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Inleiding

De financiële wereld, en niet in het minst de wereld 

van Belfius, is drastisch veranderd. Te midden van 

al die wijzigingen bouwen we stap voor stap aan het 

nieuwe Belfius dat we voor ogen hebben. Belfius 

wil een “warme” bank en verzekeraar zijn, die dicht 

bij de samenleving staat. En uiteraard streven we 

ernaar een autonome, duurzame en rendabele 

financiële speler te zijn. In 2012 en 2013 werkten 

we om die doelstellingen dichterbij te brengen. 

Engagement tegenover de samenleving

Het verhaal van Belfius in 2013 is dat van een bank en verzekeraar 

met een sterk engagement tegenover de samenleving. Op financieel 

maar ook op sociaal vlak. In deze publicatie leest u hoe we ons in 

2013 verder openstelden naar alle stakeholders en naar de samen-

leving in het algemeen en hoe we onze interne organisatie verder 

bleven verbeteren. 

Maatschappelijke waarde creëren is geen slogan

Zo ontdekt u op de volgende pagina’s hoe we de samenleving via 

onze producten en diensten vooruit willen helpen. We bevestigen 

hoe we in 2013, net zoals de voorbije jaren, bleven investeren in 

mooie maatschappelijke projecten en duurzaamheid. En we zoomen 

in op onze evolutie naar een dienstbare bank, die de klantenervaring 

centraal zet.

Een kritische blik

Bouwen aan een betere bank betekent onder meer de bestaande 

processen en procedures en het gevoerde beleid grondig en des-

kundig onder de loep nemen. Belfius durft kritisch te zijn en zaken 

in vraag te stellen. In dit “Verslag aan de samenleving” leest u hoe 

we onze interne organisatie het voorbije jaar tegen het licht hielden. 

U zult merken dat we niet bang waren om hier en daar ook minder 

aangename beslissingen te nemen.

Nettowinst van 445 miljoen EUR

Onze inspanningen werpen vruchten af, en daar zijn we fier over. In 

het jaarverslag worden onze resultaten uit gebreid toegelicht. On-

danks de moeilijke macro-economische context boekte Belfius in 

2013 een geconsolideerde nettowinst groepsaandeel van 445 miljoen 

EUR. De opbrengsten bedroegen 1 834 miljoen EUR en de kosten 

daalden met 10 % tot 1 424 mil joen EUR. De impact van de kosten-

besparingen wordt de laatste maanden steeds zichtbaarder, wat 

onze duurzame winstcapaciteit alsmaar beter zal ondersteunen. 

Gestaag verbeterd risicoprofiel en betere 
solvabiliteit

Goed nieuws is ook dat het balanstotaal het voorbije jaar verminderde 

met 30 miljard EUR tot 183 miljard EUR. De historische obligatie-

portefeuille (Legacy-portefeuille) werd in 2013 met 3,6 miljard EUR 

afgebouwd. Bovendien steeg het totaal eigen vermogen verder tot 

6,6 miljard EUR. We slaagden er eveneens in onze solvabiliteit 

materieel te verbeteren. Door de afname van de gewogen risico’s 

(-15 % tot 43 miljard EUR) steeg de Basel II Core Tier I-ratio tot 15,4 %.

De Solvency I-ratio van Belfius Insurance verbeterde tot 186 % 

mede als gevolg van de goede resultaten van onze verzekeraar. 

Belfius Insurance: een echte “doorstart”

Belfius Insurance mag van een echte “doorstart” spreken. Dankzij 

een materiële afbouw van de risico’s, mooie kosten beheersing, een 

strakke focus op de operationele bedrijfsresultaten en sterke 

klantgerichtheid is onze verzekeringspoot op korte tijd weer een 

gezonde en solide onderneming geworden met mooie financiële en 

operationele resultaten. 

Toegevoegde waarde creëren

Belfius is trots op zijn verwezenlijkingen van 2013 en stelt alles in 

het werk om op dit elan verder te gaan. Belfius is ervan overtuigd 

dat bankieren een werk is van mensen voor mensen. Daarom wil 

Belfius jaar na jaar dichter bij de mensen staan. Het bank- en 

verzekeringsbedrijf wil met inzet en expertise meer toegevoegde 

waarde creëren door zijn commer ciële en mecenaatsactiviteiten, 

een faire bijdrage aan belastingen betalen en de samenleving terug-

geven waar ze recht op heeft.

2014 - 2016

30
mia €

Kredieten
geïnvesteerd
in de Belgische
economie

Klantentevredenheid

Nettoresultaat

 

Onze ambitie 2016

> 500
mio €

https://www.belfius.com/NL/Media/Jaarverslag-2013_tcm_80-77124.pdf
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Boodschap van de voorzitters

 Jos Clijsters Marc Raisière

2013, het eerste volledige jaar onder Belfius-vlag, was voor onze bank zonder enige twijfel het jaar van de consolidatie, in 

tal van domeinen.

De consolidatie van het vermogen van Belfius om een gezonde recurrente winst te genereren. Wij lieten eind 2013 een 

positief nettoresultaat optekenen van 445 miljoen euro, d.w.z. een stijging met 5,7 % in vergelijking met eind 2012, wat wijst 

op een dynamische commerciële activiteit tijdens het hele jaar. Belfius Insurance droeg ruimschoots bij aan die goede 

prestatie met een nettoresultaat van 215 miljoen euro. Het besparingsplan van de bank, dat in 2012 werd aangekondigd en 

vanaf 2013 werd uitgevoerd, begint vrucht af te werpen en kwam tot uiting in een daling van de kosten met 10 % eind 2013. 

Deze goede resultaten zijn volledig in lijn met onze engagementen en met ons Strategisch Plan 2012-2016, door de 

Europese Commissie gevalideerd eind 2012.

Ten eerste is er de consolidatie van onze “track record” op het vlak van de tactische risicoafbouw. Zodoende hebben wij 

in 2013 onze balans verminderd met 30 miljard euro zonder weerslag op de ontwikkeling van onze commerciële activiteiten. 

Wij hebben in de loop van het jaar eveneens onze Legacy-obligatieportefeuille afgebouwd met 3,6 miljard euro. Die 

portefeuille kwam eind 2013 uit op 12,4 miljard euro en is van goede kwaliteit. Eindelijk vormt de groep Dexia geen gevaar 
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meer voor Belfius. Eind 2013 en na twee jaar van grote inspanningen bedroeg de resterende positie op Dexia 13,5 miljard euro, 

waarvan voor 13,4 miljard euro aan obligaties die gewaarborgd worden door de Belgische, de Franse en de Luxemburgse 

overheid.

Ook onze solvabiliteit is geconsolideerd mede dankzij de winst die werd geboekt in 2013 en de verbetering van ons risico-

profiel. Wij tekenden een mooie verbetering op van onze Core Tier 1-ratio onder Bazel II tot 15,4 % eind 2013, tegen 13,3 % 

eind 2012. Onze pro forma (fully fledged) common equity-ratio onder Bazel III (CRR) wordt eind 2013 geraamd op 11,7 %(1). 

Onze verzekeraar gaf dan weer een geraamde Solvency II ratio te zien van 223 %.

Ten slotte is er de consolidatie en zelfs de bevestiging van onze commerciële activiteit en van onze rol als financier en 

verzekeraar van het Belgisch economisch weefsel. Dit jaar nog hebben wij ongeveer 10 miljard euro geïnvesteerd in de 

lokale Belgische economie door kredieten toe te kennen aan particulieren, ondernemingen en aan de publieke en de sociale 

sector. Wij willen voortgaan op ons elan en hebben de ambitie om waarde te blijven creëren en om die waarde ook te delen 

met de samenleving via de toekenning van nieuwe kredieten ter waarde van 30 miljard euro tussen nu en 2016, a rato van 

10 miljard euro per jaar.

Onze drie commerciële metiers vormen een onderdeel van die positieve commerciële dynamiek en dat bleek het hele jaar 

door uit hun permanente bekommernis om onze klanten tevreden te stellen.

Zo worden de apps die door ons metier Retail and Commercial Banking werden ontwikkeld voor smartphones en tablets 

erkend als de beste op de markt en scoren zij een tevredenheidsgraad van bijna 100 % bij meer dan 200 000 actieve 

gebruikers.

De activiteit inzake Public and Wholesale Banking bevestigt ons historisch partnership met de lokale besturen, met een 

marktaandeel van meer dan 70 % voor de uitstaande kredieten. Bovendien heeft Belfius als financieel partner bij uitstek 

de lokale en regionale besturen met succes begeleid in hun streven naar de diversificering van hun financieringsbronnen 

en in hun stappen op de kapitaalmarkt.

Ten slotte blijven wij verder streven naar een meer doorgedreven convergentie tussen de activiteiten van de bank en de 

verzekeringen, door een uitbreiding van ons productengamma, zowel voor de levens- als de niet-levensverzekeringen. Wij 

kunnen bijvoorbeeld trots zijn op onze succesvolle campagne voor de verzekeringsproducten van tak 44, die ons in staat 

heeft gesteld voor 580 miljoen euro aan beleggingsmiddelen op te halen in het netwerk van de bankkantoren. Wij zijn ervan 

overtuigd dat wij in de komende jaren verder kunnen putten uit het eigen groeipotentieel dankzij de verdere nauwe samen-

werking tussen de bank en de verzekeraar.

2013 is daarenboven een overgangsjaar geweest voor de beheersorganen van onze groep. Met ingang van 5 juni 2013 heeft 

de heer Alfred Bouckaert om persoonlijke redenen ontslag genomen als voorzitter van de raad van bestuur. We wensen hem 

te danken voor zijn belangrijke verdiensten voor de bank- en verzekeringsgroep. Tevens zijn wij de heer Guy Quaden dankbaar 

dat hij het voorzitterschap van de bank wou opnemen gedurende een korte periode, die ons toeliet dit bestuurlijk overgangsjaar 

te organiseren en de noodzakelijke continuïteit van de groep te waarborgen, alvorens wij onze respectievelijke nieuwe 

functies begin 2014 konden opnemen.

(1) De Nationale Bank van België (NBB) kent – tijdelijk (tot de implementatie van IFRS 9) – een nationale optie toe waardoor geen rekening moet worden gehouden met de negatieve 

AFS-reserve op de soevereine portefeuille ten belope van 5 % van die portefeuille. Bovendien heeft de NBB de regels over de financiële conglomeraten (Deens compromis) aanvaard.
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Gesterkt door onze mooie prestatie in 2013 kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoetzien en koesteren wij drie 

ambities.

Wij willen een gezonde en duurzame bank-verzekeraar zijn met het grootste maatschappelijke engagement. Belfius 

wil een voorbeeld zijn van de nieuwe bankcultuur. Wij mikken niet op kortetermijnwinst maar willen ons maatschappelijk 

engagement kracht bijzetten door het spaargeld van de Belgen opnieuw te investeren in het lokaal economisch weefsel en 

tegelijk een gezond en stabiel financieel profiel na te streven.

Wij willen de meest klantgerichte bank-verzekeraar zijn. De klant staat centraal in onze bekommernissen en wij mikken 

tegen 2016 op een tevredenheidsgraad van 95 % voor alle klantsegmenten. Wij willen voor elke klant een degelijke partner 

zijn waarop hij in alle omstandigheden kan rekenen.

Wij willen borg staan voor een hoog niveau aan financiële en risico-management-expertise. Dat is absoluut nodig als 

wij onze klanten dagelijks nog beter willen kunnen begeleiden en tegelijkertijd de Legacy-activiteiten die wij uit het verleden 

hebben overgeërfd optimaal willen beheren en afbouwen.

