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De acties van BNP Paribas Fortis in 2013 steunen op vier  
pijlers: onze economische, sociale, maatschappelijke en  
milieuverantwoordelijkheid.

De bank blijft een belangrijke rol spelen in de financiering  
van de reële economie door duurzame ontwikkelingsprojecten 
te ondersteunen. Wij hebben bijvoorbeeld de BP2F SRI Note 
2020 gelanceerd die door Forum Ethibel gecertifieerd werd. 
Onze klanten hebben zo de garantie dat hun geld geïnvesteerd 
wordt in duurzame projecten. Dankzij het succes van dit  
product hebben we een volledig aanbod van duurzame  
investeringsproducten ontwikkeld die in alle kantoren  
beschikbaar zijn.

Op maatschappelijk vlak hebben we onze relatie met de  
universiteiten in het kader van zes leerstoelen nog versterkt.  
Onze bijzondere aandacht ging ook naar de lancering van  
het financiële opleidingsprogramma ‘Thuis in Geldzaken’. 
Medewerkers hebben op vrijwillige basis niet-commerciële 
informatiesessies georganiseerd voor iedereen, klanten en 
niet-klanten.

We hebben ook veel aandacht besteed aan de sector policies 
waarbij we onze medewerkers een opleiding hebben aan- 
geboden over zeven sectoren en hun beleid. Deze actie zetten 
we verder in 2014 en 2015.

In 2013 hebben we op vlak van onze maatschappelijke en 
milieuverantwoordelijkheid belangrijke stappen gezet met  
de ontwikkeling van indicatoren die gelinkt zijn aan elk  
engagement en gemeenschappelijke objectieven die onze 
teams tegen 2015 moeten behalen. Deze indicatoren werd 
opgenomen in een tabel die u kan terugvinden op pagina 7  
van dit activiteitenverslag. Op die manier kunnen we de impact 
van onze acties niet alleen opvolgen en meten maar ook  
bijsturen waar nodig.

Toch realiseren we ons dat onze acties nog kunnen evolueren 
en dat we nog structurele inspanningen moeten leveren op 
vlak van diversiteit, onze ecologische voetafdruk en onze steun 
aan sociale ondernemingen.

Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun bijdrage en ik 
reken op hen om te blijven ondernemen op een verantwoorde 
manier.

Onze inspanningen zijn onontbeerlijk voor de toekomst van 
ieder van ons.

Max Jadot
Chief Executive Officer

Boodschap van Max Jadot
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1 Onze economische  
verantwoordelijkheid

• Duurzaam financieren van de 
economie

• Ethisch bankieren
• Aanbod van maatschappelijk 

verantwoorde producten

2
Onze sociale  
verantwoordelijkheid

• Aanwerving en opleiding
• Diversiteit
• Tewerkstellingsbeleid  

gebaseerd op solidariteit

3
Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

• Strijd tegen uitsluiting en 
ondersteuning van sociaal 
ondernemerschap

• Mecenaatsbeleid op vlak  
van onderwijs, gezondheid, 
cultuur en solidariteit 

• Respecteren van de  
VN-beleidsprincipes 
inzake mensenrechten

4
Onze milieu- 
verantwoordelijkheid

• Geëngageerd financie- 
ringsbeleid in gevoelige 
sectoren

• Vermindering van onze 
ecologische voetafdruk 

• Ondersteuning van het 
onderzoek tegen de  
klimaatverandering
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Onze  
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een geëngageerd en 
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Een verantwoordelijke bank
4 pijlers en 12 verbintenissen

O N Z E  1 2  V E R B I N T E N I S S E N

O N Z E  4  P I J L E R S

De economie duurzaam 
financieren

Aanwerving en opleiding Strijd tegen uitsluiting en 
ondersteuning van  

sociaal ondernemerschap

Geëngageerd financie- 
ringsbeleid in gevoelige 

sectoren

Ethisch bankieren Diversiteit Mecenaatsbeleid op vlak 
van onderwijs, gezondheid, 

cultuur en solidariteit

Vermindering van onze 
ecologische voetafdruk

Aanbod van maatschap-
pelijk verantwoorde 

producten

Tewerkstellingsbeleid 
gebaseerd op  

solidariteit

Respecteren van de 
VN-beleidsprincipes 

inzake mensenrechten

Ondersteuning van het 
onderzoek tegen de 
klimaatverandering



Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2013 7

MVO indicator BNP Paribas Fortis 
2012

BNP Paribas Fortis 
2013

Ec
on

om
ie

Duurzaam financieren van de economie
Cumulatieve groei van het percentage uitstaande kredieten is hoger dan de 
cumulatieve groei van het BBP sinds 2008

