keppens, mardi au cours d'une rencontre avec la presse. 
Fintro compte 311.000 clients actifs en Belgique, un nombre qui grossit de quelque 10.000 
unités chaque année. "Nous ne sommes peut-être pas la banque la plus connue mais nous 
profitons du bouche à oreille. C'est notre force, nous voulons continuer dans le futur à être la 
banque la plus conseillée", souligne Luc Keppens. 

Fintro a fait réaliser une enquête sur la "banque idéale" et il en ressort que le Belge (57% 
des sondés) accorde une grande importance aux conseils personnalisés et au fait d'avoir 
une personne ou équipe de contact fixe. Une niche sur laquelle Fintro veut se concentrer, de 
même que sur les professions libérales et petites entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Honderdjarig Fintro zet voluit in op 
vertrouwensbankieren 
BRUSSEL 02/07 16:06 (BELGA)  
Fintro viert dit jaar haar honderdjarig bestaan. Het vroegere "blauwe fabriekje" of "Krediet 
aan de Nijverheid" is intussen een dochter van BNP Paribas Fortis. De bank, die uitsluitend 
met zelfstandige agenten werkt, profileert zich als een buitenbeentje in de sector. Terwijl de 
grootbanken massaal de kaart van meer digitalisering trekken, zet Fintro in op het uitbouwen 
van een vertrouwensrelatie met de klant. "We gaan voor 'the battle of the hearts', terwijl de 
sector toegespitst is op 'battle of the screens'", verwoordde topman Luc Keppens het. 
Fintro telt 302 kantoren en 311.000 actieve klanten in ons land. Elk jaar komen er volgens 
Keppens zo'n 10.000 nieuwe klanten bij. "We zijn misschien niet de meest bekende bank, 
maar profiteren va n mond-t ot-mondreclame. Dat is onze sterkte, we willen ook in de 
toekomst de meest aangeraden bank blijven", luidt het. 

Doordat Fintro een dochter is van grootbank BNP Paribas Fortis, kan ze diens producten en 
IT-oplossingen aan haar klanten aanbieden. "Hierdoor hebben we van de kleinere spelers 
het ruimste productaanbod en blijven onze investeringen relatief beperkt. Onze belangrijkste 
activa zijn de zelfstandige bankagenten", aldus Keppens. Deze bankagenten bouwen aan 
een langetermijnrelatie met de klant, soms zelfs over verschillende generaties heen. "Op die 
manier is de fysieke nabijheid van een Fintro-kantoor minder een issue. Wat telt is de 
vertrouwensrelatie die is opgebouwd", getuigt Henri Hoet, die bankagent is in Diksmuide en 
klanten heeft tot in de Oostkantons. 

Fintro liet een extern bureau peilen naar "de ideale bank" van de Belg en daaruit blijkt dat 
een vaste contactpersoon of -team en persoonlijk advies belangrijk is voor 57 procent van 
de Belgen. Dat is dan ook de niche waarop Fintro zich richt. "Er is een groep, ook jongere en 
digitaal georiënteerde klanten, die graag meer persoonlijk contact wil met zijn bank", klinkt 
het. 

Een andere niche waarop Fintro zich richt zijn zelfstandige klanten, zoals vrije beroepen en 
kleine kmo's. Zij zijn het sterkst stijgende segment, intussen goed voor ongeveer 15 procent 
van het cliënteel. 



Fintro mikt op zelfstandigen voor inkomstengroei 
02/07/19 om 17:22 Bijgewerkt om 17:56

(//trends.knack.be/economie/auteurs/patrick-
claerhout-713.html)

Patrick Claerhout (//trends.knack.be/economie/auteurs/patrick-claerhout-
713.html) redacteur bij Trends 

Fintro, het banknet van BNP Paribas Fortis dat werkt met zelfstandige agenten, richt zich ook meer op zelfstandige 
klanten. Dat is een trend onder de Belgische banken. Zo diversifiëren ze hun inkomsten.

. © . 

Fintro bestaat dit jaar honderd jaar. Het banknet heeft zijn wortels in de Nationale 
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN), die in 1919 werd opgericht. 
De kredietinstelling, die bekend geraakte als 'het blauwe fabriekje', kwam aan het 
einde van de jaren negentig bij de Fortis-groep terecht en werd in 2005 omgedoopt 
in Fintro. Sinds 2009 maakt ze integraal deel uit van BNP Paribas Fortis. 

Het net werkt exclusief met zelfstandige bankagenten die in eerste instantie 
onafhankelijke verzekeringsmakelaars zijn. Via Fintro kunnen ze hun klanten ook 
bankdiensten en een 'one-stop shop' aanbieden. Voor BNP Paribas Fortis fungeert 
Fintro als een alternatief voor het eigen kantorennet en voor de digitale Hello Bank. 
Ook bpost Bank is een 50 procentdochter van BNP Paribas Fortis.
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Jaarlijks 10.000 nieuwe klanten

Volgens CEO Luc Keppens maakt Fintro elk jaar 10.000 nieuwe klanten. Eind vorig 
jaar waren dat er in totaal 311.000. Van hen zijn er 47.300, of 15 procent, 
zelfstandigen, vrije beroepers of kleine ondernemingen. "Sinds 2009 hebben we 
weer meer aandacht voor dit cliënteel", vertelt Keppens. "Het is momenteel het 
sterkst groeiende klantensegment. Dat is belangrijk voor de diversifiëring van de 
inkomsten van de agenten. Aan zelfstandigen kunnen ze meer verschillende 
producten kwijt: verzekeringen, kredieten, beleggingen,... Daardoor is hun mix van 
inkomsten beter."