Precies dé bank waar u recht op heeft.

Wij zijn er ons echter van bewust dat wij die ambities niet ten volle zullen kunnen verwezenlijken zonder de aanhoudende 

steun van onze 3,5 miljoen klanten, zonder het niet aflatende engagement van onze 7 323 medewerkers en van onze 

distributienetwerken en zonder het volle vertrouwen van onze aandeelhouder. Wij staan erop hen uitdrukkelijk te bedanken 

en zullen in 2014 de uitdagingen blijven aangaan en samen de toekomst van Belfius uittekenen.

 Marc Raisière Jos Clijsters

 Voorzitter van het directiecomité Voorzitter van de raad van bestuur
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Belfius moet een financieel gezonde onderneming zijn. Onze opdracht gaat echter verder dan dat. Veel meer nog dan vroeger, 

willen we ook een warme bank en verzekeraar zijn. Een onder neming die dicht bij de samenleving staat en mensen en 

organisaties ondersteunt in alles wat ze ondernemen en hierdoor bron is van een erkende meerwaarde voor de samenleving.

We geloven sterk dat we onze sociale rol deels via onze producten en diensten kunnen waarmaken. Belfius kan elke klant, 

zowel particulier als onderneming, die geld wil beleggen een duurzame beleggingsformule aanbieden. Het geld dat we 

ophalen, vloeit vanzelfsprekend terug naar de gemeenschap. 

Zo helpen we bijvoorbeeld ondernemers – van starters tot multi nationals – om hun plannen om te zetten in mooie verwezen-

lijkingen. We hebben daarbij aandacht voor hun noden en gaan voor korte beslissingslijnen. Kredietbeslissingen, lokaal 

genomen met expertise en diepe kennis van de klant, maken het verschil. We moedigen starters aan door kredietverstrekking 

in partnership met de Europese Investeringsbank. 

We zijn een belangrijke motor van onze lokale economie en helpen hierdoor België als land concurrentieel op de kaart te 

zetten.

We faciliteren openbare besturen, ziekenhuizen en zorgcentra, geven hen professioneel advies en houden hen via onze 

studies een spiegel voor. Door investeringen in de bouw van scholen, wegen, woningen en ziekenhuizen helpen we de 

gemeenschap vooruit en bouwen we zo actief mee aan de steden van de toekomst. 

Onze financiële en verzekeringsproducten spelen proactief in op maatschappelijke problemen en trends zoals ecologie, de 

vergrijzing, de nood aan betaalbare energie en aan een moderne infrastructuur ten dienste van onze economie. En dankzij 

producten zoals ecokredieten of de kilometerverzekering zetten we onze klanten aan tot duurzaamheid. 

Een warme bank en verzekeraar toont zich echt solidair tegenover de gemeenschap. Belfius spant al jaren de kroon op dit 

vlak. We werken bijvoorbeeld nauw samen met alle OCMW’s om oplossingen uit te werken voor mensen die het financieel 

moeilijk hebben. Dit engagement resulteerde onder meer in een brede waaier sociale producten, een aanbod dat bij geen 

enkele andere Europese bank te vinden is.

Onze solidariteit vertaalt zich eveneens in de Belfius Foundation, in welzijnsacties en in onze niet-aflatende inspanningen 

om ook mensen met beperkingen, zoals rolstoelgebruikers of slechtzienden, vlot toegang te geven tot Belfius-producten 

en diensten. Ook onze Community Services, een dienst voor de openbare sector, illustreert ons engagement tegenover de 

samenleving. En door sport, cultuur en kunst voor allen toegankelijk te maken, brengen we Belfius dichter bij de mensen.

Kortom: we leveren elke dag grote inspanningen om een reële toegevoegde waarde te bieden aan alle actoren van 

onze samenleving.

Een bank en verzekeraar  
dicht bij de samenleving
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Solidair, duurzaam en voor iedereen

Bankdiensten voor iedereen 

Financiële uitsluiting vermijden

Financiële producten en diensten zijn in de huidige samenleving een 

must voor iedereen die deel uitmaakt van het sociale en economische 

weefsel. In realiteit hebben echter niet alle Belgen toegang tot 

producten die aangepast zijn aan hun behoeften. Daarnaast worstelt 

de samenleving met een groeiende schuldenproblematiek: tenminste 

66 000 Belgische gezinnen werden in 2012 ondersteund door een 

erkende schuldbemiddelingsdienst. 

Sociale producten: uniek in 
Europa

Belfius is al jarenlang een krediet-

verstrekker maar ook een partner 

van de Belgische OCMW’s. Omdat 

zij de noden en uitdagingen van 

mensen met schuldenlast het best 

kennen, zitten we vaak samen rond 

de tafel om sociale oplossingen uit 

te werken. Zo biedt Belfius een rits 

gratis socialerekeningformules op 

maat, al dan niet beheerd door de 

OCMW’s. Het aanbod is uniek in 

Europa. In 2013 liep het aantal 

sociale rekeningen op tot 208 490.

Belfius E@sy Card

Onze intensieve samenwerking met de OCMW’s resulteerde recent 

in een nieuw product dat in 2014 wordt gelanceerd. De Belfius  

E@sy Card is een bankkaart waar iedereen recht op heeft. Het ge-

bruik staat onder toezicht van de OCMW’s maar geeft de houder 

toch de vrijheid om flexibel over zijn financiële middelen te beschikken. 

De vinger op het budget

Prepaid Card

De MasterCard Prepaid die 

Belfius in 2012 samen met 

MasterCard lanceerde, is 

een voorafbetaalde kaart 

met alle voordelen van een 

kredietkaart, zonder dat 

het er een is. Het principe is eenvoudig: de houder beslist zelf hoeveel 

geld hij op de kaart zet en behoudt zo op elk moment de controle op 

zijn budget. Deze formule helpt klanten om overmatige schulden te 

vermijden.

Gloednieuw: de Budget Assistant

Een volledig nieuwe tool die onze bezorgdheid rond budgetbeheer 

onderlijnt, is de Budget Assistant. Met de gebruiksvriendelijke 

onlinetool krijgen klanten een overzichte-

lijke kijk op hun inkomsten en uitgaven. Op 

die manier kunnen ze bepaalde uitgaven 

vermin deren of uitstellen en zichzelf 

limieten opleggen om valstrikken zoals 

gemakkelijke kredieten of een boven-

matige schuldenlast te vermijden.

Een reële nood
De Budget Assistant illustreert duidelijk dat Belfius 

luistert naar de noden van zijn klanten: toen uit  
een enquête bleek dat 72 % van de bevraagden 

interesse had, besliste Belfius het product uit te 
werken. Maar liefst 2 500 medewerkers en agenten 

werkten aan de tests mee.

“We werken 

nauw samen  

met alle OCMW’s 

om oplossingen 

uit te werken 

voor mensen  

die het financieel 

moeilijk hebben. 

Dit engagement 

resulteerde  

onder meer in 

een brede waaier 

exclusieve sociale 

producten,  

een aanbod dat 

uniek is in 

Europa.” 
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Georganiseerde solidariteit

Belfius Insurance ziet verzekeringen als een vorm van georgani-

seerde solidariteit: verzekeraars helpen mensen en ondernemingen 

om verantwoorde risico’s te nemen en ondersteunen hen bij tegen-

slag. Verzekeren gaat voor Belfius Insurance dan ook veel verder 

dan snel en correct uitbetalen. We bieden ook slachtofferhulp en 

dragen zorg voor de maatschappelijke re-integratie van slachtoffers 

met zware lichamelijke schade. Ook klanten die zelf een ongeval 

veroorzaken, kunnen psychologische ondersteuning krijgen.

De sociale dimensie van Belfius Insurance

Onze beleggingen: duurzaamheid centraal

Drive for Life

Klanten van DVV Verzekeringen die ouder zijn dan 60 genieten van 

de “Drive for Life”-mobiliteitsgarantie: DVV garandeert iedere 

oudere bestuurder dat zijn verplichte autoverzekering Burgerlijke 

Aansprakelijkheid niet wordt geschrapt, tenzij in extreme gevallen 

zoals vluchtmisdrijf. 

Uiteenlopende profielen, diverse 
beleggingsmogelijkheden

Belfius kan elke particulier of onderneming die geld wil beleggen 

een duurzame beleggingsformule aanbieden die rekening houdt 

met zijn beleggersportret. Zo kan onze klant duurzaam beleggen in 

instellingen voor collectieve beleggingen (beveks) en fondsen beheerd 

door vermogensbeheerder Candriam, een pionier op het gebied van 

Duurzaam en Verantwoord Beleggen, of door een levensverzekering 

af te sluiten. Het geld dat in een gewone balansbelegging, zoals een 

spaarrekening of kasbon, wordt belegd, vloeit terug naar de lokale 

gemeenschap onder de vorm van leningen aan de lokale economie, 

de gemeenten, scholen, rusthuizen, ziekenhuizen en culturele 

centra. Tot slot bieden we klanten ook altijd de mogelijkheid om hun 

spaarcenten of thesaurieoverschotten rechtstreeks te beleggen 

in bedrijven (obligaties of thesauriebewijzen) of overheden (staats-

bons, commercial paper 

of thesauriebewijzen uit-

gegeven door publieke 

organisaties).

“Belfius kan elke klant die geld wil beleggen een duurzame beleggingsformule aanbieden. 
Het geld dat we ophalen, vloeit ook terug naar de gemeenschap.” 

te beleggen ?

Hoe

ofwel in: 

Candriam-fondsen
Pionier op het gebied van Duurzaam en Verantwoord Beleggen

ofwel in:
Financieringen in de Belgische economie

ofwel in:

Portfolio 21
Levensverzekeringen

30
mia €
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Investeringen in duurzaamheid aanmoedigen 

Woonkrediet voor Energiezuinig Bouwen

Op 21 februari 2013 ondertekenden Belfius en Triodos een ener-

giebeleidsovereenkomst met de Vlaamse minister van Energie, 

Wonen, Steden en Sociale Economie. In de overeenkomst engageer-

den we ons om de realisatie van energiezuinige woningen in Vlaan-

deren te stimuleren via voordelige kredietformules. Conform dit 

engagement lanceerde Belfius het Woonkrediet voor Energiezuinig 

Bouwen. Klanten die een woning met een E-peil  50 bouwen of 

aankopen, krijgen dankzij deze financierings formule een rentevoor-

deel in de vorm van een korting op de interestvoet. 

“Voertuig” ruimer bekeken

Belfius blijft zijn producten evalueren en verfijnen. Zo hebben we 

in 2013 het Eco-Krediet Auto voor milieuvriendelijke voertuigen 

uitgebreid: onze klanten kunnen nu ook voor de aankoop van elek-

trische fietsen, motorfietsen en moto’s een voordelige lening krijgen.

Green en E-Fleet

Belfius en Belfius Auto Lease bieden hun klanten 

trouwens ook oplossingen om hun wagenpark 

duurzamer te maken. Naast het bestaande Green 

Fleet-pakket, dat onder meer cursussen ecorijden 

omvat, lanceerden we begin januari 2014 een ge-

ïntegreerde E-Fleet-oplossing. E-Fleet is een all-in-

one leasingaanbod: bedrijven leasen een elektrische 

wagen, krijgen thuis en op het werk laadpunten, 

hebben vlot toegang tot het openbaar vervoer en 

kunnen voor bepaalde gelegenheden probleemloos 

een vervangwagen gebruiken. 

Minder rijden, minder betalen

Met de kilometerverzekering van Co-

rona Direct betalen bestuurders minder 

naarmate ze minder rijden. De cam-

pagne om deze verzekering in de kijker 

te zetten, was ook in 2013 alomtegenwoordig. Ondertussen staat de 

teller op 45 708 polissen, een stijging met 13,2 % tegenover vorig 

jaar.