Belux + 15,9% 
kredieten

vs + 11,6% BBP

Belux + 18,5% 
kredieten

 vs + 14% BBP
Klantentevredenheid
Globale score op een schaal van 1 tot 10 7,69/10 7,74/10

Maatschappelijk verantwoorde investeringen
Stijgingspercentage van 'maatschappelijk verantwoorde assets under manage-
ment' versus het stijgingspercentage van het totaal 'assets under management'

- + 413%

So
ci

aa
l

Diversiteit 
Percentage vrouwen in senior management 17% 19,5%

Management principes
Percentage van medewerkers dat een positieve mening heeft over hoe de bank 
de 4 management principes toepast

- 71%

Interne mobiliteit
Aantal mensen die van entiteit of business line veranderen - 600

M
aa

ts
ch

ap
pe

lij
k Microfinanciering en sociaal ondernemerschap

Budget ter ondersteuning van microfinanciering en sociaal ondernemerschap - 18,1 miljoen €

Financiële educatie
Aantal mensen dat een sessie financiële educatie volgde georganiseerd of 
ondersteund door de bank

17.000 22.998

Filantropie
Jaarbudget voor BNP Paribas Fortis 908.325 € 1.047.994 €

M
ili

eu

Sectorbeleid
Percentage van medewerkers die een online opleiding volgden - 49%

CO2
Uitstoot van broeikasgassen in TEQ (tons equivalent) CO2 per FTE 3,39 teq CO2 3,16 teq CO2 

Papier
Totaal papierverbruik (voor intern en extern gebruik) per FTE 183 kg 170 kg 

G
ou

- 
ve

rn
an

ce Perceptie rond CSR bewustwording
percentage van medewerkers die een positieve mening hebben over hoe de 
groep BNP Paribas haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid 
uitoefent

- 66%

13 MVO indicatoren 
bij BNP Paribas Fortis
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Onze economische verantwoordelijkheid 

miljard miljard
In 2013 heeft de bank voor een totaal 

bedrag van 6,14 miljard € krediet 
verleend aan initiatieven in sociale en 

duurzame sector.

Battle of Talents is een jaarlijkse 
online competitie tussen studenten en  

onderzoekers van Vlaamse universiteiten 
 en hogescholen. Hun business ideeën  
worden op hun financiële haalbaarheid  

getoetst door investeerders.

In 2013 heeft BNP Paribas Fortis ethisch 
bankieren gepromoot via verplichte  

opleidingsprogramma’s zoals de training 
over de strijd tegen antiwitwaspraktijken 
voor 11.300 medewerkers. 

150 150

In 2013 heeft de bank meer dan  
150 projecten opgestart om  
de tevredenheid van onze klanten  

te verhogen.

Sinds de lancering van de BP2F SRI note 
2020 is het succes opmerkelijk met  

96 miljoen € aan inschrijvingen 
in 2013.
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Duurzaam financieren van de economie 

De allereerste missie van BNP Paribas Fortis is zorg dragen 
voor het spaargeld van de ene om de mooie projecten van 
de andere te financieren. Deze activiteit van de bank is een 
belangrijke drijfkracht voor de economische ontwikkeling en 
jobcreatie.

De kredieten voor particulieren en bedrijven nemen sinds 2008 
sneller toe dan het bruto binnenlands product. Dit wijst op een 
meer dan proportionele deelname aan de ondersteuning van 
de echte lokale economie.

Toenemende steun aan duurzame projecten:  
kredieten en beleggingen
Naast de financiële projecten blijft BNP Paribas Fortis duur- 
zame ontwikkelingsprojecten in België steunen. In 2013 heeft 
de bank voor een totaal bedrag van 6,14 miljard € krediet ver-
leend aan initiatieven in de sociale en duurzame sector waar-
van 2,25 miljard € aan steun aan de niet-commerciële sector 
(ziekenhuizen, universiteiten enz.), 592,4 miljoen € voor  
groene hypotheekleningen, 1,18 miljard € in de energie, en 
248,9 miljoen € voor investeringskredieten met grote impact 
voor het milieu zoals energie-efficiëntie.

Via de Ondernemersbank heeft BNP Paribas Fortis haar ex-
pertise versterkt. De bank ontwikkelde een Start Up pakket 
voor jonge ondernemers die rijkdom en nieuwe tewerkstelling 
creëren.