Dat Fintro het goed doet bij zelfstandigen komt volgens Keppens omdat de 
bankagenten zelf ook zelfstandigen zijn: "Ze praten dezelfde taal. Onze agenten 
weten vaak een langetermijnrelatie met hun klanten op te bouwen. Door de 
aanwezigheid van BNP Paribas Fortis kunnen ze bovendien een volledig gamma 
bankdiensten voor professionelen aanbieden, inclusief factoring en leasing." 

Keppens spreekt van het beste van beide werelden: de dynamiek van de 
zelfstandige bankagent gekoppeld aan de digitale en IT-investeringscapaciteit van 
de grootbank BNP Paribas Fortis. Hij bestrijdt het imago dat Fintro wel eens 
aangemeten wordt als zou het vooral een bank voor senioren zijn, die hun 
klassieke bankzaken nog via het kantoor willen regelen.

Keppens: "Een derde van onze agenten zijn jonger dan dertig jaar. Zij beseffen dat 
ze moeten evolueren naar grotere kantoren waar verschillende competenties 
aanwezig zijn. Voor de digitale ontwikkelingen kunnen ze terugvallen op de forse 
investeringen van BNP Paribas Fortis. Maar persoonlijk contact staat voorop."

'Menselijk contact is belangrijk'

Uit een studie die Fintro liet uitvoeren, blijkt dat de gemiddelde Belgische bankklant 
nog altijd zeer gehecht is aan het menselijk contact met een adviseur. Acht op de 
tien klanten willen daarvoor echter niet verder dan 5 kilometer rijden. De Fintro-
klant zit op dezelfde lijn, maar voor hem speelt de afstand tot het kantoor minder 
een rol. Hij of zij vindt het vooral belangrijk dat de agent een persoon is die hij kent 
en vertrouwt. En daarvoor wil hij best wat kilometers rijden.

Eind 2018 telde Fintro 302 kantoren en 395 agenten. Zij hadden 765 
personeelsleden in dienst. De voorbije jaren stapten 20 agenten van Record Bank, 
het agentennet dat opgeslorpt werd door zijn moedermaatschappij ING België, 
naar Fintro over. Een aantal anderen kwam volgens Keppens bij Fintro in 
loondienst werken.

Fintro is goed voor 9,8 miljard euro kredieten en 11,5 miljard euro activa onder 
beheer die bij BNP Paribas Fortis op de balans staan. De overlapping met klanten 
van BNP Paribas Fortis bedraagt naar verluidt 13 procent. Het verschil tussen 
Fintro en grootbanken zit volgens Keppens in de hogere klantentevredenheid. 
Twee keer zoveel klanten van Fintro zouden, in vergelijking met klanten van 
grootbanken, de bank aanbevelen aan hun familie en vrienden.

Page 2 of 3Fintro mikt op zelfstandigen voor inkomstengroei - Bedrijven - Trends

3/07/2019https://trends.knack.be/economie/bedrijven/fintro-mikt-op-zelfstandigen-voor-inkomstengr...



Gratis basispakket

Uit het onderzoek blijft overigens dat drie kwart van de Belgen nog het meeste 
belang hechten aan een gratis basispakket, bestaande uit een zicht- en een 
spaarrekening en een bankkaart. Op Argenta en Keytrade na zijn er in ons land 
amper nog instellingen die zo'n gratis dienstverlening bieden. Er is integendeel een 
tendens om bankdiensten duurder te maken. KBC trok onlangs het tarief van zijn 
populaire Plus-rekening met 25 procent op.
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CONTINUMARKT EURONEXT BRUSSELS

Belgische effecten 02.07

Huidige Vorige
IN EURO slotkoers slotkoers

AB InBev 79,92 78,30
Acacia Pharma 1,32 1,32
Accentis 0,04 0,04
Ackermans-Van Haaren 133,50 133,20
Aedi�ca 86,80 85,50
Ageas 46,78 46,36
Agfa-Gevaert 3,43 3,43
Argenx 124,80 126,30
Ascencio 57,20 57,00
ASIT biotech 1,13 1,10
Atenor 74,00 74,00
Balta Group 2,72 2,74
Banimmo A 3,43 3,43
Barco 188,00 188,00
Be�mmo 52,50 52,00
Bekaert 24,26 24,32
Biocartis 10,90 10,44
Bone Therapeutics 3,87 3,90
bpost 8,42 8,37
Brederode 60,60 61,00
Care Property Invest 24,60 24,80
Celyad 11,82 10,74
Cenergy - 1,53
CFE 84,40 84,60
Cie Bois Sauvage 377,00 367,00
Co�nimmo 116,80 117,00
Colruyt 50,94 50,84
Connect Group 1,56 1,55
Deceuninck 2,04 2,01
Dexia 3,95 3,89
D’Ieteren 41,40 41,20
Econocom Group 3,18 3,19
Elia 65,60 65,30
Euronav 8,26 8,32
EVS Broadcast Eq. 20,50 20,75
Exmar 5,50 5,56
Fagron 17,69 17,85
Fluxys Belgium D 27,00 26,50
FNG 15,70 16,00
GBL 86,90 86,94
Gimv 54,40 54,10
Global Graphics 4,00 4,10
Greenyard 3,46 3,37
Hamon Groep 0,22 0,24
Home Invest Belgium 98,40 99,80
IBA 13,99 13,59
Iep Invest 6,70 6,55
Immobel 58,00 59,80
Intervest Of�ces & W. 25,40 25,25
Jensen-Group 33,50 33,10
KBC Ancora 40,14 40,06
KBC Groep 58,46 58,34
Keyware Technologies 1,01 0,95
Kinepolis 49,85 49,25
Leasinvest 103,50 102,50
Lotus Bakeries 2390,00 2360,00
MDxHealth 1,24 1,25
Melexis 60,25 61,05
Mithra Pharmaceutic. 24,78 25,26
Montea 79,00 78,60
Nationale Bank 2290,00 2280,00
Nyrstar - 0,19
Ontex 13,44 12,95
Option 0,05 0,05
Orange Belgium 17,30 17,40
Oxurion 4,43 4,35
Picanol 66,60 65,60
Proximus 26,10 25,82
Qrf 14,85 14,75
Quana Medical 6,50 6,20
Quest For Growth 5,72 5,76
Recticel 7,78 7,82
Resilux 138,00 137,00
Retail Estates 82,50 82,70
Roularta Media 13,05 13,05
Shurgard Self St. 32,50 33,25
Sioen Industries 25,10 25,00
Sipef 42,10 41,95
smartphoto group 14,00 14,20
So�na 171,00 170,00
Solvac 120,00 124,00
Solvay 90,18 91,98
Telenet Group 48,98 49,12
Ter Beke 123,00 123,00
Tessenderlo Group 30,15 29,80
Texaf 32,60 33,00
TINC 12,65 12,70
Tubize (Fin.de) 62,30 62,00
UCB 74,14 74,06
Umicore 28,50 28,21
Van de Velde 27,00 27,10
Vastned Retail Belgium 48,90 48,90
VGP 77,20 75,60
Viohalco 4,40 4,25
Warehouses 53,50 52,50
WDP 153,00 152,00
Wereldhave Belgium 81,00 81,00
Xior 46,00 46,00