Preventie en veiligheid in het verkeer

Belfius Insurance hanteert premiekortingen voor klanten die deel-

nemen aan cursussen defensief rijden. Ook via sponsoring wil onze 

verzekeringspoot zijn engagement uitdrukken tegenover preventie 

en veiligheid in het verkeer. In 2013 sponsorden we daarom de 

rijvaardig heidscursus Pro Move.

“Dankzij producten 

zoals ecokredieten 

of de 

kilometerverzekering 

zetten we ook onze 

klanten aan tot 

duurzaamheid.”

Duurzaam verzekeren

Portfolio 21: respect voor mensenrechten

Bij het samenstellen van beleggingsportefeuilles (tak 21 en tak 26) 

houdt Belfius Insurance niet enkel rekening met financiële, maar 

ook met economische, sociale, ecologische en culturele criteria. 

Sinds 2004 beheren we de reserves van levensverzekeringen 

(tak 21 en tak 26) en van schadeverzekeringen volgens de principes 

van Portfolio 21.

Portfolio 21 focust hoofdzakelijk op respect voor de mensenrechten 

in de arbeidsomgeving: Belfius zal geen aandelen of obligaties kopen 

van ondernemingen of landen die deze rechten schenden door ge-

dwongen arbeid, kinderarbeid of discriminatie. Het onafhankelijke 

onderzoeksbureau Vigeo Belgium licht de uitgevers van aandelen 

en obligaties door. In 2013 werden 532 ondernemingen en landen 

gescreend.

Naast mensenrechten is ook milieu een criterium bij de selectie. De 

beleggers volgen de adviezen van de Raad voor Ethiek van het 

Noorse Pensioenfonds en de daaropvolgende beslissingen van het 

Noorse Ministerie van Financiën rond respect voor het milieu.13,5 miljard EUR activa belegd  

in Portfolio 21 in 2013
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Personen met beperkte mobiliteit

Bij het inrichten van onze kantoren houden we altijd rekening met 

de toegankelijkheid. Elk nieuw kantoor beantwoordt sinds 2008 aan 

de gewestelijke normen. Er is een rolstoeltoegankelijke inkom, 

geschikt meubilair, een aangepast toilet en een bereikbare bank-

automaat, volledig in lijn met de ADA-standaarden (Americans 
with Disabilities Act). Hiermee zijn 

we een voorloper in de bancaire 

wereld.

Blinden en slechtzienden

Belfius biedt ook slechtzienden vlot toegang tot al zijn diensten. Zo 

kunnen ze gebruikmaken van aangepaste kaartlezers en hun rekening-

uittreksels opvragen in braille. Al onze geldautomaten zijn bovendien 

uitgerust met een stembegeleidingssysteem. Op 31 december 2013 

telde Belfius 2 083 automaten met stem bege leiding.

Microkredieten 

Met de Belfius Foundation steunt Belfius landgenoten die het 

moeilijk hebben. In 2013 stelden we zo 660 000 EUR steun ter 

beschikking van de gemeenschap. Een deel van dat geld ging naar 

subsidies voor microkredieten, waarmee we de ambities van mensen 

die moeilijk aan klassieke kredieten raken een kans geven.

Strijd tegen kinderarmoede

6 500 stuks kinderkledij

Kinderarmoede is een thema dat in 2013 opvallend vaak op de 

agenda kwam. De medewerkers van Belfius organiseerden voor het 

vierde jaar op rij een actie voor de allerarmsten. Bij de medewerkers 

van de zetels en de kantoren werden 6 500 stuks kinderkledij 

opgehaald, 700 kledingstukken voor hulpbehoevende moeders, een 

100-tal dekens en bijna 300 kg aan niet-bederfbare voedingswaren. 

Al die levensmiddelen en kledingstukken gingen naar diverse vzw’s, 

waaronder Moeders voor Moeders in Borgerhout en NASCI – 

 Dienstencentrum voor het kind in Brussel.

“Belfius Foundation  

en onze welzijnsacties zijn 

een mooie illustratie van  

hoe Belfius solidair wil zijn 

met de samenleving.” 

“Onze solidariteit vertaalt zich eveneens in onze inspanningen 

om mensen met beperkingen vlot toegang te geven tot Belfius-

producten en -diensten.” 

Vlot toegankelijke kantoren en diensten
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Sport, kunst en cultuur 

Belfius draagt sport en cultuur een warm hart toe. Dankzij Belfius 

Local Team Spirit beoefenen tijdens het seizoen 2013-2014 zowaar 

42 000 jongeren hun geliefde sport in een shirt met het Belfius-

logo. 

500 Belfius-vrijwilligers op Special Olympics

Tussen 9 en 20 september 2014 is België gastland voor meer dan 

2 000 atleten met een verstandelijke beperking, een duizendtal 

coaches, honderden scheidsrechters en meer dan 2 500 ouders. Ze 

zijn hier ter gelegenheid van de Special Olympics Europese Zomer-

spelen 2014, het grootste sportevenement dat dit jaar in België 

plaatsvindt.

Belfius heeft in meer dan één opzicht zijn medewerking aan dit groot 

maatschappelijk project toegezegd. De bank stelt onder meer 

gedurende meer dan twee jaar iemand als CFO ter beschikking van 

de vzw die de Spelen organiseert. Bovendien mobiliseert de bank 

haar kantorennet om te helpen bij het inzamelen van de middelen 

die moeten dienen voor de financiering van de Spelen. Ten slotte 

daagt ze al haar medewerkers uit om tijdens de Spelen 500 vrij-

willigers op de been te brengen en zodoende op dat vlak de belang-

rijkste corporate partner te worden.

Kunst delen 

Om zoveel mogelijk Belgen van onze zorgvuldig samengestelde 

kunstcollectie te laten proeven, stellen we onze kunstwerken graag 

regelmatig tentoon. Van maart tot juni 2013 liep in het Gentse 

Museum voor Schone Kunsten de tentoonstelling “Modernisme, 

Belgische abstracte kunst en Europa” die 20 werken van Belfius in 

de kijker zette. Onze hoofdzetel verwelkomde van 19 oktober 2013 

tot 15 maart 2014 tal van kunstliefhebbers voor de tentoonstelling 

“Meesters van het expressionisme”.

Nieuw talent in de bloemen

Bijna een halve eeuw al steunt Belfius aanstormend talent uit onze 

academies voor muziek en woordkunst (Belfius Classics) en uit het 

deeltijds kunst onderwijs (Belfius Art). In 2013 namen 161 kandi daten 

deel aan de wedstrijd Belfius Classics. 336 kunstenaars stelden zich 

kandidaat voor Belfius Art. Na de wedstrijd helpen we de gedreven 

kunstenaars ook op weg naar een mooie carrière. Zo sponsorden 

we het voorbije jaar 262 concerten van vroegere Belfius-laureaten 

en kenden we 83 beurzen toe.

“Door sport, kunst en cultuur voor allen 

toegankelijk te maken, brengen we 

Belfius dichter bij de mensen.” 
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Zuurstof voor grote en kleine 
ondernemingen

Starters krijgen een voorsprong

Toon gezet in 2012

Omdat de eerste jaren van een onderneming cruciaal zijn voor het 

voortbestaan ervan, investeert Belfius volop in starters. In 2012 

ondertekenden we een garantieovereenkomst met het Europese 

Investeringsfonds (EIF) om starters makkelijker toegang te geven 

tot financiering. Via de wedstrijd Boost Belgium beloonden we 

een beloftevolle starter met 15 000 EUR en 11 bedrijven kregen 

5 000 EUR kapitaal voor hun marketingacties.

Ondernemersgeest aanwakkeren

In 2013 zetten we ons engagement tegenover starters verder in de 

verf. Zo sloegen we de handen in elkaar met Solvay Entrepreneurs, 

een entiteit van de Solvay Brussels School of Economics en 

Management (ULB) die ondernemers en kmo-bedrijfsleiders opleidt 

en begeleidt. In het kader van die samenwerking faciliteerden we 

een reeks seminaries rond de financiering van kmo’s. We waren 

eveneens hoofdsponsor van de Solvay Start Academy for Young 

Entrepreneurs, een wedstrijd die studenten aanmoedigt om een 

businessplan uit te werken. Dankzij dit partnership kan Belfius de 

ondernemersgeest helpen aanwakkeren bij studenten van de 

universiteiten en hogescholen. 

(1) London Business School en Babson College, Verenigde Staten.

(2) Percentage van de beroepsbevolking dat actief betrokken is bij het opzetten van een 

onderneming of recentelijk een eigen onderneming heeft opgericht.

“Het geld dat we ophalen, vloeit terug naar 

de gemeenschap. Zo helpen we bijvoorbeeld 

ondernemers – van starters tot 

multinationals – om hun plannen om  

te zetten in mooie verwezenlijkingen. We 

hebben daarbij aandacht voor hun noden en 

gaan voor korte beslissingslijnen. 

Kredietbeslissingen, lokaal genomen met 

expertise en diepe kennis van de klant, 

maken het verschil.”

België heeft nood aan initiatieven om het ondernemerschap te sti-

muleren. Volgens de meest recente studie van Global Entrepreneur-

ship Monitor(1) bedraagt de totale ondernemingsindex(2) in België 

5,2 %; fors minder dan het Europese (8 %) of Nederlandse (10,3 %) 

gemiddelde.
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Grote ondernemingen actief 
ondersteunen

Kredieten en kennis

De moeilijke en onzekere economische situatie en de strengere 

regels voor banken (Basel III) dreigen bankkredieten duurder en 

minder toegankelijk te maken. Niettemin verdubbelde Belfius in 

2013 zijn kredieten aan grote ondernemingen ten opzichte van het 

jaar voordien (van 736 miljoen EUR naar 1 635 miljoen EUR). 

Om onze ondernemers te wapenen tegen de huidige uitdagende 

economische context, verleenden we hen ook uitgebreid advies. Zo 

publiceerden we in 2013 een reeks whitepapers, organiseerden we 

workshops en creëerden we simulatietools rond het goed beheer 

van werkkapitaal. Via tal van initiatieven lichtten we ook de nieuwe 

Basel III-regelgeving toe. 

Openbare aanbestedingen: groot potentieel

Daarnaast zoomden we in op het enorme potentieel van openbare 

aan bestedingen. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de 

nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten op 1 juli 2013, werd 

een luik op onze website, evenals een nummer van ons magazine 

Contact, volledig gewijd aan de principes en opportu-

niteiten van overheidsopdrachten. Onder de naam 

Belfius Accelerator bundelen we een pak tools en 

diensten – van financiële oplossingen tot vorming 

en studies – die ondernemingen helpen om succesvol 

zaken te doen met overheden. 

400 miljoen EUR voor kmo’s

Europese Investeringsbank

Belfius is een traditionele partner van kmo’s. We verlenen hen 

kredieten en begeleiden hen dagelijks in de diverse fasen van hun 

ontwikkeling. Vanaf 2014 kunnen we die ondersteuning nog verder 

opdrijven. Eind december 2013 ondertekenden we immers een 

historische kredietovereenkomst met de Europese Investerings-

bank (EIB): samen stellen we 400 miljoen EUR ter beschikking van 

Belgische kmo’s en midcaps(1). Door kredieten te verschaffen 

tegen gunstige voorwaarden – zoals langere looptijden, flexibele 

af betalings systemen en lagere rentevoeten – stimuleren we 

hun economische ontwikkeling. Als we weten dat kmo’s in België 

66 %(2) van de werknemers tewerkstellen, mogen we hopen dat 

dit initiatief heel wat jobs zal creëren.