De bank ondersteunt ook talrijke initiatieven zoals Bryo, Vlajo, 
microStart en Battle of Talents.

Battle of Talents:  
dé ondernemingsplanwedstrijd voor studenten
Ondernemen is en blijft de motor van de economie. En starters 
zijn daarin cruciaal. Daarom wil BNP Paribas Fortis alle jonge 
startende ondernemers nog meer dan vroeger ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door partner te zijn van 'Battle of Talents'. Bij deze 
jaarlijkse online competitie stellen studenten en onderzoekers 
van Vlaamse universiteiten en hogescholen business ideeën 
voor die op hun beurt op hun financiële haalbaarheid getoetst 
worden door investeerders. In 2013 werd Greenwater verkozen 
tot beste onderneming. Zij overtuigden de jury met een ecolo-
gisch en goedkoper alternatief voor waterzuivering en wonnen 
15.000 €. 

De economie financieren  
op een ethische manier

0
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15

20

2012

15,9%

11,36%

18,5%

14%

2013

Kredieten

Bruto Binnenlands Product
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Ethisch bankieren

Aandacht voor gevoelige sectoren 
In 2003 werden 7 documenten voor sectorbeleid gepubliceerd 
op de website van BNP Paribas Fortis én een publieke positie 
over voedingsstoffen. De medewerkers van de bank die nauw 
betrokken zijn bij deze procedures hebben een online trainings-
cursus gevolgd onder andere over het sectorbeleid voor  
defensie, kernenergie en palmolie. 
Het bewustmakingsprogramma wordt ook in 2014 verder gezet 
met een nieuwe interne procedure voor de controle van de 
naleving van transacties.

Versterkte aandacht via opleiding
BNP Paribas Fortis heeft grote inspanningen geleverd om 
ethisch bankieren te promoten via verplichte opleidings- 
programma’s, zoals de training over de strijd tegen anti- 
witwaspraktijken voor 11.300 medewerkers. Ook zijn er  
voortdurend bewustmakingscampagnes die het ethisch  
bankieren in de kijker zetten. 

BNP Paribas Fortis is lid geworden van Transparency Interna- 
tional Belgium. Deze organisatie heeft als doel om elke vorm 
van corruptie te bestrijden.  

Vijf fundamentele waarden voor een betere 
klantentevredenheid
BNP Paribas Fortis hield in 2013 een intensieve klanten- 
tevredenheidscampagne die gebaseerd is op de vijf fundamen-
tele waarden: luisterbereidheid, transparantie, partnerschap, 
nabijheid en sociaal engagement. In 2013 heeft de bank meer 
dan 150 projecten opgestart om de tevredenheid van onze 
klanten te verhogen. 9 ervan werden als best practice voor-
gesteld tijdens de ‘Quality Reality Day’ 2013. Tijdens dit forum 
kwamen  de behandeling van klachten en de integratie van 
kwaliteitscriteria in audits aan bod.

Compliance & Operational Risk: 
gedragscode in de kijker

In 2014 ontwikkelt Compliance & Operational 
Risk een interne communicatiecampagne in tien 

afleveringen over de gedragscode van de bank. Voor  
BNP Paribas Fortis is de gedragscode immers een leidraad 

om de reputatie van de bank veilig te stellen. Het is een be-
langrijke sleutel tot succes en stabiliteit op lange termijn en 

steunt op de kwaliteit en integriteit van alle medewerkers. Het is 
daarom belangrijk dat Compliance goed informeert over specifie-
ke thema’s die gelinkt zijn aan die gedragscode. Wat betekent het  

precies? Wat doet de bank en wat moet jij doen of net niet?
De onderwerpen die aan bod komen zijn: marktmisbruik, Chinese 
walls, bescherming van persoonsgegevens, financiële sancties en 
embargo's, bescherming van de belangen van de klant, beheer 
en gebruik van procedures, bestrijden van witwaspraktijken, 

fraude preventie en tenslotte beroepsethiek (geven en ont-
vangen van geschenken, eigen volmachten, bijkomende 

activiteiten buiten de bank, belangenconflicten, ...). 

