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Derdekwartaalcijfers 2019: Handelsbanken Nederland groeit door





Nettowinst over de eerste drie kwartalen van 2019: EUR 19,8 miljoen
Inkomsten stijgen met 9% naar EUR 67,4 miljoen
Kosten stijgen met 13% naar EUR 47,5 miljoen met name door investeringen in verdere
organische groei en organisatieontwikkeling
Gemiddelde totale kredietportefeuille stijgt met 13% naar EUR 4,942 miljard

Amsterdam, 23 oktober 2019 – Handelsbanken maakte vandaag de derdekwartaalcijfers van 2019
bekend. In Nederland, een van de thuismarkten van Handelsbanken, groeit de bank verder. De
inkomsten stegen in de eerste negen maanden van dit jaar met 9% naar EUR 67,4 miljoen (9M2018:
EUR 61,8 miljoen). De kosten stegen in dezelfde periode met bijna 13% naar EUR 47,5 miljoen
(9M2018: EUR 42 miljoen), met name door investeringen in verdere organische groei en
organisatieontwikkeling. Daarmee daalde het operationele resultaat van Handelsbanken in Nederland
in de eerste negen maanden van dit jaar met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar
EUR 19,8 miljoen (9M2018: 21,3 miljoen). Het gemiddelde aantal medewerkers in Nederland steeg
naar 315, een stijging van 3% ten opzichte van een jaar geleden. In Nederland telt de bank inmiddels
29 kantoren.
De onderliggende groei van activiteiten blijft sterk. Door volumegroei van de kredietportefeuille,
spaargelden en deposito’s stegen de rente-inkomsten met ruim 14% naar EUR 55,6 miljoen (9M2018:
EUR 48,6 miljoen). Fee- en commissie-inkomsten daalden naar EUR 10,3 miljoen (9M2018: EUR 11,8
miljoen).
De gemiddelde totale kredietportefeuille groeide met 13% naar EUR 4,942 miljard (9M2018: EUR
4,369 miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan particulieren steeg met 22% naar EUR
2,864 miljard (9M2018: EUR 2,338 miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan bedrijven nam
toe met 2% tot EUR 2,078 miljard (9M2018: EUR 2,031 miljard).
Het gemiddelde totale volume van spaargelden en deposito’s steeg in de eerste drie kwartalen van dit
jaar met 17% naar EUR 1,310 miljard (9M2018: EUR 1,123 miljard). Het gemiddelde totale volume
van particuliere spaargelden en deposito’s steeg met 50% naar EUR 190 miljoen (9M2018: EUR 127
miljoen). Het gemiddelde totale zakelijke depositovolume steeg met 12% naar EUR 1,120 miljard
(9M2018: EUR 996 miljoen).
Jens Wiklund, CEO van Handelsbanken Nederland: “De continue groei in volumes toont de stijgende vraag
naar ons lokaal relatiebankieren. Dat onze klanten onze aanpak waarderen, blijkt ook uit de resultaten van
het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau EPSI
Research. Dit onderzoek laat zien dat we voor het zevende jaar op rij de meest tevreden klanten hebben
van alle banken in Nederland. In onze kredietverlening aan particulieren en bedrijven hebben we medio dit
jaar de absolute grens van EUR 5 miljard doorbroken, waarbij we ons in de zakelijke kredietverlening met
name richten op vastgoedfinancieringen voor het midden- en kleinbedrijf. We blijven investeren in verdere
uitbreiding van onze activiteiten, het verhogen van efficiëntie en het ontwikkelen van ons producten- en
dienstenaanbod om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze klanten en zo ons
groeipotentieel te benutten.”
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Over Handelsbanken
Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde bank voor particulieren en bedrijven. De bank heeft een
sterk decentrale organisatie, met een landelijk kantorennetwerk in haar zes thuismarkten: Zweden, het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken, Finland, Noorwegen en Nederland. De bank kenmerkt zich door hechte en langdurige klantrelaties, een laag
risicoprofiel en het uitgangspunt dat nagenoeg alle besluiten, dicht bij de klant, op de lokale kantoren worden genomen. In
Nederland heeft Handelsbanken op dit moment 29 vestigingen en meer dan 300 medewerkers. Voor meer informatie over
Handelsbanken, kijk op handelsbanken.nl.