Door hun aantal en door de vele werknemers die ze tewerkstellen (66 % van de 

werkgelegenheid) spelen kmo’s een bijzonder belangrijke rol in de Belgische economie. 

Een investering van 1 miljoen EUR in één kmo zorgt gemiddeld voor 6 nieuwe jobs.

(1) Bedrijven met maximum 3 000 werknemers.

(2) Bron: Europese Commissie.

Xpenditure: een slimme tool  
voor ondernemingen

Naast kapitaal verstrekken en advies verlenen, denkt 
Belfius ook actief na hoe het zijn klanten kan helpen 
om efficiënter te werken en, bijgevolg, kosten te 
besparen. Nadat onze Belfius Direct Mobile apps 
gretig werden ontvangen bij zowel particulieren 
als ondernemingen, lanceerden we in maart 2013 
Xpenditure by Belfius: een app waarmee zelfstandigen, 
vrije beroepen en ondernemingen vlot onkosten-
nota’s kunnen digitaliseren en automatisch verwerken. 
Het principe is eenvoudig: gebruikers maken met hun 
smartphone, tablet of met een scanner een foto van 
kastickets en btw-bonnetjes, Xpenditure haalt er alle 
relevante informatie uit en vat die samen in een 
onkostenrapport. 

Xpenditure werd ontwikkeld in samenwerking met 
de Mechelse start-up CardWise. Het is een Euro-
pese primeur.

CASH                   XXXXXX
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Bank én adviseur van  
lokale besturen

Krediet met meerwaarde voor de 
gemeenschap

2,4 miljard EUR krediet

Gemeenten, gemeenschappen, politie, brandweer, intercommu-

nales …: ook in 2013 rekenden tal van overheidsinstanties op 

Belfius voor projectfinanciering. In totaal verstrekten we meer dan 

2,4 miljard EUR krediet voor de financiering van initiatieven die een 

rechtstreekse meerwaarde opleveren voor onze samenleving. 

Sparringpartner voor gemeenten

Een bezoek aan 589 gemeentebesturen 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 legden alle 

nieuwe schepencolleges op 2 januari 2013 de eed af. Veel van de 

nieuwe ploegen werden onmiddellijk geconfronteerd met grote 

uitdagingen, zoals de noodzaak om hun financiën verder te optima-

liseren en een duurzaam begrotingsevenwicht tot stand te brengen. 

Belfius-experts bezochten de 589 gemeentebesturen om toe te 

lichten hoe we hen daarbij kunnen helpen. 

Belfius was de enige bank die, ondanks de uitdagende economische 

situatie, op 100 % van de kredietaanvragen van lokale besturen 

inging met een kredietofferte. 

Een reflectiekader creëren

We zijn echter veel meer dan een kredietverstrekker. Belfius is ook 

een langetermijnpartner en adviseur van overheidsklanten. Om hen 

te ondersteunen, houden we permanent de vinger aan de pols van 

de snel veranderende economie en wetgeving. Als enige Belgische 

bank houdt Belfius de openbare instellingen een spiegel voor met 

tal van terugkerende studies. Zo krijgen ze beter inzicht, kunnen ze 

hun beleid bijsturen en de juiste investeringen plannen. Op basis van 

onze jarenlange expertise en ervaring in de overheidssector, werken 

we na doorgedreven overleg met de overheidsinstanties oplossingen 

uit die hun nieuwe noden inlossen. Deze unieke expertise en activi-

teit houdt een onmiddellijke waardecreatie in én voor alle partijen, 

én voor de ganse samenleving.

Fiches Financiële uitdagingen voor de gemeentelijke 
bestuursperiode 2013-2018

Een tool die bij die informatiesessies uitermate nuttig bleek, was 

een reeks van 15 fiches die Belfius speciaal voor de nieuwe 

gemeente besturen had uitgewerkt. De steekkaarten, die gebaseerd 

zijn op de financiële enquête die we jaarlijks uitvoeren bij de 

gemeenten, beschrijven gedetailleerd alle financiële uitdagingen 

waar de gemeenten tussen 2013 en 2018 mee te maken krijgen. 

Een van de duidelijkste conclusies: de combinatie van pensioenen, 

vergrijzing en sociale lasten wordt de grootste budgettaire uitdaging 

van deze legislatuur. De responsgraad van de financiële enquête 

die Belfius elk jaar uitvoert bij steden en gemeenten, is zeer hoog. 

484 gemeenten, die samen 83 % van de bevolking vertegenwoor-

digen, vulden in 2013 de vragenlijsten in.

“We faciliteren lokale besturen,  

geven hen advies en houden hen via  

onze studies een spiegel voor.”

Krediet

“Op basis van onze jarenlange expertise en 

ervaring in de overheidssector, werken we 

na doorgedreven overleg met de 

overheids instanties oplossingen uit die 

hun nieuwe noden inlossen. Deze unieke 

expertise en activiteit houdt een 

onmiddellijke waarde creatie in én voor alle 

partijen én voor de ganse samenleving”.

589  bezoeken aan 

gemeentebesturen 

om toe te lichten 

hoe Belfius hen  

kan helpen bij  

hun uitdaging.
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Ondersteuning in een snel veranderend landschap

In 2013 adviseerde Belfius zijn overheidsklanten over het BBC-

besluit (de veranderende wetgeving rond de Beleids- en BeheerCyclus 

van de Vlaamse gemeenten, de provincies en de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn) dat sinds 1 januari 2014 volledig van 

kracht is. De nieuwe wetgeving voor openbare aanbestedingen werd 

eveneens uitgebreid toegelicht bij tal van klanten.

Langetermijnobligatie-uitgiftes

Hoe kunnen steden en gemeenten zich beter wapenen tegen de 

financiële uitdagingen van de toekomst? Als bancaire expert helpt 

Belfius zijn klanten zoeken naar oplossingen voor elke uitdaging 

die zich stelt. Zo hielden steden als Gent, Hasselt, Mechelen en 

Zaventem in 2013 samen met Belfius hun financieringspakket 

onder de loep en beslisten om hun financieringsbronnen te diver-

sifiëren. Gent werd de eerste Belgische lokale overheid die lang-

lopende thesauriebewijzen uitgeeft. Terwijl de meer gebruikelijke, 

kortlopende schuldpapieren worden ingezet voor kortetermijn-

financiering, financieren de nieuwe thesauriebewijzen projecten op 

langere termijn. De verschillen in de looptijden zorgen voor een 

globaal afbouwend aflossingsschema waardoor de terugbetaling 

van het kapitaal gespreid wordt.

Sociaaldemografisch profiel van de gemeenten

Ook interessant voor de nieuwe bestuursploegen was het sociaal-

demografisch profiel van hun gemeente. Belfius beschikt al jaren 

over een systeem voor demografisch onderzoek per gemeente 

onder de vorm van een sociodemografisch profiel. Zo brengen we 

gegevens in kaart zoals het aantal jongeren en 65-plussers, de 

verhouding tussen de actieve en inactieve bevolking enz. Op basis 

van die informatie kunnen gemeenten hun sociaal en gemeentelijk 

beleid bijsturen en proactief de juiste investeringen doen: gemeenten 

met een overwegend oudere bevolking, weten bijvoorbeeld dat ze 

veel geld opzij moeten zetten voor rusthuizen. De relatie beheerders 

van de banken lichten de resultaten jaarlijks toe aan de OCMW-

raadsleden die klant zijn. 

Analyse van de OCMW’s en de politiezones

Begin januari 2014 lanceerde Belfius de resultaten van een studie 

rond de financiën van onze OCMW’s en politiezones. Ook deze 

analyse leverde belangrijke inzichten op voor de bestuursploegen. 

Ondanks duidelijke verschillen in dotaties en uitgaven zat in de 

studie toch een rode draad: door de economische en financiële 

crisis en de toenemende kwetsbaarheid van de bevolking legt de 

werking van zowel OCMW’s als politie steeds meer beslag op het 

gemeentebudget. De komende jaren zullen de financiën van de 

lokale besturen wellicht onder druk blijven als gevolg van nieuwe 

hervormingen (zoals die van de pensioenen van het statutair 

personeel, het degressief maken van de werkloosheidsuitkeringen 

enz.) in combinatie met de vergrijzing van de bevolking.

Partner voor onderwijs- en sociale 
instellingen

MAHA: ziekenhuizen in beeld

De MAHA-studies die Belfius elk jaar voorstelt, schetsen een 

algemeen beeld van de huidige en toekomstige trends in de zieken-

huissector. In 2013 voerde Belfius voor het negende jaar op rij zijn 

analyse van de ziekenhuissector uit. 100 % van de algemene zieken-

huizen nam vrijwillig deel aan het onderzoek, wat een volledig 

realistisch beeld oplevert van de actuele situatie. Een belangrijke 

conclusie van het onderzoek is dat het financiële resultaat van onze 

ziekenhuizen er structureel op achteruitgaat. De ziekenhuizen 

blijven natuurlijk een belangrijke economische speler op het vlak van 

tewerkstelling en investeringen.

“Door te investeren in de bouw  

van scholen, wegen, woningen  

en ziekenhuizen helpen we 

de gemeenschap vooruit.”



17

600 miljoen EUR voor Franstalige 
scholengemeenschap

Omdat onderwijs een pijler is van elke samenleving, is Belfius 

verheugd met het unieke financieringsakkoord dat we in 2013 

sloten met onder andere de Europese Investeringsbank (EIB) en de 

Federatie Wallonië-Brussel. Samen stellen EIB en de partnerbanken 

600 miljoen EUR krediet ter beschikking – tegen gunstvoorwaarden 

– voor de bouw van nieuwe scholen en de uitbreiding en moderni-

sering van de bestaande infrastructuur. Belfius investeert 200 mil-

joen EUR in het project (100 miljoen EUR eigen inbreng en 100 mil-

joen EUR van de EIB). Mede dankzij deze financiering zullen 23 000 

extra plaatsen kunnen worden gecreëerd in de Franstalige scholen 

van het land tegen 2017. 

Pim van Ballekom, vicevoorzitter van de EIB, was lovend over de 

samenwerking: “Deze operatie strekt tot voorbeeld. Ze getuigt van 

ons gezamenlijk engagement om kwaliteitsprojecten te steunen die 

een antwoord bieden op de uitdagingen van het onderwijs, de op-

leiding en dus ook de werkgelegenheid van jongeren.” 

Pensioenbijdragen onder controle houden

Als verzekeringspartner van de openbare sector commercialiseerde 

Belfius Insurance in 2013 twee nieuwe producten waarmee het een 

antwoord wil bieden op de problematiek van de vergrijzing en de 

stijgende pensioenen: Belfius PubliPension Mandatarissen en 

PubliPension Contribution Comfort. De PubliPension-contracten 

helpen overheden reserves op te bouwen om de stijgende pensioen-

verplichtingen van respectievelijk mandatarissen en statutaire 

ambtenaren te financieren. Eind 2013 hadden 156 besturen een 

PubliPension-contract ondertekend.

Daarnaast biedt Belfius Insurance ook een Groepsverzekering 

Provinciale en Plaatselijke overheidsdiensten waarmee de lokale 

besturen een pensioen opbouwen voor alle contractuele perso-

neelsleden. 575 overheidsdiensten zijn momenteel aangesloten, 

voor een totaal van 82 000 contractanten. Belfius Insurance staat 

eveneens in voor het financieel beheer van het aanvullend pensioen 

van alle contractanten van het provinciebestuur Limburg en een 

heel aantal andere Limburgse besturen (ruim 60 in totaal).