Joost Vastenavondt
Business Operating Officer  
Compliance & Operational 

Risk
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Aanbod van maatschappelijk verantwoorde 
producten

Duurzame investeringsproducten
Na een grondige herziening van het aanbod van investerings-
fondsen heeft BNP Paribas Fortis samen met Retail & Private 
Banking  en BNP Investment Partners een nieuw aanbod van 
duurzame investeringsproducten ontwikkeld. In april 2013 
werd de BP2F SRI (Social Responsible Investments) note 2020 
gelanceerd. Dit product verzekert de belegger dat zijn of haar 
geld opnieuw geïnvesteerd wordt in leningen en investeringen 
die een positieve impact hebben op sociaal en milieu vlak zoals 
bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en hernieuwbare energie.

Het product werd gecertifieerd door Forum Ethibel. Sinds de 
lancering van de BP2F SRI note 2020 is het succes opmerkelijk, 
met 96 miljoen € aan inschrijvingen in 2013.

Ook bij Private Banking kenden de duurzame investerings-
producten een echt boom in 2013. In het SRI beheerscontract 
vertrouwt de klant zijn geld toe aan de bankier die ervoor zorgt 
dat het vermogen van de klant in 100% duurzame investerin-
gen wordt belegd. De SRI activa bedragen 525 miljoen €.

2014 - Volkslening: een veilige en sociale investering
BNP Paribas Fortis heeft haar eerste thematische lening of 
‘volkslening’-kasbons gelanceerd. Dit nieuw product werd aan-
geboden aan particulieren om een deel van hun spaargeld op 
langere termijn te beleggen, waarmee vervolgens  
socio-economische en maatschappelijk verantwoorde  
projecten gefinancierd zullen worden zoals de bouw of  
renovatie van scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, culturele  
centra of openbare sportinfrastructuur. 
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Onze sociale verantwoordelijkheid 

In september 2013 maakten dertig  
managers van BNP Paribas Fortis  

kennis met het ‘Mobile School’ 
project. Ze werden gedurende een 
week ondergedompeld in het leven van 

Roemeense straatkinderen.

1100 1100
In 2013 verwelkomde  
MixCity België  

haar 1100ste lid. 

BNP Paribas Fortis engageert zich samen 
met de groep BNP Paribas om tegen 2015 

25% vrouwen in senior  
management postities te hebben.

‘WINGS ... for Life!’ is bedoeld voor  
medewerkers van BNP Paribas Fortis die 
geen universitair diploma hebben en al 
tien jaar of langer bij de bank werken. 

Het bestaat uit 27 lesdagen of één 
lesdag per week gedurende een half jaar.
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BNP Paribas ontwikkelt haar werkgeversmerk om zo haar  
aantrekkingskracht bij potentiële kandidaten te versterken.  
De groep BNP Paribas behaalde in maart 2014 het label  
'Top Employer Europe', een mooie waardering voor het  
geëngageerde beheer van het menselijke potentieel binnen  
de groep.
 

Aanwerving en opleiding

BNP Paribas Fortis blijft een belangrijke werkgever in het 
Belgisch landschap en heeft zelfs de prijs 'Top Employer 2014' 
gekregen. Bij de bank gaat specifieke aandacht naar de  
voortdurende vorming van de medewerkers en naar de  
ontwikkeling van een nieuwe leiderschapscultuur.

Leiderschapsontwikkeling
BNP Paribas Fortis heeft in 2013 drie pedagogische modules 
ontwikkeld voor een 'Mobile School' in Iasi, Roemenië.  
In september 2013 maakten 30 HR managers van  
BNP Paribas Fortis kennis met het project. Ze werden  
gedurende een week ondergedompeld in het leven van  
Roemeense straatkinderen en ontwikkelden zo hun samen- 
werkingscapaciteiten door een ander manier van leiderschap  
te tonen.

Diversiteit 

MixCity verwelkomt 1100ste lid
In 2013 verwelkomde MixCity België haar 1100ste lid.  
Dit netwerk promoot de diversiteit binnen BNP Paribas Fortis 
en heeft als doel de zichtbaarheid van vrouwen in het bedrijf 
te verhogen en op alle niveaus een betere mix van mannen en 
vrouwen tot stand te brengen. Regelmatig zijn er ontbijt- 
sessies met leden van het uitvoerend comité van de bank,  
komen er interne specialisten praten over hun vakgebied  
en zijn er netwerkgelegenheden.

Een aandachtspunt in dit domein is het te lage aantal vrouwen 
in het top management (20%). Het objectief van 25% vrouwen 
in het top management tegen 2015 is een echte uitdaging.

Ontwikkeling van een geëngageerd en loyaal 
beheer van het menselijke potentieel
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Aandacht voor vijftigplussers
O2 is het nieuwe netwerk voor 50-plussers in de bank.  
Het netwerk wil een werkomgeving helpen uitbouwen die 
levenslang leren aanmoedigt, de dialoog tussen de generaties 
bevordert, de perceptie van de 50-plussers verbetert en  
waardevolle kansen schept voor iedereen. 