Buitenlandse effecten
Advicenne 11,85 11,85
Ahold Delhaize 19,99 19,89
Aperam 24,58 24,70
Avantium 2,56 2,40
Curetis 0,70 0,71
Engie 13,67 13,44
Envipco 11,40 11,40
Eurocommercial 23,34 23,82
Euronext 67,70 67,85
Galapagos 120,50 114,60
Genkyotex 3,94 3,96
ING Groep 10,16 10,23
Kiadis Pharma 5,90 5,62
Saint-Gobain 34,14 34,84
Suez 12,98 12,75
Total 49,59 49,78
Vranken-Pommery 22,50 22,60

Fixingmarkt
Huidige Vorige

IN EURO slotkoers slotkoers

Beluga - 2,70
Campine             - 29,20
Candela Invest 4,18 4,18
Co.Br.Ha.           3960,00 3960,00
Emakina - 12,60
EMD Music - 1,30
Floridienne         - 188,00
Fluxys Belgium D 27,00 26,50
Fountain - 1,08
Ice Concept - 0,30
Immo Moury 50,50 49,80
Miko 116,00 116,00
Moury Construct 156,00 156,00
Newtree - 0,83
Pers. Nursing Serv. - 1,01
Realco - 20,00
Reibel - 0,51
Sabca               20,20 20,20
Softimat 3,60 3,60
Spadel              190,00 202,00
U&I Learning - 3,40
Warehouses 53,50 52,50
Zenitel - 15,80

EUROPESE CENTRALE BANK 1 euro = Huidig Vorig

Wisselkoersen 

Lange termijnrente
Theoretische looptijd Bruto Vorig Absol. verschil
Naam Rendement Rendement t.o.v. 1 jaar

Australië 10 jaar 1,33 1,36 -43,56
Lange rente 0,01 0,04 -98,31
Canada 10 jaar 1,49 1,46 -23,81
Duitsland 10 jaar -0,37 -0,36 -253,53
Frankrijk 10 jaar -0,06 -0,04 -108,57
Griekenland 10 jaar 2,20 2,34 -49,62
Groot-Brittanië 10 jaar 0,73 0,80 -36,08
Ierland 10 jaar 0,14 0,15 -85,03
Italië 10 jaar 1,83 1,98 -33,50
Japan 10 jaar -0,15 -0,15 2794,12
Nederland 10 jaar -0,20 -0,18 -153,00
Portugal 10 jaar 0,38 0,45 -78,03
Spanje 10 jaar 0,29 0,37 -79,35
VS 10 jaar 2,00 2,02 -26,92
VS 30 jaar 2,53 2,53 -16,48

Gezondheidsindex 2013 4M gem. 2013 2004

Mei 2018 106,99 106,78
Juni 2018 107,01 106,90
Juli 2018 107,44 107,08
Aug. 2018 107,55 107,25
Sep. 2018 107,52 107,38
Okt. 2018 108,26 107,69
Nov. 2018 108,48 107,95
Dec. 2018 108,45 108,18
Jan. 2019 108,50 108,42
Mrt. 2019 109,04 108,62
Mrt. 2019 109,04 108,76
April 2019 108,98 108,89
Mei 2019 108,89 108,99
Juni 2019 109,02 108,98

Index consumptieprijzen

Pensioensparen
Inventariswaarde Huidige Vorige

Accent Pens.Fd 261,66 259,82
Argenta Pensioensp. 128,80 127,81
Bel�us Pens.Bal.Plus 105,10 104,49
Bel�us Pens.High Equities 140,83 139,87
Bel�us Pens.Low Equities 118,10 117,57
BNPP B Pens.Bal. 198,62 197,43
BNPP B Pens.Growth 170,00 168,73
BNPP B Pens.Stability 157,13 156,43
Hermes-Pension-fonds 183,24 181,98
Inter-Beurs-Hermes 194,78 193,41
Metropol.-Rentastro 262,84 260,86
Pricos 442,15 439,21
Pricos Defensive 94,55 94,08
Pricos SRI 99,64 98,96
Star Fund 192,55 191,31