Belgische verenigingen goed verzekerd

Van sportclubs en jeugdverenigingen tot volwassenenonderwijs of 

rusthuizen: elke vereniging heeft een verzekering nodig tegen de 

risico’s die hun medewerkers en vrijwilligers lopen. Om te vermijden 

dat die verzekering resulteert in een amalgaam van polisvoorwaarden, 

dekt de Belfius-polis Verenigingen en vzw’s Cover al die risico’s 

in één enkel contract. Eind 2013 verzekerde Belfius Insurance 

1 224 verenigingen en vzw’s via deze polis. Daarmee zijn we de 

partner bij uitstek van de vzw’s. 

De provinciebesturen bieden daarnaast via Belfius Insurance ook 

een gratis verzekering vrijwilligerswerk aan. Organisaties kunnen 

per jaar 100 vrijwilligersdagen laten verzekeren. In 2013 werden zo 

meer dan 235 000 vrijwilligersdagen verzekerd, aangevraagd door 

ruim 9 800 vrijwilligersorganisaties.

Verzekeringspartner van de openbare en sociale sector

235 000 vrijwilligersdagen 
verzekerd dankzij  
Belfius Insurance in 2013.

Links op de foto: Pim van Ballekom 
(vicevoorzitter van de EIB), naast Dirk Gyselinck 
(lid van het directiecomité van Belfius Bank).
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Partner van milieuvriendelijke projecten

“Het zijn de Belgische spaarders die ons in staat stellen dit unieke 

financieringsakkoord met hun geld om te zetten in bakstenen, daken, 

sportklassen enz.”, onderstreepte Dirk Gyselinck, lid van het directie-

comité van Belfius Bank, bij de ondertekening van het project ter 

ondersteuning van de Waalse en Brusselse scholen. Dit uitgangspunt 

geldt bij elk krediet dat Belfius verstrekt: klanten vertrouwen hun 

reserves toe aan Belfius, wij beleggen in duurzame projecten en 

helpen andere klanten op hun beurt om mooie projecten te finan-

cieren. Zo werd, ter illustratie, Belfius in 2013 partner van drie 

milieuvriendelijke projecten:

Terranova Solar

Op 8 november 2013 opende Terranova Solar, het grootste zonne-

park van de Benelux, op de gesaneerde gipsberg van het gewezen 

chemieconcern Rhône-Poulenc (Zelzate – Evergem). Met een 

capaciteit van 15 MW kan de centrale het jaarverbruik van 

4 000 gezinnen dekken. Terranova Solar, waarin onder meer de 

baggeraars Deme en Jan De Nul participeren, biedt ook 

de buurt bewoners de mogelijkheid om in het project 

te investeren. 

Ecologische wijk Saint-Jean (Luik)

Op 7 juni 2013 legde de burgemeester van Luik de eerste 

steen van de toekomstige ecologische wijk Fontaine Saint-

Jean. Op een oppervlakte van 5 hectare worden 153 duur-

zame woningen opgetrokken in een gegroepeerde woonvorm. 

Eerste passiefschool in België

In september 2013 opende in Kruishoutem de allereerste passief-

school van België. Dankzij een doorgedreven isolatie, extreme lucht-

dichtheid, zonnewarmtewinsten via goed georiënteerde ramen en 

voldoende ventilatie zou het energieverbruik van basisschool De 

Marolle ongeveer 75 % lager moeten liggen dan bij een traditioneel 

schoolgebouw.  

Het project is een initiatief van de Vlaamse Overheid, het gemeente-

bestuur Kruishoutem en AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur 

in het Onderwijs. Belfius Real Estate nam de financiering en het 

volledige projectmanagement op zich: we begeleidden het gemeente-

bestuur in het ontwerp- en aan bestedingsproces en volgden de 

werkzaamheden op, tot de oplevering.

1

1

3

3

2

2
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Community Services

Gratis ondersteuning

Toen Belfius in 2012 in handen van de overheid kwam, beslisten we 

om ons engagement tegenover de samenleving te onderstrepen 

met een nieuwe dienst voor de openbare sector: gemeenschaps-

diensten. Via Community Services stellen Belfius-experts hun 

competenties punctueel ter beschikking van lokale initiatieven.

Positieve resultaten

In 2013 werden al vijf projecten afgerond, met positieve resultaten. 

De samenwerking, bijvoorbeeld, met het OCMW van Boom rond 

schuldbemiddeling en preventie van schuldenoverlast leverde een 

pak interessante inzichten en werkinstrumenten op, zoals hand-

leidingen voor mensen die niet vertrouwd zijn met bancaire producten 

en diensten, best practices voor de samenwerking tussen banken 

en OCMW’s enz. 

Belfius Foundation

Colour Your Hospital

De Belfius Foundation maakt elk jaar een mooi budget vrij om het 

leven van ziekenhuispatiënten – en hun families – een beetje aan-

genamer te maken. In 2013 dienden 93 ziekenhuizen 179 voorstellen 

in (+10 %). 21 projecten werden financieel ondersteund, voor een 

totaal van 150 000 EUR of bijna een kwart van het totaalbedrag dat 

de Foundation in 2013 uittrok voor de gemeenschap (660 000 EUR).

Lopende projecten

Momenteel bestudeert een Belfius-team, samen met het OCMW 

van Charleroi, de mogelijkheden voor tewerkstelling en omscholing 

van langdurig werklozen, evenals de evolutie van de OCMW-

rusthuizen in de regio. In opdracht van Inforum, de juridische data-

bank van de VVSG en haar zusterverenigingen bekijken we het 

HRM-referentiekader en voor het OCMW van Namen werken we 

financiële boordtabellen uit om vlotter te rapporteren. In Gent werkt 

Belfius samen met Community Land Trust, een organisatie die 

betaalbare woningen realiseert voor mensen met een laag inkomen. 

De vzw Max Havelaar, tot slot, waar 

Belfius aandeelhouder van is, kreeg 

onze ondersteuning voor het project 

Fairtrade@work.

“Met onze Community Services, een dienst  

voor de openbare sector, onderstrepen we  

ons engagement tegenover de samenleving.”

“Elk jaar zet de Belfius 

Foundation geld opzij om 

gemeenschapsprojecten 

te steunen.”
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Een bank en verzekeraar  
die de klant centraal stelt

Belfius werkt hard om aan al zijn stakeholders te bewijzen dat het een financieel rendabele, duurzame en ook 

solidaire bank en verzekeraar is die hun vertrouwen meer dan waard is. We onderstrepen ons engagement bij alle 

spelers van de samenleving. Onze klanten verdienen nog een extra bevestiging. Daarom staan respectvolle en duur-

zame klantenrelaties bij Belfius even hoog op de agenda als het verbeteren van onze operationele prestaties. 

Belfius wil een dienstbare bank en verzekeraar zijn. Dat betekent niet dat we zomaar op elke vraag van onze klanten 

ingaan. Het betekent wel dat we de klant altijd voorop zetten en vertrekken vanuit zijn standpunt; bij elk contact, 

elk project, elk initiatief en bij de ontwikkeling van elk nieuw product.

Klantgerichtheid hoort in elke vezel van onze organisatie te zitten. Via vorming, coaching, communicatie en incentives 

bouwt Belfius daarom actief aan een dienstgerichte bedrijfscultuur. De nieuwe Servicing-afdeling is een belangrijk 

voorbeeld van de stappen die Belfius zet op weg naar een echt klantgerichte organisatie. 

Klantentevredenheid
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Servicing: de klantenervaring als uitgangspunt

Het nieuwe, dienstbare Belfius

Om onze klantgerichte strategie en filosofie stevig te verankeren 

in de organisatie, riepen we in 2013 een centrale, divisie-overschrij-

dende Servicing-afdeling in het leven. In tegenstelling tot de meer 

operationele afdelingen die gericht zijn op (kosten-)efficiëntie, 

focust Servicing op klantgerichte processen. De doelstelling is 

ambitieus: alle Belfius-processen optimaliseren die een impact 

hebben op de klantenervaring.

Dat betekent concreet dat we ons bij elk contact, elk project, elk 

initiatief en elk product drie vragen stellen: “Helpt dit de klant om 

zijn doel te bereiken?”, “Moet hij hiervoor niet teveel moeite doen?” 

en “Zal hij zich hier goed bij voelen?”. Krijgen we op elke vraag een 

volmondige “ja”, dan mogen we ervan uitgaan dat de klantenervaring 

positief zal zijn.

Het hefboomeffect 

De Servicing-afdeling werd op 1 oktober 2013 officieel boven de 

doopvont gehouden. De strategie en aanpak zijn ondertussen 

duidelijk gecommuniceerd en het team is aan de slag met een eerste 

lijst van tien cruciale inzichten. In de eerstvolgende maanden willen 

we best practices uitwerken, evenals efficiënte tools om processen 

te monitoren, zoals een boordtabel die toelaat om de kostprijs van 

een proces af te wegen tegen de gewenste kwaliteit.

De verwachtingen zijn hoog gespannen. “Als we al onze talenten 

samenleggen en handelen met het oog op het welzijn van de af deling 

en de bank, kunnen we echt een hefboomeffect creëren”, aldus 

Marleen Van Assche, hoofd Servicing, op de welkomstmeeting van 

het Servicing-team.

95 % klantentevredenheid

Belfius Insurance realiseert vandaag bij haar retailcliënteel van de 

verschillende merken (Belfius, Corona en DVV) al een tevredenheid 

van 95 %. Dit willen we de volgende jaren minstens zo houden. En 

we mikken erop de groep zeer tevreden klanten nog groter te maken. 

We zijn maar tevreden als onze klanten zeer tevreden zijn. Initiatie-

ven zoals de week van de klant, workshops en trainingen motiveren 

de medewerkers om klantgericht te werken en op die manier onze 

klanten nog meer tevreden te maken.

Belfius Insurance: een lange traditie van klantgerichtheid

Tevreden klanten? Een beloning!

Om de vinger aan de pols te houden van de klantentevredenheid 

organiseert Belfius Insurance frequente tevredenheidsbevragingen. 

Aan een recente tevredenheidsenquête van DVV werd zelfs een 

incentive gekoppeld: Belfius Insurance beloofde per ingevulde 

enquête 1 EUR te besteden aan een goed doel. De medewerkers 

konden vervolgens zelf lokale goede doelen voorstellen waarbij 

zijzelf op een of andere manier betrokken zijn. De actie bleek een 

prima stimulans om de bevraging bij klanten aan te bevelen.

“De nieuwe Servicing-afdeling  

is een belangrijke stap 

op weg naar een echt 

klantgerichte organisatie.”

Marleen Van Assche 
Hoofd Servicing

Klantentevredenheid

95 % Belfius streeft naar 95 % 

klantentevredenheid tegen 2016
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Een strakke, goed georganiseerde 
bank en verzekeraar

Om de autonome, financieel gezonde bank en verzekeraar te zijn waar de gemeenschap recht op heeft, moet 

Belfius als organisatie op een deskundige en verantwoordelijke wijze worden aangestuurd. Op weg naar de strakke 

organisatie die we moeten worden, moeten we voortdurend processen herzien, veranderingen doorvoeren en, 

waar nodig, moeilijke knopen doorhakken. 

In 2012 herschikten we de raad van bestuur, optimaliseerden we de organisatie van bepaalde afdelingen en instal-

leerden we adviserende comités om de raad van bestuur bij te staan bij het behoorlijk bestuur van Belfius. Alle 

processen en reglementen die een invloed uitoefenen op de manier waarop Belfius intern bestuurd en gecontroleerd 

wordt, de corporate governance-regels, werden herzien. In 2013 hebben we deze inspanningen voortgezet en 

aangescherpt.