Tewerkstellingsbeleid gebaseerd op  
solidariteit

Wings for life geeft loopbaan van medewerkers vleugels
‘Wings ... for Life!’ is bedoeld voor medewerkers van  
BNP Paribas Fortis die geen universitair diploma hebben en 
al tien jaar of langer bij de bank werken. Dit opleidingstraject 
leert hen hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te 
nemen, hun leer- en aanpassingsvermogen te verbeteren en 
hun manier van samenwerken te bevorderen. Het bestaat uit 
27 lesdagen of één lesdag per week gedurende een half jaar.
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Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

In 2013 namen  
219 medewerkers van  
BNP Paribas Fortis deel aan een  

Solidarity Team Building.

219 219

In 2013 organiseerden we  
300 informatiesessies en 

namen 2.100 mensen deel, zowel 
klanten als niet-klanten, zowel   

kandidaat-ondernemers en  
geïnteresseerde senioren als  

jonge stellen. 
In totaal heeft het financiële educatie 
programma van de bank bijna 23.000 

mensen bereikt.

In 2013 ontving microStart meer dan 
1.700 personen en kende het 
402 microkredieten toe,  

goed voor een totaal van  
1,92 miljoen €. 

1700 1,92
miljoen

1700 1,92
miljoen
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microStart: helpt mensen met meer ideeën dan geld
Sinds haar opstart drie jaar geleden in Brussel is microStart 
een belangrijke speler geworden die strijdt tegen werkloosheid 
en sociale uitsluiting. Dankzij microkredieten en de gratis  
begeleiding door vrijwilligers slaagt microStart erin om  
mensen die geen toegang hebben tot het banksysteem te  
helpen met de uitbouw van hun eigen zelfstandige activiteit.

Sinds haar opstart in 2011 hebben de adviseurs van microStart 
meer dan 3.000 potentiële starters ontmoet en 777 micro- 
kredieten toegekend. In 2013 ontving microStart meer dan 
1.700 personen en kende het 402 microkredieten toe, goed voor 
een totaal van 1,92 miljoen €. Dit komt neer op een groei van 
46% in vergelijking met 2012. Het gemiddeld krediet bedraagt 
minder dan 5.000 €. 

In België startte microStart met twee kantoren in Brussel.  
In juni 2013 werden twee nieuwe microStart kantoren geopend 
in Gent en Luik. 

Rural Impulse Fund II (RIF II)
BNP Paribas Fortis investeerde ook 7,5 miljoen € in de  
microfinancieringssector via het Rural Impulse Fund II (RIF II). 
Dit fonds biedt financiële diensten aan achtergestelde rurale 
gebieden en wordt beheerd door Incofin. 

Micro Finance Sans Frontière (MFSF): grenzeloze  
microfinanciering 
Ook BNP Paribas Fortis ontsnapt niet aan de toenemende  
interesse voor microfinanciering. Heel wat medewerkers 
zijn bereid om zich in te zetten en tijd vrij te maken om hun 
kennis van zaken te delen en ter beschikking te stellen van 
organisaties die actief zijn op het vlak van microfinanciering. 
BNP Paribas Fortis sloot zich dan ook aan bij het programma 
Microfinance Sans Frontières (MFSF, microfinanciering zonder 
grenzen), dat ontwikkeld werd door onze Franse collega’s van 
BNP Paribas en bij hen al bestaat sinds 2007. Het programma 

biedt medewerkers van de Groep de kans om hun kennis en 
vaardigheden te delen met en over te brengen aan instellin- 
gen die bezig zijn met microfinanciering overal ter wereld.  
Het hoofddoel van dit programma is dus het gratis ter beschik-
king stellen van technische bijstand aan deze instellingen.  
In 2013 telde BNP Paribas Fortis al ruim 100 vrijwilligers.
 
Sociaal ondernemerschap:  
steun aan die 'net-iets-andere' bedrijven
Sociale ondernemingen begeleiden maakt voor BNP Paribas 
integraal deel uit van het bankiersvak. Op de persconferentie 
van 14 oktober 2013 waren drie Europese spelers aanwezig 
uit de sector sociaal ondernemen en microfinanciering.  
Hun getuigenis liet het publiek kennismaken met hun reali-
teit. Een van die drie  was het Belgische Flexpack, een werk-
plaats uit de verpakkingssector, die ijvert voor de integratie 
van gehandicapte werknemers. Tegen 2015 wil de groep  
BNP Paribas het financieren van sociaal ondernemerschap 
met 10% verhogen. 