Goudmarkt
U verkoopt U koopt

Goud ($/oz) 1391,21 1391,56
Gouden Ecu 603,75 622,50
Goudstaaf (1 kg.) 39300,00 39960,00
Fr.fr. (Nap.) 225,25 234,25
P.Sterl. (oud) 284,00 293,75
P.Sterl. (nieuw) 284,00 293,75
50 Mexic. Pesos 1455,75 1519,25
Gulden 234,75 242,25
Zwits.fr. 225,25 233,50
Maple Leaf 1207,50 1245,00
Eagle (50 VS$) 1207,50 1245,00
Krugerrand 1207,50 1245,00
1/4 Krugerrand 308,00 336,00
1/10 Krugerrand 121,75 138,25
Belg. Louis 225,25 233,00
Nugget (100 Aus$) 1207,50 1245,00

Live koersen op www.GoldForex.be

106,91 130,86
107,02 130,99
107,43 131,49
107,58 131,68
107,58 131,68
108,31 132,57
108,48 132,78
108,22 132,46
108,17 132,40
108,85 133,23
108,85 133,23
108,91 133,31
108,93 133,33
108,87 133,26

Om de gezondheidsindex naar basis ’04
om te rekenen, moet men
vermenigvuldigen met 1,2077
naar basis ’96 met 1,3740.

Om de huidige index (basis 2013)
om te rekenen naar basis ’04 moet men
vermenigvuldigen met 1,2240
naar basis ’96 met 1,4067
naar basis ’88 met 1,7265
naar basis ’81 met 2,3356
naar basis ’74–’75 met 3,5971
naar basis ’71 met 4,9279
en naar basis ’66 met 5,8588.

BEL20 +0,52% 3596,79 BATS UK 100 +0,82% 12825,66 DAX +0,04% 12526,72 STOXX50 +0,30% 3507,98

Super 95 RON 1,4800
Super 98 RON 1,5360

Diesel 1,5070
LPG 0,4910

Stookolie (-2000l) 0,6961
Stookolie (+2000l) 0,6670

Brent-oil (usd) 63,2300
NY WTI (usd) 57,1000

OLIEPRIJZEN
EUR/LITER

EURO in dollar USD 1,1301 1,1349
Australische dollar AUD 1,6155 1,6226
Brits pond GBP 0,8944 0,8972
Canadese dollar CAD 1,4819 1,4866
Chinese yuan CNY 7,7706 7,7654
Deense kroon DKK 7,4639 7,4647
Hongaarse forint HUF 322,9100 322,9000
Japanse yen JPY 122,3600 122,9300
Nieuw-Zeelandse dollar NZD 1,6956 1,6941
Noorse kroon NOK 9,6715 9,6848
Singaporese dollar SGD 1,5317 1,5359
Turkse lira TRY 6,3891 6,4272
Zuid-Afrikaanse rand ZAR 15,9594 16,0216

EUROPESE CENTRALE BANK 1 euro = Huidig Vorig

Zweedse kroon SEK 10,5565 10,5450
Zwitserse frank CHF 1,1169 1,1141

BANKBILJETTEN munt vs E aankoop verkoop

Amerikaanse dollar USD 1,0803 1,1787
Australische dollar AUD 1,5374 1,6964
Brits pond GBP 0,8608 0,9303
Canadese dollar CAD 1,4130 1,5480
Deense kroon DKK 7,1141 7,7882
Japanse yen JPY 116,8242 126,9217
Noorse kroon NOK 9,2174 10,0947
Zweedse kroon SEK 10,0581 11,0174
Zwitserse frank CHF 1,0746 1,1568

18 woensdag
3  juli  2019

Celyad
Het biotechbedrijf gaf een
 update over een behandeling van
leukemie bij patiënten die niet
meer reageren op de klassieke
bestrijding. Daaruit bleek dat het
in de VS van start mag gaan met
een onderzoek naar een middel
van de volgende generatie. 

11,82 
euro

+10,06%

VAN DE DAG
AANDEEL

Uitkeringen 
stijgen pas
 volgend jaar
Volgens de nieuwste prognose
van het Federaal Planbureau
zal de spilindex pas in
 december overschreden
 worden. Daardoor zouden de
sociale uitkeringen in januari
2020 en de wedden van het
overheidspersoneel in februa-
ri 2020 met 2 procent stijgen.
De vorige overschrijding
 dateert van augustus 2018. Tot
vorige maand ging het
 Planbureau nog uit van een
overschrijding van de spil -
index in november en dan
zouden de uitkeringen in
 december en de ambtenaren-
lonen in januari stijgen. Alles
schuift dus (minstens) een
maand op.

+8 miljard
Belg spaart nóg
meer
Alweer bereikte de totale som
die Belgen op hun spaarboek-
je hebben geparkeerd een
nieuw record. Na een rond-
vraag bij de meeste Belgische
banken kwam De Tijd uit op
een schatting van 279 miljard
euro eind juni. Dat is 8 miljard
euro meer dan zes maanden
eerder. Het gros van de in-
stroom ging naar de groot -
banken BNPP Fortis (inclusief
Fintro), KBC, Belfius en ING
(inclusief Record Bank). Hun
populairste spaarrekeningen
bieden al een tijdlang amper
het wettelijke gemiddelde
rendement van 0,11 procent
per jaar. In de afgelopen twaalf
maanden zorgde inflatie
 ervoor dat Belgische consu-
menten eind juni gemiddeld
1,73 procent minder konden
kopen met hetzelfde bedrag.
Spaarders gaan er dus op
 achteruit.