2013 was vooral een scharnierjaar voor ons human resources-team. De inspanningen die nodig waren in het kader 

van ons Strategisch Plan 2012-2016 hebben de sociale dialoog – waaraan Belfius grote waarde hecht – in 2013 

onder druk gezet.

Door initiatieven rond flexibel werken, permanente opleiding en gezondheid en door samen te bouwen aan het 

Belfius van de toekomst willen we onze medewerkers verder stimuleren om gedreven mee te werken aan een 

succesverhaal.
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Deugdelijk bestuur

Corporate governance

Steeds verder uitgerold

Het voorbije jaar zetten we onze inspanningen rond deugdelijk 

bestuur voort. We verfijnden het interne reglement voor de raad 

van bestuur en de adviserende comités, installeerden processen om 

de groepsgovernance te versterken en hielden bij de aanstelling 

van nieuwe bestuurders nauwgezet rekening met de nieuwe 

geschiktheidsprocedure (Fit and Proper-vereisten) die de toezicht-

houder oplegt.

Nieuwe fiscale missie

Deugdelijk besturen betekent ook dat Belfius de fiscale wetgeving 

nauwgezet respecteert. Het is logisch dat de samenleving van ons 

een voorbeeldfunctie verwacht op dat vlak. Een bank die solidair is, 

zijn sociale verantwoordelijkheid opneemt en een duurzame toe-

gevoegde waarde wil leveren voor de samenleving is daartoe 

verplicht. Belfius stelt alles in het werk om de fiscale wetgeving te 

respecteren en fraude te voorkomen.

Om ons fiscaal engagement in de verf te zetten, werkten we in 2013 

een reeks Fraud Risk Management Guidelines uit die principes, 

procedures, verantwoordelijkheden en rollen omschrijven. De New 

Product Approval Policy die we in 2013 lanceerden, specificeert dat 

bij de introductie van een nieuw product steeds advies moet worden 

ingewonnen bij verschillende afdelingen, om te verzekeren dat het 

product alle commerciële en financiële doelstellingen verzoent met 

de verantwoorde risicobereidheid van de bank.

De rode draad: compliance

Integriteit en reputatie bewaken

Ons engagement inzake deugdelijk bestuur wordt bewaakt door de 

Compliance-afdeling. De afdeling ziet erop toe dat Belfius, al haar 

medewerkers, leveranciers en tussenpersonen, de wetgeving, 

interne regels en normen naleven. De focus ligt daarbij voornamelijk 

op de regels rond de bescherming van de belangen van de klanten, 

zoals de MiFID-gedragsregels voor beleggingsdiensten, de bescher-

ming van de confidentialiteit, het respecteren van de privacy en het 

vermijden van belangenconflicten.

Zoals beschreven in het Compliancecharter is de opdracht van de 

Compliance-afdeling uitgebreid: het 

team volgt de evolutie van de wetge-

ving op, adviseert het management 

en de business, voorziet opleidingen 

voor alle medewerkers, sensibiliseert 

en controleert de naleving van alle 

regelgeving. Het hoofd van de afdeling rapporteert rechtstreeks 

aan de voorzitter van het directiecomité en aan het auditcomité en 

heeft zo nodig een directe lijn naar de voorzitter van de raad van 

bestuur.

2013: bevoegdheden uitbreiden

In 2013 bereidde de Compliance-afdeling een update van het 

Compliancecharter voor. Het hernieuwde charter, dat sinds begin 2014 

van kracht is, heeft de activiteiten en regels waarop Compliance 

toezicht houdt fors uitgebreid. Zo waakt Compliance voortaan 

ook onder meer over de belangen van de klant bij de verkoop van 

hypothecaire en consumentenkredieten, de publiciteitsregels en de 

naleving van de wet op de marktpraktijken. De methodologie en de 

organisatie structuur van de Compliancedirectie werden eveneens 

geoptimaliseerd. Zo is er nu een afzonderlijk team dat de effectiviteit 

en de naleving van het interne beleid en de procedures monitort, 

wat de onafhankelijke controlefunctie van Compliance flink versterkt.

“In 2012 optimaliseerden we  

onze organisatie. Alle processen en 

reglementen die een invloed uitoefenen 

op de manier waarop Belfius intern 

bestuurd en gecontroleerd wordt, 

werden herzien.”

NIEUWE FISCALE MISSIE

Belfius herschreef in 2013 zijn fiscale 

beleid. Zo onderstrepen we dat we alles in 

het werk stellen om een verantwoorde 

belastingplichtige te zijn.

Integriteit 
en reputatie 

bewaken

In het beslissingsproces houdt de raad van bestuur rekening met de 

verschillende stakeholders en heeft hij een bijzondere aandacht 

voor het reputatierisico.
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MiFID: een constante zorg voor de klant bij 
beleggingsverrichtingen

Via comités en beslissingsprocessen van mandaten, nieuwe producten 

en diensten voorkomt Belfius belangenconflicten die de klanten 

benadelen. Belfius waakt erover dat klanten in het kantoor advies 

krijgen over de producten die aangepast zijn aan hun beleggings-

profiel. We hebben bijzondere zorg besteed aan onze beleggings-

fiches opdat deze helder en transparant alle informatie zouden 

bevatten, incluis over alle aan een belegging verbonden risico’s. Het 

gebruik van beleggersportretten heeft een belangrijke rol gespeeld 

bij het helder voorstellen van risico’s verbonden aan beleggingen. 

De klant heeft de keuze van het kanaal via hetwelk hij zijn beleg-

gingen wil verrichten. Indien hij opteert voor advies in het kantoor, 

zal de agent in het uitsluitend belang van de klant advies over beleg-

gingen verlenen. We waken erover dat onze agenten niet worden 

vergoed op basis van de verkoopresultaten van specifieke producten 

zodat ze niet gedreven worden om aan klanten niet-aangepaste 

beleggingen te verkopen. 

Bestrijding van witwaspraktijken

Belfius doet er alles aan om niet betrokken te geraken bij het wit-

wassen van geld afkomstig uit illegale activiteiten, het opzetten van 

fiscale fraude, het financieren van terrorisme of het omzeilen van 

internationale embargo’s. Om dat te onderstrepen heeft de 

Compliance-directie uitgebreide preventieve en controlemaat-

regelen uitgewerkt, conform de reglementering. Zo zijn een goede 

kennis en identificatie van de klant, inzicht in de oorsprong van de 

geldstromen op de rekeningen en de opsporing van verdachte 

transacties cruciaal om deze praktijken te voorkomen.

In dit kader speelde de afdeling Compliance in 2013 een actieve rol 

bij het toezicht op de repatriëring van gelden door klanten, naar 

aanleiding van de fiscale regularisatiemaatregelen die de overheid 

uitvaardigde. 

Proactieve controle van marktmisbruik 

Om de risico’s op misbruik van voorkennis en marktmanipulatie door 

bankmedewerkers of door klanten verder te beheersen, heeft 

Belfius het bestaande beleid in 2013 verder aangescherpt. Een nog 

meer proactieve screening van effectentransacties moet Belfius 

in staat stellen om snel atypische of verdachte transacties te 

detecteren. 

REPATRIËRING VAN GELDEN

De opbrengst van de regularisering in 

2013 wordt geraamd op 488 miljoen EUR. 

Onze afdeling Compliance verwerkte in 

2013 een 1 000-tal dossiers.

Global Compact van de Verenigde Naties(1)

Bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst onder-

tekent de leverancier een verklaring waarin hij – en eventuele 

onderaannemers - zich verbindt tot het naleven van het Global 

Compact van de Verenigde Naties dat Belfius begin 2013 onder-

tekende.

Kostenefficiënt aankopen

Als een goede huisvader

Belfius verwacht de klantgerichtheid die het zelf vooropstelt, ook 

van zijn leveranciers. Daarnaast spelen kostenefficiëntie, neutraliteit 

en deontologie een belangrijke rol in het aankoopproces. Eens beslist 

dat we een nieuwe oplossing, product of dienst nodig hebben, 

gelden twee basisprincipes: we vergelijken steeds het aanbod van 

verschillende leveranciers en we beslissen, na een zorgvuldige 

selectie, steeds in functie van de totale kostprijs en de geleverde 

dienstkwaliteit. 

Aankoopcomités

Om te verzekeren dat elke aankoop ook echt nodig is en dat de 

juiste keuze wordt gemaakt, werden in 2013 aankoopcomités 

opgericht. Ze houden elke aankoopaanvraag en offerte onder de 

loep. Aankopers ondertekenen trouwens een deontologische code 

waarbij ze verklaren dat eigenbelang geen rol speelt in de aankoop-

beslissing. 

Mooi 
meegenomen
Belfius ondersteunt met plezier de lokale economie. 
96 % van onze leveranciers is gevestigd in een 
straal van 300 km rond Brussel. Die nabijheid is 
trouwens ook uitstekend voor het milieu.

(1) www.unglobalcompact.org

van onze leveranciers  
is gevestigd in een  
straal van 300 km  

rond Brussel.

96 %
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Human resources

Plan 2016: doorgedreven dialoog

Noodzakelijke stappen voor een autonome toekomst

Eind 2012 keurde de Europese Commissie ons Strategisch Plan 

2012-2016 goed: een nota waarin Belfius Bank de financiële en 

commerciële maatregelen beschrijft die het wil nemen om een 

duurzame, autonome instelling te worden. Om tegen 2016 de 

vooropgestelde kostenbesparing van 244 miljoen EUR te halen, 

moeten alle kosten – ook de personeelskosten – drastisch dalen. De 

eerste maanden van 2013 onderhandelden we intensief met de 

sociale partners over maatregelen zoals loonsverlaging, het aan-

passen van de groepsverzekering, het opstarten van een sociaal 

plan en de invoer van flexibele verloning. 

234 informatiesessies

Bij de – vaak moeilijke – onderhandelingen bleven we inzetten op 

een positieve dialoog met alle stakeholders. We communiceerden 

transparant met syndicaten en medewerkers, via het interne 

webkanaal, papieren documenten en informatiesessies. Zo werden 

Flexibel werken

Flexible Reward

Om de noodzakelijke inkrimping van de lonen te compenseren, 

voerde Belfius Bank een nieuw systeem van flexibele vergoedingen 

in. 65 % van de medewerkers tekenden vrijwillig op deze formule 

in, wat we als een groot succes beschouwen.

De benadering van flexibele verloning is niet nieuw in de bankwereld. 

Het zal ons toelaten om onze aantrekkelijkheid als werknemer te 

verbeteren en aan jong talent een competitief voorstel te formuleren. 

Alsmaar meer telewerk

Naast flexibele verloning biedt Belfius zijn medewerkers al jarenlang 

de vrijheid van flexibele werkuren. Sinds 2002 heeft Belfius ook een 

collectieve arbeidsovereenkomst rond telewerken. Het succes van 

telewerken neemt de laatste jaren toe: het voorbije jaar werden bij 

Belfius Bank 28 902 dagen op afstand gepresteerd.

in de zetel en de netwerk-

kantoren 234 meetings 

opgezet om de afspraken 

en evoluties toe te lichten. 

Iedereen kreeg er de kans vragen te stellen of opmerkingen te 

formuleren. We ontwikkelden ook een simulatietool waarmee werk-

nemers de financiële impact van de maatregelen konden berekenen.

Bijsturingen na intense dialoog

Belfius Bank hield rekening met de feedback. Na onderhandelingen 

stuurden we het initiële plan bij. Op 7 maart werd het finale ontwerp 

ter goedkeuring voorgelegd aan de vakbondsafvaardiging. Twee 

vakbonden ondertekenden het document, waarna het in een collec-

tieve overeenkomst werd gegoten.