Strijd tegen uitsluiting,  
bevordering van onderwijs en cultuur 
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Mecenaatsbeleid op vlak van onderwijs,  
gezondheid, cultuur en solidariteit

Educatieve projecten ten voordele van kinderen en jongeren in 
moeilijkheden 
Via haar ‘Awards’-programma geeft BNP Paribas Fortis  
Foundation financiële steun aan educatieve projecten van  
verenigingen die strijden tegen de sociale uitsluiting van 
kansarme kinderen en jongeren in België. BNP Paribas Fortis 
Foundation steunde in 2013 in totaal ongeveer 300 projecten 
voor een totaalbedrag van meer dan 1 miljoen €.

Laat uw rode centjes niet in de steek
Samen met de Voedselbanken organiseert BNP Paribas Fortis 
sinds 2011 aan het einde van het jaar een inzameling van rode 
centjes van 1 en 2 eurocent, in alle kantoren van de bank  
in België. Het doel: minderbeelden een warme maaltijd aan- 
bieden. In 2013 werden meer dan 4,5 miljoen muntjes ter waar-
de van zo’n 116.283 € opgehaald. Dat betekent meer  
dan 38.500 warme maaltijden voor de minstbedeelden.

Solidarity Team Buildings: medewerkers steken de handen uit 
de mouwen
Solidarity Team Buildings is een formule waarbij een team van 
BNP Paribas Fortis praktische hulp biedt aan een vereniging. 
Dat kan gaan van hulp bij het schilderen of tuinieren tot veel 
minder voor de hand liggende initiatieven zoals mensen laten 
kennismaken met ‘andere’ leefwerelden. 

Onvergetelijke avond in het Anderlechtstadion 
Op 20 juli 2014 nodigde BNP Paribas Fortis Foundation een 
groep kinderen van verenigingen en hun begeleiders uit in het 
Anderlechtstadion, om er als vips de Supercupwedstrijd tussen 
Anderlecht en Lokeren bij te wonen. Het ging om kinderen in 
moeilijkheden, van wie verenigingen die steun krijgen van het 
Belgische Rode Kruis en van BNP Paribas Fortis Foundation, de 
zorg op zich hebben genomen. 

Thuis in Geldzaken: gratis infosessies voor iedereen
Goed geïnformeerd zijn is broodnodig om de juiste beslissingen 
te kunnen nemen. Daarom organiseert BNP Paribas Fortis een 
reeks gratis infosessies rond verschillende financiële thema’s in 
haar kantoren. In heldere taal maken medewerkers van de bank 
iedereen wegwijs in geldzaken die in het dagelijkse leven aan 
de orde zijn. Met uit het leven gegrepen voorbeelden  
en hapklare tips om meteen toe te passen. Een greep uit de  
thema’s die in 2013 aan bod kwamen zijn huren of kopen,  
huwen of samenwonen, wat mag ik van mijn pensioen verwach-
ten, smartphone of tablet gebruiken voor bankzaken en een 
professioneel krediet aanvragen. In 2013 organiseerden we 300 
informatiesessies en namen 2.100 mensen deel, zowel klanten 
als niet-klanten, zowel kandidaat-ondernemers en geïnteres-
seerde senioren als jonge stellen. Er werden tevens sessies 
georganiseerd voor de medewerkers.

Young Artistic Talent Award: jonge Belgische artiesten in de 
kijker
Als maatschappelijk betrokken onderneming ondersteunt  
BNP Paribas Fortis actief het culturele leven en artistieke  
creaties. Daarom lanceerde de bank een nieuwe editie van  
de wedstrijd ‘Young Artistic Talent Award’ voor Belgische  
artiesten tussen 18 en 35 jaar. De drie laureaten waren  
Annabelle Guetatra, Rafaella Crispino en Emmanuelle Quertain. 

Open Monumentdagen
Tijdens de Open Monumentdagen in Brussel heeft de bank voor 
de eerste keer de verborgen schatten tentoongesteld voor het 
publiek. De bezoekers konden de tapijtengalerij en de konings-
zaal bewonderen.

Partner van prestigieuze instellingen
Op cultureel vlak blijft BNP Paribas Fortis de partner van  
prestigieuze instellingen zoals Bozar, de Munt, de Koningin 
Elizabeth wedstrijd en andere musea.