Colruyts slaan
toe na koersval
CEO Jef Colruyt en zijn broer
Wim Colruyt hebben elk voor
een half miljoen euro aan -
delen van de supermarkt-
groep bijgekocht. Dat doen ze
nadat het aandeel bijna een
kwart minder waard werd op
een kleine maand tijd. De
grootste pandoering kwam er
na de jaarcijfers op 19 juni:
toen ging er ruim 15 procent
af op een dag. Het bedrijf
 boven Colruyt, Okay, Dream-
Land en BioPlanet waar-
schuwde toen dat toenemen-
de concurrentie dit jaar op de
prijzen in de winkelrekken
zou kunnen wegen. Maar de
broers zien het dus nog zitten,
al is een transactie van
500.000 euro klein bier voor
hen. De website De Rijkste
Belgen schat het vermogen
van de familie Colruyt op
meer dan 4 miljard euro.

L’Oréal lonkt
naar Mugler en
Azzaro
Cosmeticaconcern L’Oréal wil
de merken Mugler en Azzaro
kopen van de huidige eige-
naar Clarins Group. Het voert
exclusieve onderhandelingen.
Mugler en Azzaro zijn voor -
namelijk parfummerken.
«Parfums vormen het hart van
onze groeistrategie in het luxe
marktsegment. Wij zijn er blij
om dat we Mugler en Azzaro
toevoegen aan onze porte-
feuille», aldus Cyril Chapuy,
hoofd van de luxedivisie. Hoe-
veel geld er met de deal is ge-
moeid, is niet bekend. Mugler
is bekend geworden met het
parfum ‘Angel’. Azzaro
 bestaat al sinds 1978. Het
 eerste Azzaro-mannen -
parfum was speciaal ont -
worpen om bij vrouwen in de
smaak te vallen, zodat ze het
voor hun mannen zouden
 kopen, aldus Clarins op de
 eigen website.

Fintro trekt nog nieuwe
bankagenten aan

Waterland en Baltisse cashen fors op Fagron
De investeringsgroepen Waterland
en Baltisse incasseren fors. Ze ver-
kochten liefst 7,2 miljoen aandelen
van Fagron. Het gaat om een derde
van hun participatie in de leverancier
van grondstoffen voor apotheken.
Het leverde hen meteen een forse
winst op.

Waterland en Baltisse — de maat-
schappij van zakenman Filip Balcaen
— zijn de belangrijkste aandeel -
houders van Fagron. Ze beheerden

 samen een belang van 31,54% in de
onderneming. Daarvan verkochten ze
maandag zowat een derde, goed voor
7,2 miljoen aandelen en 10 procent
van het kapitaal van Fagron.
De verkochte aandelen werden her-
plaatst bij institutionele beleggers.
Om de operatie in alle rust te laten
 verlopen, werd de koersnotering van
het bedrijf op de Brusselse beurs dins-
dagnamiddag geschorst. Op dat ogen-
blik noteerde de titel met een verlies
van 0,90% op een koers van 17,69 euro.

Tegen die prijs zou het verkochte pak-
ket 127,4 miljoen euro waard geweest
zijn. Doorgaans gebeurt de effectieve
verkoop evenwel met een korting.

Inleg x3
Ook na de verkoop blijven Waterland
en Baltisse gezamenlijk de belangrijk-
ste aandeelhouders bij Fagron. Ze
worden gevolgd door Marc Coucke 
en zijn investeringsvennootschap
 Alychlo, die bijna 15% van de onder -
neming controleert.

Waterland, Baltisse en Coucke stapten
in 2016 in het kapitaal van Fagron. Dat
gebeurde tegen 5,79 euro per titel. De
investeerders zitten dus op een ruime
winst.
De instap was toen noodzakelijk.
 Fagron stond op omvallen als gevolg
van een te hoge schuldenlast en een
tegenzittende Amerikaanse markt. De
onderneming was de jaren voordien
te ambitieus geweest. Toenmalig
 topman Ger van Jeveren moest daarbij
plaatsruimen. (JVG)

Als AXA Bank effectief door Crelan zou wor-
den overgenomen en daarbij bankagenten
uit de boot dreigen te vallen, kan een aantal
van hen wellicht terecht bij Fintro. Toen het
netwerk van Record Bank werd opgeslorpt
door ING, nam de instelling er ook van die
instelling al een twintigtal over.

«We hebben geen absolute doelstelling
 inzake het aantal kantoren dat we willen
 bereiken», zegt topman Luc Keppens van
 Fintro. «Maar als er zich interessante oppor-
tuniteiten aandienen, bekijken we die zeker.
We zullen dat wel selectief doen. We hebben
trouwens geen streefcijfer van het aantal
kantoren dat we willen bereiken.»
Er zijn weinig banken die zo’n grote omme-
zwaai hebben gemaakt als Fintro. De instel-
ling ontstond honderd jaar geleden als de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de

Nijverheid, met als doel
de werking van grote
ondernemingen fi-
nancieren. Van-
daag is ze een bank
voor particulieren,
al legt ze zich de
jongste jaren ook
weer toe op zelf-
standigen.
In 1995 werd de
 instelling – die na

zoveel jaar nog altijd bekendstaat als ‘het
blauwe fabriekje’ naar het toenmalige logo
— overgenomen door de ASLK, die vervol-
gens zelf opging in Fortis. Zo belandde ze ook
bij diens opvolger BNP Paribas Fortis.
Wie vandaag bij Fintro spaart, doet dat ei-
genlijk bij BNP Paribas Fortis. De instelling is
louter een bankmerk geworden en heeft
geen eigen rechtspersoonlijkheid meer.
«Met uitzondering van enkele rekening -
pakketten hebben we ook geen eigen
 producten en geen eigen IT. Wij bieden de
producten van BNP Paribas Fortis aan met
een Fintro-label. We hebben dus de sterkte
van BNP, met de dienstverlening van een
zelfstandige agent. Dat zorgt ervoor dat we
zeer weinig extra kosten hebben, aldus nog
Keppens.