Plan 2016

Telewerk

Om de balans werk-privéleven  
te verbeteren, kozen medewerkers  
van Belfius Bank in totaal voor  
28 902 dagen telewerk. 

Flexiwerk

van de Belfius Insurance 
medewerkers tekende enthousiast 
in op het gloednieuwe Flexiwerk-
voorstel. Vanaf 1 januari 2014 
werken ze gestructureerd een 
vast aantal dagen per week thuis. 
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Aan D-klanten verkopen

Strategieën
• Benaderen op een zelfzekere en ernstige manier
• Kom to the point
• Geef hen keuzes en een gevoel van controle
• Toon respect voor hun autoriteit
• Toon je wil om hen te helpen snel tot resultaten te komen

Benadruk
• Directe resultaten
• De essentie
• Efficiëntie, gebruiksgemak
• Winst, besparingen

Aan i-klanten verkopen

Strategieën
Benaderen op een optimistische en levendige manier •

Geef hen de kans om hun verhalen te vertellen •
 Vertel op een open manier over jezelf •

Toon empathie voor hun bezorgdheden •
Toon aan hoe je voorstellen anderen helpen •

Benadruk
Getuigenissen •

Gebruiksgemak •
Spannende opportuniteiten •

Hoe je voorstellen bijdragen tot hun imago •

Aan C-klanten verkopen

Strategieën
• Benaderen op een objectieve manier
• Bespreek details
• Lever bewijsmateriaal voor je beweringen
• Verbind jouw oplossingen logisch met hun problemen
• Geef hen de kans hun kennis te tonen

Benadruk
• Kwaliteit, hoge standaard
• Je expertise
• Logische argumenten
• Bewijs van betrouwbaarheid

Aan S-klanten verkopen

Strategieën
Benaderen op een informele manier zonder veel druk •

Benaderen op een warme en oprechte manier •
Geef informatie op een geleidelijke manier, stap voor stap •

Geef hen tijd en ruimte om de informatie te verwerken •
Stel ze gerust •

Benadruk
Voortdurende begeleiding •

Voorbeelden uit het verleden •
Stabiliteit en veiligheid •

 Garanties, service en waarborgen •

D-klanten begrijpen

Prioriteiten
Resultaten •

Actie •
Competentie •

Hebben moeite met
Tijdverlies •

Small talk en te veel details •
Onbeslistheid •

Gebrek aan controle •
Uitdagen van hun autoriteit •

Verwachten
Vertrouwen •

C-klanten begrijpen

Prioriteiten
Kwaliteit •

Competentie •
Betrouwbaarheid •

 
Hebben moeite met

Emotionele of onlogische  
mensen •

Persoonlijke vragen •
Overenthousiaste presentaties •

Druk •
Emotionele oproepen •

Verwachten
• Expertise

i-klanten begrijpen

Prioriteiten
• Enthousiasme
• Actie
• Relaties

Hebben moeite met
• Droge analyses
• Te veel details
• Afstandelijke mensen
• Gebrek aan goedkeuring
• Negativiteit of pessimisme

Verwachten
• Openheid

S-klanten begrijpen

Prioriteiten
• Oprechtheid
• Relaties
• Betrouwbaarheid

Hebben moeite met
• Druk
• Opdringerige mensen
• Onzekerheid
• Onvoorspelbaarheid
• Plotse veranderingen
• Conflicten

Verwachten
• Vriendelijkheid
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Belfius Insurance trekt vanaf 2014 resoluut de kaart van telewerk: 

in 2013 werd een plan uitgewerkt om telewerken structureel te 

integreren in het human resources-beleid. Het Flexiwerk-voorstel 

wordt gespreid ingevoerd. 50 % van de bedienden die al konden 

intekenen, reageerden enthousiast en werken sinds 1 januari twee 

dagen per week thuis. Ter compensatie zijn ze bereid om minder 

recuperatiedagen te nemen.

Tevreden medewerkers

Dankzij de glijdende werkuren en de mogelijkheid tot telewerken 

slagen Belfius-medewerkers erin om de balans tussen werk en 

privé te optimaliseren. Ze verliezen minder tijd onderweg en krijgen 

meer ruimte om zich te concentreren op een project. Met als gevolg 

een meer tevreden en gemotiveerd team. 

“Ik werk graag thuis omdat het heel wat 

voordelen biedt. Om te beginnen ontsnap 

je aan de dagelijkse verkeersdrukte 

waardoor je sneller aan de slag kan gaan en 

je werkdag er ook sneller op zit. Meteen 

thuis zijn zodra je gedaan hebt met werken, 

is echt fijn. Een ander groot voordeel is dat 

je kunt werken in een rustige omgeving, 

waardoor je sowieso meer werk verzet. Ten 

slotte is het ook leuk te kunnen werken in 

vrijetijdskleding.”

 Annelore Debusscher

Permanente opleiding

Competenties en motivatie aanscherpen

Belfius investeert fors in opleidingen om de kennis en competenties 

van zijn werknemers aan te scherpen. Dankzij bekwame medewerkers 

verstevigen we immers onze concurrentiekracht in de competi-

tieve, geglobaliseerde bank- en verzekeringswereld. Even belangrijk 

is dat de opleidingen de motivatie en het werkplezier van ons team 

versterken.

Discover your colours

Belfius Academy biedt al jarenlang een gevarieerd aanbod aan 

opleidingen. In 2013 tekenden we een totaal van 18 uren opleiding 

op per medewerker. Een opmerkelijk en succesvol vormingsinitiatief 

in 2013 was Discover your colours. Tijdens de sessies maakten 

medewerkers kennis met de kracht van kleurentaal om doel-

treffender te communiceren met hun klanten en collega’s. 

Discussies en fora

In lijn met de collectieve arbeidsovereenkomst rond het Werkgelegen-

heidsplan voor oudere werknemers investeerde Belfius in 2013 in 

loopbaanbegeleiding en vorming voor 45-plussers. Zo organiseerde 

Belfius Insurance een reeks workshops waarin oudere werknemers 

werden uitgenodigd om hun noden te formuleren. De fora resulteerden 

in gerichte opleidingen. Ook de vormingsreeks voor leidinggevenden, 

opgebouwd rond de pijlers “resultaatgericht, challenger, teamplayer 

en talentmanager”, was een succes. Met de sessies willen we de 

managers wapenen tegen de veranderingen binnen de organisatie, 

onder meer door evoluties zoals het nieuwe telewerken. 
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Mens sana in corpore sano
Stresspreventie

Belfius levert al jarenlang inspanningen om stresssituaties te voor-

komen en op te sporen en zo het welzijn op het werk te verhogen. 

Het psychosociale netwerk ondersteunt medewerkers die met stress 

worstelen. Belfius Insurance riep de werkdrukbarometer in het leven, 

waarbij het werkdrukniveau wordt berekend op basis van objec-

tieve gegevens. Het preventiecomité bespreekt de resultaten elk 

trimester met de afdelingshoofden en formuleert aanbevelingen 

tot verbetering. Omdat stress op het werk een uitdaging blijft, ging 

Belfius in 2013 op zoek naar nieuwe initiatieven en tools om stress 

aan te pakken. De oefening wordt in 2014 intensief verdergezet.

Een gezonde levensstijl en cultuur? Vitalituur!

Belfius Insurance streeft ernaar om de meest efficiënte Belgische 

verzekeraar te worden en gelooft sterk dat geëngageerde en te-

vreden medewerkers een sleutel tot succes zijn. Om de werk nemers-

tevredenheid te stimuleren, werden in 2013 een aantal opvallende 

initiatieven gelanceerd. De fiets vergoeding stimuleert medewerkers 

om hun conditie op te krikken, en onderlijnt tegelijk ons milieu-

engagement. Niet minder dan 20 % van de medewerkers ging in op het 

aanbod van een conditiecheck en engageerde zich om zijn conditie 

te verbeteren. Ook de fruit bedeling aan 

de medewerkers wordt fel gesmaakt: 

elke maand deelt de verzekeraar 

260 kilo fruit uit. Deze acties werden 

onder de noemer “vitalituur” gecom-

bineerd met een cultuuraanbod.

Belfius Foundation: solidaire, 
betrokken medewerkers

Helping Hands

Belfius-medewerkers zijn sterk betrokken bij de Belfius Foundation. 

In 2013 offerden bijvoorbeeld 23 vrijwilligers een stukje van hun 

vrije tijd op om 59 micro-ondernemers te begeleiden. Samen legden 

ze 192 bezoeken af. Daarnaast maakt Belfius Foundation via het 

initiatief Helping Hands ook middelen vrij voor verenigingen waarin 

Belfius-medewerkers als vrijwilliger actief zijn.

Voor het derde jaar op rij werden op deze manier 10 verenigingen 

gesteund, die samen 50 000 EUR steun ontvingen. 1 400 personeels-

leden stemden voor hun “project van het jaar”. Blijdorp vzw sleepte 

de personeelsprijs in de wacht.

Medewerkers

Contracten

83,5

Voltijds

%

Deeltijds

16,5

Kerncijfers 31-12-2013

Nationaliteiten

23      aantal
nationaliteiten

Gemiddelde leeftijd

46 j.

45
jaar 28 % < 40 j.

< 35 j.14 %44 j.

aantal medewerkers
7 323

3 5343 789



28

Een duurzame bank 
en verzekeraar

“Een koploper zijn”: dat is de ambitieuze doelstelling van het team dat zich inzet om de ecologische voetafdruk van 

Belfius te reduceren. De voorbije jaren hebben we een schitterend parcours afgelegd. 

Het verbruik van gas en elektriciteit werd in vijf jaar tijd meer dan gehalveerd. Dat we in onze sector bij de besten 

van de klas behoren, betekent uiteraard niet dat we op onze lauweren rusten. In 2013 hebben we onze indruk wekkende 

resultaten geconsolideerd of zelfs verbeterd. 

Onze duurzaamheidscriteria gelden trouwens niet enkel in de hoofdzetels. Bij de bouw van een nieuw Belfius-kantoor 

houden we rekening met onze ervaringen in ons lage-energiekantoor in Lommel en het passiefkantoor in het 

Henegouwse Basècles. 

Ook op het vlak van mobiliteit zijn we een voortrekker. Dankzij ons mobiliteitsplan slonk het aantal medewerkers dat 

individueel met zijn auto naar onze hoofdzetel komt van 55 % in 2000 naar amper 21 % in 2013. Die prestatie 

leverde ons de Business Mobility Award 2013 op, een mooie bekroning voor 13 jaar duurzame inspanningen. 
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Energieverbruik blijven drukken

Verbruik meer dan gehalveerd

Sinds 2007 al voert Belfius vrijwillig energie-audits uit in de 

centrale gebouwen. Om de uitstoot van broeikasgassen te blijven 

verminderen, staat energie-efficiëntie centraal in onze milieu- 

inspanningen sinds 2011. Met mooie resultaten, want begin 2013 

bereikten we ons vooropgesteld doel: ons energieverbruik in vijf 

jaar tijd halveren (van 162 515 MWhp (primair) in 2007 naar 

75 135 MWhp eind 2012). Door onafgebroken inspanningen om 

onze ruimtes rationeler te gebruiken en onze medewerkers te 

sensibiliseren, daalde het verbruik in 2013 verder naar 67 958 MWhp.

Naar lage-energiekantoren 

Lage-energie- en passiefkantoren

In ons lage-energiekantoor in Lommel en het passiefkantoor dat we 

in 2012 bouwden in het Henegouwse Basècles hebben we in 2013 

doorgedreven metingen uitgevoerd. Basècles kreeg ondertussen 

het certificaat van een passiefkantoor. Het gemiddelde verbruik is 

er 15 kWh/m2, 40 % minder dan dat van een gangbaar kantoor.