Universitaire leerstoelen
Ook de academische wereld blijft niet achter. BNP Paribas Fortis 
financiert niet minder dan zes leerstoelen in België: ICHEC, 
KU Leuven, Vlerick Leuven Gent Management School, Louvain 
School of Management en Universiteit Antwerpen.
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Respecteren van de VN-beleidsprincipes 
inzake mensenrechten

Respect voor de Rechten van de Mens 
De groep BNP Paribas engageert zich om de rechten  
van de mens te respecteren in haar invloedzone van  
medewerkers, leveranciers, klanten en gemeenschappen. 
Daarom ondertekenden Jean-Laurent Bonnafé, CEO van 
BNP Paribas en François Villeroy de Galhau, COO van 
BNP Paribas, in 2012 de Verklaring van BNP Paribas  
over de Mensenrechten. Het respect voor de rechten  
van de mens werd opgenomen als verplicht criterium  
in de verschillende sector policies van de bank.  
Zo is het criterium mee bepalend bij krediet- en  
aankoopbeslissingen.

Als blijk 
van zijn maatschap-

pelijke betrokkenheid sponsort BNP 
Paribas Fortis sedert 2010 een aantal leer-

stoelen of ‘chairs’ aan Belgische universiteiten.  
De bank maakt er een punt van om opvoeding ook op het 

hoogste niveau te stimuleren. Een leerstoel is een vaak tijde-
lijk (meestal 3 à 5 jaar) onderzoeksproject waarin professoren 

en/of doctorandi grondig wetenschappelijk onderzoek voeren rond 
een welbepaald thema. Zo ontwikkelde - de BNP Paribas Fortis-chair 

in HR Management aan de KU Leuven de Team Motivation Barometer 
(TMB). “Die meet wat de medewerkers in teamverband motiveert in een 
context van verandering”, aldus Tijs Besieux, de doctorandus die de ver-
binding maakt tussen universiteit en bank, onder leiding van professor 
Martin Euwema en Bert Van Rompaey, hoofd Human Resources van de 
bank. “De toegevoegde waarde van de KUL zit ‘m hier in haar objectieve 
en door wetenschap gedreven insteek: de bank heeft nu een instrument 
waarmee ze op gegronde basis het verband kan aantonen tussen bij-
voorbeeld de leiderschapsstijl van de ‘people manager’ en de moti-

vatie van haar werknemers; en hoe die motivatie mee bijdraagt 
tot de resultaten van de bank in de brede zin van het woord.” 

‘De TMB meet wat de medewerkers in teamver-
band motiveert in een context van veran-

dering.’ Tijs Besieux, Doctorandus 
HR Management
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Onze milieuverantwoordelijkheid 

In 2013 bedroeg de CO2-uitstoot  
per medewerker in de bank  

3,16 Teq (tons equivalent).  
Dat is een daling van 6%  

in vergelijking van 2012.

6%

2013 2013

In 2013 verbruikte de bank 170 kg papier 
per medewerker (inclusief intern papier 

en papier geprint voor klanten). Dat is een 
daling van 7% in vergelijking met 

de 183 kg per medewerker in 2012.

 

2013

183 kg

2012

170  

2013

183 kg

2012

170 

BNP Paribas voegde twee nieuwe 
sectoren toe: teerzand en mijnbouw.
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Geëngageerd financieringsbeleid in gevoelige 
sectoren

Geëngageerde financieringspolitiek voor gevoelige sectoren
Activiteiten in bepaalde sectoren kunnen een invloed hebben 
op het milieu. Zo kan de winning van palmolie in sommige 
streken geassocieerd worden met massale ontbossing of een 
effect hebben op de lokale bevolking. BNP Paribas Fortis heeft 
hiervoor dwingende voorwaarden en criteria (sector policies) 
bepaald. Ook de toevoeging van twee nieuwe sectoren, teer-
zand en mijnbouw, is een duidelijk bewijs van ons engage-
ment voor een meer leefbare wereld. Dergelijke sector policies 
leggen dwingende voorwaarden en nauwkeurige aanvullende 
criteria op aan financiering van en investering in die sectoren. 
Het toepassen van deze criteria geeft een beter inzicht in alle 
risico’s verbonden aan de transactie, zodat enkel projecten 
geselecteerd worden die getuigen van verantwoord onder- 
nemerschap. Elke sector policy wordt regelmatig herzien.  
Het sectorbeleid  is een openbaar document dat kan  
gedownload worden op de website van BNP Paribas en  
van BNP Paribas Fortis.