In totaal telt Fintro zo’n 400.000 klanten.
Daarvan zijn er 310.000 ook actief. «Elk jaar
krijgen we er 10.000 actieve bij. Gezien we
weinig reclame maken, gebeurt dat vooral
als gevolg van mond-tot-mondreclame.
 Bovendien overlapt ons cliënteel maar 13%
met dat van de moederbank.»

Assurfinance
Fintro bedient zijn klanten via het kanaal van
de assurfinance, zeg maar verzekerings -
makelaars die een bancaire bijactiviteit
 hebben. Eind vorig jaar had het bankmerk zo
302 kantoren.
Fintro beroept zich op een schare zeer tevre-
den klanten. ‘53% van onze klanten zou ons
een 9 of een 10/10 geven. Daarmee lopen we
ver voor op de grootbanken», aldus nog
 Keppens.
Uit een eigen enquête leert Fintro dat ze bij
voorrang twee groepen klanten aantrekt: de
iets ouderen die zich comfortabel voelen bij
een plaatselijke verzekeringsmakelaar-
 bankier die hen kent en een groep jongeren
die het belangrijk vindt dat ze op elk
 moment iemand kunnen bereiken, mocht
dat nodig zijn.» (JVG)

Elk jaar krijgen we er 10.000
actieve klanten bij. Vooral via
mond-tot-mondreclame

TOPMAN LUC KEPPENS

Topman Luc Keppens. Foto RV
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Advocatenkantoor Omnius
heeft sinds 1 juli ook de kanto-
ren van Piet Janssen (Maasme-
chelen en Riemst) en Benjamin
Nouwkens geïntegreerd, om zo
samen een multidisciplinair
team te vormen. Maar Yves
Daenen maakte vrijwel tegelijk
de overstap naar Adlex. Daenen
is gespecialiseerd in immobili-
enrecht. “Wij zijn erg blij met de
komst van Yves Daenen”, zegt
Leo Panis van Adlex.

“Dankzij zijn expertise en brede
ervaring kunnen wij onze dienst-
verlening aan de ondernemers nog
uitbreiden. Daenen wordt een
nieuwe partner en zal ons nieuwe
departement vastgoed in de beste
banen leiden. Bovendien kunnen
we op deze manier onze band met
de Genkse middenstand verstevi-
gen.”

Eurojuris
Yves Daenen ziet dat wel zitten.
“Ik heb gekozen voor Adlex om-
dat ze zich focussen op de onder-
nemer en omdat ze op dat vlak ook
zeer goed uitgebouwd zijn”, zegt
Daenen. “Bovendien biedt Adlex
een voor de advocatuur erg flexi-
bele organisatie. Op dat gebied zijn
het pioniers.” Adlex telt een kleine

veertig medewerkers, onder wie 25
advocaten en nu acht partners.
Voor Adlex biedt de nieuwkomer
nog een extra troef. Yves Daenen is
gewezen voorzitter en bestuurder

van de Belgische tak van het inter-
nationale netwerk van advocaten-
kantoren Eurojuris, dat 600 kan-
toren en 6.000 advocaten over heel
Europa verenigt. Adlex wordt nu

een van de veertig Belgische
kantoren aangesloten bij Euro-
juris en kan nu ook een beroep
doen op dat internationale net-
werk. (dc)

Adlex haalt dikke vis binnen
GENK - Het advocatenhuis Adlex
in Genk, en met een vestiging 
in Bree, heeft vastgoedexpert 
Yves Daenen (57) 
binnengehaald. Daenen was 
eerder als partner verbonden 
aan Omnius Advocaten in Genk. 

Yves Daenen (helemaal links) op wandel met de partners van Adlex. FOTO HBVL 

doende alternatieven voor het
spaarboekje. Om te beginnen de
hoogrentende spaarrekeningen.
Maar die kennen vaak bepaalde
drempels (minimuminleg) of zijn
minder soepel. Bovendien zijn de
banken ook daar stevig het mes in
de rentevoeten aan het zetten. 
Hetzelfde geldt voor de klassieke
tegenhangers van het spaarboek-
je: de termijnrekening of kasbons.
Ook beveiligd door het Garantie-
fonds, maar uw geld staat wel
voor een bepaalde periode
vast. Bovendien zijn ook hier
de intresten niet meteen om
over naar huis te schrijven en
niet eens vrijgesteld van belas-
tingen. Staatsobligaties? Van
hetzelfde laken een broek. 

Risico
Wie nog rendement zoekt, zal dus
bereid moeten zijn wat meer risico
te nemen. Denk maar aan robuus-
te aandelen met een goed divi-
dendrendement, bedrijfsobliga-
ties, fondsen (al dan niet met kapi-
taalgarantie) of een heus
fondsenspaarplan, spaarverzeke-
ringen (tak 21) of beleggingsver-
zekeringen (tak 23). Maar in alle
gevallen scheelt er volgens de spa-
rende Belg wel iets aan deze pro-
ducten: ofwel is het risico voor
hem of haar toch nog te hoog, of-
wel schrikken de bijkomende kos-
ten af, ofwel moet het geld een al te
lange periode vast blijven staan.
Kortom, de Belg denkt in termen
van TINA, there is no alternative.
Maar misschien blijft een bezoek
aan uw adviseur of expert toch een
goed idee. Al was het maar om
minstens 30 procent van de fiscus
terug te krijgen voor hetgeen u zelf
voor uw pensioen spaart. Dat ren-
dement haalt geen enkel beleg-
gingsproduct. 