Uit onze ervaringen in Lommel en Basècles trekken we nuttige 

lessen, die we meenemen voor andere kantoren. Zo zitten er al 

verschillende lage-energieparameters vervat in elk lastenboek dat 

Belfius opstelt voor een nieuw kantoorgebouw. Ook voor bestaande 

bankkantoren willen we stap voor stap evolueren naar een lager 

energieverbruik. Momenteel leveren we grote inspanningen om ons 

secundaire energieverbruik – door computers, schermen, geld-

automaten enz. – te reduceren. Als commerciële instelling is dit niet 

zo eenvoudig, maar we bewandelen alle mogelijke pistes. Zoals dat 

hoort voor een voortrekker op het gebied van milieu. 

Sociale en economische criteria

Sinds 2007 zet Belfius sterk in op duurzaamheid in zijn kantoren. 

Naast de hierboven beschreven energiemaatregelen, maken we ook 

werk van een aangenaam en gezond werkklimaat (bv. ventilatie, 

verlichting, akoestiek). Elk nieuw Belfius-kantoor moet trouwens 

eveneens rekening houden met economische criteria. De gebouwen 

moeten flexibel zijn ingericht, zodat ze bij een eventuele verkoop 

vlot kunnen worden omgeturnd voor andere doeleinden. 

Energy Management Information System (EMIS)

Sinds 2013 monitort Belfius heel actief het energieverbruik in zijn 

hoofdgebouwen en twee testkantoren, samen goed voor 60 % van 

ons energieverbruik. Onze experts maken daarbij gebruik van een 

monitoringtool. Het systeem brengt het real-time energieverbruik 

in kaart en waarschuwt de beheerders via e-mail van zodra een 

abnormaal hoog verbruik wordt vastgesteld. Zodat snel kan worden 

ingegrepen. Het EMIS-systeem is vooruitstrevend en innoverend in 

de bankwereld. 

“Het verbruik van gas en elektriciteit werd in vijf jaar tijd meer dan 

gehalveerd. Dat betekent uiteraard niet dat we op onze lauweren rusten.”

“Onze duurzaamheidscriteria  

gelden trouwens niet enkel in  

de hoofdzetels. Bij de bouw  

van een nieuw Belfius-kantoor  

houden we rekening  

met onze ervaringen in ons  

lage-energiekantoor in Lommel  

en het passiefkantoor  

in het Henegouwse Basècles.” 
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Dat fietsen ook in de winter kan, bewezen onze resultaten op de 

Winter Trophy van Bike to Work, een initiatief van onder andere 

de Fietsersbond. In november-december kwamen 234 Belfius-

medewerkers met de fiets naar het werk. Het leverde ons een 

plaatsje op in de top 3 van grote ondernemingen die de Trophy 

aandurfden.

Business Mobility Award 2013

Tijdens het Mobiliteitscongres in Brussel in juni ontving Belfius de 

Business Mobility Award 2013 in de categorie ondernemingen uit 

de privésector (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Een mooie bekro-

ning voor onze vele inspanningen!

Quasi real-time boodschappen op lcd-displays

Sinds geruime tijd beschikt Belfius Bank over 1 771 lcd-schermen, 

in 506 kantoren. Ze zijn een milieuvriendelijke manier om onze 

(reclame)boodschappen tot bij de klant te brengen. En een heel 

effectieve manier, zo blijkt: onderzoek heeft aangetoond dat 

reclameboodschappen op digitale schermen worden opgemerkt 

en gelezen door 80 % van de voorbijgangers.

Om ons digitale communicatiesysteem nog beter te benutten 

hebben we vorige zomer de sturing van de schermen aangepast. 

Met het nieuwe content management systeem kunnen we alle 

boodschappen nu vlot op afstand monitoren en beheren. Een 

lokale actie? Een speciaal event? De messaging kan probleemloos 

worden gesegmenteerd en is in een mum van tijd aangepast. Zo 

worden we zeker gezien, zonder enig papierverbruik.

Duurzaam mobiliteitsplan

Nog slechts 21 % komt alleen met de auto

Gratis openbaar vervoer, een kilometervergoeding voor fietsers en 

voetgangers, telewerk, de vierdaagse werkweek: sinds ons eerste 

Duurzaam mobiliteitsplan van eind 2000, introduceerden we vele 

initiatieven om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren. Ook in 

2013 bleven we onze medewerkers motiveren om met de fiets naar 

het werk te komen, aan carpooling te doen of het openbaar vervoer 

te gebruiken.

De resultaten zijn indrukwekkend. Terwijl in 2000 nog 55 % van alle 

medewerkers alleen naar Brussel reed met de eigen wagen, was dat 

eind 2013 nog amper 21 %. Concreet betekent dit dat er hierdoor 

elke dag ongeveer 1 400 auto’s minder op de Brusselse wegen rijden. 

De CO2-uitstoot werd aldus met 30 ton teruggedrongen. 

Verwacht wordt dat de flexibele vergoeding die Belfius in 2013 

invoerde voor zijn medewerkers slechts een geringe impact zal 

hebben op deze resultaten. Medewerkers die intekenden op het 

plan, ruilen immers hun eigen wagen in voor een leasingwagen van 

Belfius. We kiezen resoluut voor een groen wagenpark, met een 

CO2-uitstoot lager dan 125 g/km. Dat betekent dat de nieuwe auto’s 

in veel gevallen minder zullen uitstoten dan de wagens waar onze 

medewerkers nu nog mee rijden.

Met de fiets naar het werk

Om aan te tonen dat het fijn fietsen is in onze hoofdstad – en zo het 

gebruik van de Villo!-diensten aan te moedigen – organiseerde 

Belfius Insurance het voorbije jaar een reeks stadsrondleidingen per 

fiets. Het initiatief werd fel gesmaakt!

Papier gaat digitaal

De papierberg verminderen

Papier is en blijft het belangrijkste verbruiksproduct van een bank. 

Daarom streeft Belfius ernaar om de papierberg te verminderen. 

Print wordt zoveel mogelijk vermeden en vervangen door digitaal. 

Een paar voorbeelden:

In navolging van Belfius Insurance initieerde het HR-team van 

Belfius Bank in 2012 het paperless initiatief, waarbij werknemers 

worden aangezet om loonfiches enz. digitaal aan te vragen. Voorlopig 

werd 50 % van de fiches gedigitaliseerd. Via de eco-coaches en 

gerichte campagnes, willen we dat aantal verder opdrijven. 

“Ook op het vlak  

van mobiliteit zijn we  

een voortrekker.” 
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Papier

2 210

2 %

44 %

3 %10 %

Andere 
1 %

956
ton

in 2013

(in kg) 2012 2013

Restafval 507 200 425 200

PMD 29 250 24 350

Karton 102 167 94 191

Verbrijzelaar 63 790 56 160

Destrabox 339 529 337 207

Klasse II 3 351 2 322

Vetvanger 3 480 546

Frituurolie 3 080 2 410

Lamp 200 0

Glas 7 560 5 670

KGA 2 094 1 829

Diversen 5 863 6 352

1 067 564 956 237

Ander afval

Carbon footprint Verbruik Uitstoot in ton CO2

2012 2013 2012 2013

Scope 1

Gas (verwarming gebouwen)(1) 15 865 984 kWh 15 956 539 kWh 3 651 3 672

Wagens in eigendom (brandstof dienst- en bedrijfswagens) 32 182 626 km 25 954 263 km 6 115 4 942

Scope 2

Elektriciteitsverbruik (uitsluitend groen)(1) 30,1 GWh 26,3 GWh 0 0

Scope 3

Verbruiksgoederen (papier) 2 210 ton 2 050 ton 4 421 4 101

Verplaatsingen woon-werkverkeer van de werknemers
109 036 589 
afgelegde km

107 867 885 
afgelegde km

9 184 8 730

Beroepsmatige verplaatsingen met privéwagen
3 159 014  

afgelegde km
3 135 462  

afgelegde km
470 408

TOTAAL 23 839 21 852

CO2-uitstoot

2012 2013

2 050(ton)
FSC

Niet-FSC

6 %

5,6 %4 %

(1) Uitgezonderd kantoren.
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Belfius heeft een “niveau A” gevraagd volgens GRI 3-norm
pagina GRI

UN 
Global Compact

Inleiding 3

Boodschap van de voorzitters 4 1.1

Een bank en verzekeraar dicht bij de samenleving

Solidair en duurzaam voor iedereen 8 & 9

Bankdiensten voor iedereen 8 FS1, EC8, FS14 1

De vinger op het budget 8 FS1

De sociale dimensie van Belfius Insurance 9 FS1

Onze beleggingen: duurzaamheid centraal 9 FS1, FS 15, EC 1 & 
EC 8

Duurzaam verzekeren 10 FS1, EC8

Investeringen in duurzaamheid aanmoedigen 10 FS1

Vlot toegankelijke kantoren en diensten 11 FS1

Belfius Foundation 11 FS14

Strijd tegen kinderarmoede 11 FS14

Sport, kunst en cultuur 12 FS14

Zuurstof voor grote en kleine ondernemingen 8 & 9

Starters krijgen voorsprong 13 SO1

400 miljoen EUR voor KMO's 14 SO1

Grote ondernemingen actief ondersteunen 14 SO1

Bank en adviseur van lokale besturen 8 & 9

Krediet met meerwaarde voor de gemeenschap 15 FS5

Sparringpartner voor gemeenten 15 FS5

Partner voor onderwijs-en sociale instellingen 16 FS5

Verzekeringspartner van de openbare en sociale sector 17 FS5

Partner van milieuvriendelijke projecten 18 FS1, EC8

Community Services 19 FS1

Belfius Foundation 19 FS14

Een bank en verzekeraar die de klant centraal stelt

Servicing: de klantenervaring als uitgangspunt 21 PR5

Belfius Insurance: een lange traditie van klantgerichtheid 21 PR5

Concordantietabel
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Een strakke, goed georganiseerde bank en verzekeraar

Deugdelijk Bestuur 1 & 2

Corporate governance 23 SO

De rode draad: compliance 23 SO

Kostenefficiënt aankopen 24 EC6

Human Resources 1 & 2

Plan 2016: doorgedreven dialoog 25 LA1, HR5 3

Flexibel werken 25 HR5

Permanente opleiding 26 LA8, LA10, LA11

Mens sana in corpore sano 27 LA8, LA10, LA11

Belfius Foundation: solidaire, betrokken medewerkers 27

Kerncijfers 27 LA2, LA13

Een duurzame bank en verzekeraar 7-8-9

Energieverbruik blijven drukken 29 EN5

Naar lage-energiekantoren 29 EN6

Duurzaam mobiliteitsplan 30 EN 16 & EN 18

Papier gaat digitaal 30 EN1

Tabellen 31 EN1, EN3, EN4, EN16, 
EN22
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Wenst u meer info over Belfius Bank & Verzekeringen? 
Surf dan naar www.belfius.com.
Wenst u het jaarverslag van Belfius Bank 
te raadplegen? Consulteer de rubriek  
www.belfius.com/Publicaties/Verslagen. 

Of hebt u een andere vraag? Bel dan  
+32 2 222 12 02 (ma-vrij: 8 uur - 22 uur /  
za: 9 uur - 17 uur).

Contact: press@belfius.be

Uiteraard kunt u ons ook volgen op de sociale 
netwerken:

 facebook.com/Belfius

 twitter.com/Belfius

 LinkedIn.com/company/Belfius

 YouTube.com/BelfiusBe
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