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NIEUW – Dominiek De Clerck verdubbelt kapitaal CKV tot
75 miljoen euro
Date : 4 juni 2021

De kleinste bank van het land, het Waregemse CKV, heeft zijn kapitaal
opgetrokken met 37,5 miljoen euro om het meteen te verdubbelen tot 75 miljoen
euro. CKV is in handen van Dominiek De Clerck, de jongste zoon van wijlen
Roger De Clerck, de stichter van de tapijtengroep Beaulieu. De bank kwam recent
in het nieuws nadat hij een kredietportefeuille over kocht van om en bij 100
miljoen euro van de Spaanse bankreus BBVA. Die portefeuille bevat
woonkredieten van Belgische klanten van BBVA. Na een jarenlang aanslepend
dispuut bereikte Dominiek De Clerck midden vorig jaar een minnelijke schikking
met zijn andere familieleden omtrent een herschikking van de aandelen van de
groep Beaulieu. Officieel controleerde hij tot dan 4,95 % van het bedrijf. Hoeveel
dat nu wordt, na de schikking, is nog niet bekend. Het vermogen van Dominiek De
Clerck landt voorlopig op 110 miljoen euro.
CKV koopt bij tijd en wijle grotere kredietportefeuilles over van andere spelers in
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de banksector. Drie jaar geleden kocht CKV al de portefeuille met 150 miljoen
euro aan woonkredieten van ING-dochter Record Bank. Even daarvoor had het
een gelijkaardige deal gesloten met het Nederlandse Van Lanschot over een
kredietenveloppe van 100 miljoen euro. Hoeveel CKV nu heeft betaald voor de
portefeuille van BBVA wordt niet bekendgemaakt. De Spaanse bankgroep wil zich
in België nog meer toespitsen op dienstverlening aan bedrijven en besloot daarom
de hypotheken in de etalage te zetten. Het klantenbestand van CKV omvat een
belangrijk aantal mensen die tijdelijke betalingsproblemen ondervinden. In 2020
zette de bank 74 miljoen euro opzij om eventuele verliezen voor niet of laattijdig
terugbetaalde kredieten op te vangen. In datzelfde jaar boekte de bank een winst
van 12,7 miljoen euro.
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