Het spaarboekje brengt nog am-
per 0,11 procent rente op. Maar
rekening houdend met de inflatie,
die vorig jaar nog 2 procent be-
droeg, kan het spaarboekje de stij-
gende levensduurte helemaal niet
bijbenen. U verliest dus in feite
geld door te sparen. Maar volgens
rondvragen bij verschillende ban-
ken door de De Tijd en Trends, is
er sinds het begin van dit jaar min-
stens 8,4 miljard euro aan vers
spaargeld bijgekomen. Die berg is
nu minstens 279 miljard euro
hoog. Waarom blijft de Belg dan
toch zo vlotjes sparen?

Alternatieven
Om te beginnen biedt het spaar-
boekje een pak voordelen. Uw
spaargeld is dankzij het Garantie-
fonds beschermd tot 100.000 euro.
Geen risico dus. Maar tegelijk is
een spaarrekening heel flexibel: u
kunt vlot sommen overmaken van
uw spaarrekening naar uw zicht-
rekening en omgekeerd. De intres-
ten mogen dan supermager zijn,
ze zijn wel vrijgesteld van belastin-
gen tot een bedrag van 980 euro.
Staat de rekening op naam van
twee gehuwden of wettelijk sa-
menwonenden, dan is er zelfs een
vrijstelling tot 1.960 euro per jaar.
Om dat bedrag aan intresten te
verkrijgen, moet u al 1,78 miljoen
euro bijeensparen.
Nochtans zijn er meer dan vol-

CIJFER VAN DE DAG 1,6 procent is de verwachte inflatie voor dit jaar
Het Federaal Planbureau verwacht voor 2019 een inflatie van 1,6 procent, terwijl de instelling 
vorige maand nog uitging van 1,7 procent. Daardoor zal de spilindex in december pas overschreden 
worden, en niet in november. Zo zouden de sociale uitkeringen in januari 2020 en de wedden van 
het overheidspersoneel in februari 2020 met 2 procent stijgen. (b)

Waarom de Belg 
maar blijft sparen
HASSELT - De berg spaargeld van 
de Belgen blijft maar aangroeien. 
In de eerste helft van dit jaar 
steeg het geld op spaarboekjes 
nog eens met 8,4 miljard tot 279 
miljard euro. Minstens. Nochtans 
kost het spaarboekje in realiteit 
ieder jaar weer een stukje van uw 
appeltje voor de dorst.

Dominiek CLAES

FOTO  HBVL

Fintro blaast honderd kaarsjes uit
BRUSSEL - Fintro viert dit jaar 
haar honderdjarig bestaan. Het 
vroegere ‘blauwe fabriekje’ of 
‘Krediet aan de Nijverheid’ is 
intussen een dochter van BNP 
Paribas Fortis. De bank, die 
uitsluitend met zelfstandige 
agenten werkt, profileert zich als 
een buitenbeentje in de sector. 
Terwijl de grootbanken massaal 
de kaart van meer digitalisering 

trekken, zet Fintro in op het 
uitbouwen van een vertrou-
wensrelatie met de klant. 
“We gaan voor the battle of 
the hearts, terwijl de sector 
toegespitst is op the battle 
of the screens”, verwoordt 
topman Luc Keppens het. 
Fintro telt 302 kantoren en 
311.000 actieve klanten in 
ons land. (b)   FOTO PHOTO NEWS
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Fintro, la banque centenaire
qui s’offre une nouvelle jeunesse
■ La digitalisation est toutes voiles dehors, 
grâce à l’expertise de BNP Paribas Fortis, 
dont Fintro fait partie.

L a banque Fintro pâtit d’un déficit de notoriété.
Et pourtant, c’est une joyeuse centenaire, née en 

1919 sous le nom de Crédit à l’industrie, la célèbre 
usine bleue, qui a vécu jusqu’en 2005.

Et pourtant, elle est en tête du peloton dans les en-
quêtes de satisfaction, avec 53 % des clients lui don-
nant une note de 9 ou 10/10. C’est deux fois plus que 
les grandes banques, dont BNP Paribas Fortis au sein 
de laquelle Fintro est intégrée avec un 
statut spécial.

Fintro, c’est 302 agences dirigées par 
des indépendants, parfois de père en 
fils, qui prennent tout leur temps pour 
expliquer des produits comme le crédit 
hypothécaire à leurs clients.

“Le temps est une valeur réelle pour le 
client, explique Luc Keppens, CEO. Plus 
les choses vont vite, plus c’est apprécié.”

À l’heure où le digital bouscule tout sur son passage, 
six Belges sur dix apprécient encore un bon contact 
humain, selon une enquête de la banque. “Ils préfèrent 
l’expertise d’un conseiller plutôt que l’expertise d’un algo-
rithme”, souligne à cet égard Ann Moenaert, Head of 
Marketing.

En soi, Fintro ressemble à première vue comme deux 
gouttes d’eau à BNP Paribas Fortis. Vous y retrouverez 
les mêmes produits bancaires, la même tarification. 
“Notre offre est à 95 % celle de BNP Paribas Fortis”, con-

cède Luc Keppens. La différence, alors ? “Les produits 
sont les mêmes, mais les attentes sont différentes.” À peine 
13 % des clients de Fintro sont également clients chez 
le grand frère.