Vermindering van onze ecologische  
voetafdruk

15% minder printen tegen 2015
Het selectief ophalen en recycleren van oud papier is een  
belangrijke pijler van duurzaamheid. Maar papier besparen 
zodat het niet eens opgehaald en gerecycleerd hoeft te  
worden, is natuurlijk nog veel beter. Onder andere omdat het 
zo gemakkelijk is. De hele groep BNP Paribas zet haar mede-
werkers ertoe aan om 15% minder te printen tegen eind 2015. 
BNP Paribas Fortis bekijkt alle niveaus. Ze evalueert en screent 
voortdurend, en gaat op zoek naar mogelijkheden om het  
papierverbruik nog verder te verminderen en klanten te  
sensibiliseren om hetzelfde te doen. In 2013 verbruikte de  
bank 170 kg papier per medewerker (inclusief intern papier  
en papier geprint voor klanten). Dat is een daling van 7% in  
vergelijking met de 183 kg per medewerker in 2012.

10% minder CO2 uitstoot tegen 2015
De voorbije jaren heeft BNP Paribas Fortis talloze acties onder-
nomen om te besparen op energie en om de mobiliteit van de 
medewerkers te verbeteren. Vergeleken met 2012 wil de groep 
BNP Paribas tegen eind 2015 10% minder uitstoot van CO2 
per medewerker. Om dat te bereiken heeft BNP Paribas Fortis 
een actieplan uitgewerkt. In 2013 bedroeg de CO2-uitstoot per 
medewerker in de bank 3,16 Teq (tons equivalent). Dat is een 
daling van 6% in vergelijking van 2012.

Strijd tegen klimaatverandering  Strijd tegen klimaatverandering  Strijd tegen klimaatverandering  
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Zich duurzaam naar het werk verplaatsen
De bank organiseerde de 'Mobility Bingo' van 15 april tot  
22 september 2013. In die periode werd elke week een  
medewerker van BNP Paribas Fortis uitgeloot op een wille-
keurige dag. Kwam hij of zij op die dag van de loting met een 
duurzaam vervoermiddel werken, dan won hij een prijs ter 
waarde van 50 € voor een verblijf of een activiteit naar  
keuze. Indien de medewerker niet won, dan bleef het bedrag 
van de speelpot in het spel en werd het opgeteld bij de  
volgende loting tot een maximum van 200 €.

Ondersteuning van het onderzoek tegen de 
klimaatverandering

Internationale aandacht voor klimaatverandering
BNP Paribas heeft in 2013 wereldwijd vijf inter- 
nationale projecten gesteund die onderzoek 
verrichten naar de klimaatverandering 
voor een bedrag van 3 miljoen €. 

 
Bijen op het dak van 

BNP Paribas Fortis-gebouw in 
Brussel 

Bijen zijn bijzonder belangrijk voor de  
bestuiving van planten, en dus voor onze voedsel-

keten. Maar door het veelvuldig gebruik van pestici-
den komen de beestjes in de verdrukking. Zo erg dat de 

productie van planten die voor de mens levensnoodzakelijk 
zijn in het gedrang zou kunnen komen.

Nu voelen bijen zich lekker in de stad. Pesticiden zijn er veelal 
verboden, vergeleken bij het platteland is het er een paar  
graden warmer; en je vindt er veel meer verschillende  
bloemensoorten. De beestjes nemen er dan ook meer en meer 
hun intrek, in bijenkasten op allerlei daken. Sinds eind april 
2013 staan er ook twee op het dak van het BNP Paribas Fortis 
Kanselarijgebouw in Brussel. Op 9 november behaalde de 
honing van BNP Paribas Fortis een zilveren medaille 

tijdens het Europese bijencongres BEECOME in  
Louvain-la-Neuve. 

Michel Hubert 
Merchant Banking Operation 

Specialist
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Medewerkers  

Secretaris-Generaal &  
lid van het Uitvoerend Comité

Luc Haegemans

CSR
Alex Houtart

Anne De Rongé
Khanh Diep

Martine Hendrickx 
Chantal Kamatari

Martine Kerremans
Paul Van Der Kelen

BNP Paribas Fortis Foundation
Anne-France Simon

Ariane Adam
Saskiana Dotremont

Marc Félis

Arts Collection - Cultural Mecenat - Historical Archives
Dominique Van Hove 

René Brion
Ann Hollevoet

Jean-Louis Moreau 

e-mail:  
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