Si BNP Paribas Fortis est positionnée comme un ban-
cassureur, soit un banquier qui propose aussi des pro-
duits d’assurances, Fintro s’est inscrit dans une démar-
che inverse : c’est plutôt un agent d’assurances qui pro-
pose des services financiers.

La continuité des interlocuteurs est très appréciée 
par les clients, ont témoigné plusieurs agents Fintro. 
“Parler d’indépendant à indépendant permet d’établir 
une relation de confiance, de nouer un vrai partenariat.” 
La disponibilité, aussi.

Attirer les jeunes
“La proximité émotionnelle est très im-

portante”, résume Luc Keppens.
Si indépendants et PME représentent 

47 300 clients professionnels, l’ancien 
Crédit à l’industrie n’en est pas moins 
ouvert à tous. C’est 400 000 clients 
particuliers, dont 311 000 actifs, un 
nombre qui croît de 10 000 chaque an-
née grâce essentiellement à l’arrivée de 

nouveaux clients. “Ils viennent grâce au bouche-à-
oreille.”

Les jeunes sont d’ailleurs un public cible intéressant. 
Avec un argument de choc : “Nous faisons partie d’un 
grand groupe qui investit beaucoup dans le digital. Avec 
BNP Paribas Fortis, nous avons un tigre dans le moteur, 
remarque le CEO de Fintro. La digitalisation n’est pas 
vue comme une menace par les agents, mais comme un 
outil pour attirer les jeunes.”

P. D.-D.

MODE La marque McGregor ouvre 6 magasins en Belgique et aux Pays-Bas

Quelques mois après le lancement d’un assortiment complet sur sa boutique en ligne, la marque de mode McGregor a annoncé 
mardi qu’elle sera de nouveau visible dans les rues commerçantes de Belgique et des Pays-Bas à partir de septembre. Une demi-
douzaine de points de vente McGregor ouvriront donc leurs portes entre mi-septembre et mi-octobre 2019 : sous franchise à Anvers, 
Knokke et Bréda, en gestion propre à Amsterdam, La Haye et Rotterdam. Pour les deux magasins de Belgique, la collaboration se fera 
avec Groep Alain Broekaert (GAB).
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Les vacances 
idéales, c’est...
■ En 2019, deux fois plus de Belges 
passeront un week-end prolongé
au soleil, selon Thomas Cook.

L e Belge aime voyager, c’est sûr. Selon 
le dernier baromètre des vacances 
d’Europ Assistance publié début 

juin, 65 % des Belges déclarent vouloir 
partir en vacances cet été, en augmenta-
tion de 2 points par rapport à 2018. 
Mais que veut vraiment le Belge pen-
dant ses précieux congés ? Pour en sa-
voir plus, le groupe Thomas Cook (Nec-
kermann) a mené l’enquête dans 9 pays 
auprès de 24 500 voyageurs européens, 
dont 1 000 Belges. Et en a tiré 9 tendan-
ces qualifiées de “surprenantes”.

Première tendance, les Belges aiment 
le soleil, mais à un prix intéressant. Le 
prix reste en effet le facteur auquel les 
voyageurs belges accordent la priorité 
absolue lors de la réservation de vacan-
ces (67 %). La présence du soleil arrive à 
la deuxième place (64 %). On retrouve 
également ces deux critères en tête de 
liste du baromètre des vacances.

Has been, la bronzette !
Deuxième tendance : les Belges ne sor-

tent plus, nous apprend l’enquête. Pour 
1,25 % d’entre eux seulement, il est cru-
cial de pouvoir sortir jusqu’aux petites 
heures près de leur hôtel alors que dans 
le passé une fête tardive était “une partie 
importante des vacances” pour 18 % des 
voyageurs. Dans la même veine, l’amour 
de vacances perd de ses attraits : 65 % 
des jeunes Européens interrogés entre 
18 et 35 ans ne sont pas ouverts à un 
flirt de vacances. Et la bronzette est dé-
passée : ce n’est plus la principale moti-
vation que de 10 % des Belges (au lieu de 
40 % avant).

Autre tendance, dans l’air du temps, 
celle des jours sans viande, en vacances 
aussi… Ainsi, “13 % des Belges consom-
ment plus souvent des plats végétariens en 
vacances qu’il y a cinq ans et près de 30 % 
indiquent qu’ils mangent moins de viande 
en vacances”. Et quand on parle de table : 
“Près de la moitié des Belges trouve que 
l’offre culinaire est un facteur (très) im-
portant pour le choix de leur lieu de séjour 
et 60 % attendent que des options saines 
soient également disponibles.”

Bien d’actualité aussi, l’envie de s’éva-
der plus souvent quelques jours, en Bel-
gique ou ailleurs. En 2019, 10 % des Bel-
ges passeront un week-end prolongé au 
soleil, dit l’enquête, contre 5 % en 2018.

Également en vogue, papys et mamys. 
Pas moins d’une famille belge sur trois 
envoie cette année les enfants en vacan-
ces avec les grands-parents. Et une fa-
mille sur cinq a l’intention de le faire à 
l’avenir. Enfin, cet été, c’est l’Espagne 
qui est la destination last minute la plus 
populaire. En juin, pas moins d’un client 
belge sur trois a réservé des vacances en 
Espagne. La sangria est-elle au frais ?

A. Ma.

302
Réseau

Le réseau Fintro
 est composé de 302 agences, 

toutes dirigées 
par des indépendants.
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