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De wereld verandert in snel tempo, en het is ondenkbaar 
geworden dat een bank als BNP Paribas Fortis zijn 
sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid niet zou 
opnemen. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, eens modewoorden, zijn geëvolueerd tot 
vaste waarden in het beleid van onze bank. 

BNP Paribas Fortis engageert zich in de samenleving 
waarvan zij deel uitmaakt. Onze bijzondere aandacht 
gaat daarbij naar de strijd tegen armoede en 
sociale uitsluiting. Vooral sociaal ondernemerschap 
dragen wij een warm hart toe. Ondernemingen die 
kansen bieden aan wie er weinig bedeeld krijgt, 
konden daarom ook in 2012 op onze steun rekenen. 
Daarnaast steunden we tal van initiatieven op het 
vlak van opleiding, cultuur en de bevordering van de 
maatschappelijke integratie van jongeren. Dat zullen 
we blijven doen, via BNP Paribas Fortis Foundation.

Op sociaal vlak heeft de bank in het voorbije jaar veel 
aandacht besteed aan haar medewerkers. Onze vele 
initiatieven rond diversiteit werden op 14 december 
2012 beloond met het Diversiteitslabel van het 
Brussels hoofdstedelijk gebied. Verder werden al 
onze medewerkers aangespoord om hun schouders 
te zetten onder een aantal objectieven inzake 
duurzaamheid, door de resultaten op te nemen in het 
evaluatiesysteem.

Het milieu en het verlagen van onze impact 
daarop blijft een constant aandachtspunt. Met 
de gewaardeerde hulp van niet minder dan 500 
EcoCoaches, verspreid over de hele bank, wordt 
dagelijks gewerkt aan de vermindering van 
papierconsumptie, energieverbruik en CO2-uitstoot. 
Vanuit diezelfde zorg voor het milieu heeft de bank in 
2012 een partnership afgesloten met Natuurpunt en 
Natagora, twee verenigingen voor natuurbescherming 
en bescherming van de biodiversiteit in Vlaanderen 
en in Wallonië.

Deze resultaten waren alleen mogelijk dankzij de 
steun en de enthousiaste medewerking van velen. 
Hun gedrevenheid om van BNP Paribas Fortis een 
verantwoordelijke, geëngageerde en helemaal in de 
Belgische samenleving geïntegreerde bank te maken, 
verdient al onze dank en erkentelijkheid.

We zijn op de goede weg, maar we zijn nog niet klaar. 
Ook in 2013 zullen wij samen met alle medewerkers 
ons werk vastberaden verder zetten. 

Luc Haegemans
Secretary General BNP Paribas Fortis

Head of Responsible and Engaged Bank Platform





  

Ons engagement steunt op 4 belangrijke pijlers: 

◗ economische verantwoordelijkheid, 
 
◗ sociale verantwoordelijkheid, 
 
◗ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
 
◗ milieuverantwoordelijkheid. 

In dit jaarverslag van 2012 maakt u kennis met de verschillende 
activiteiten en initiatieven binnen deze 4 pijlers.
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Duurzame financiering van de 
economie 

De bank speelt een belangrijke rol in de financiering van de 
reële economie in België. Meer dan ooit is daarbij aandacht 
besteed aan onze economische, sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Zo is in 2012 voor 2,7 Mio EUR geïnvesteerd in de Social 
Profit Sector binnen Public Banking, werd voor 273 Mio 
krediet verleend aan projecten op vlak van hernieuwbare 
energie en voor 215 Mio aan groene wagens. En dankzij een 
speciale actie tijdens het Autosalon rond leasing van groene 
bedrijfswagens is de bescherming van 30.000 m² bos door 
BNP Paribas Fortis gefinancierd.

Commerciële ethiek

 ● Ethisch bankieren via gedragscodes en 
campagne klantentevredenheid 
Verantwoordelijk bankieren houdt ook in dat men als 
bankmedewerker de gedragscodes nauwgezet naleeft en 
alle mogelijke belangenconflicten vermijdt. Van bij de 
aanvang van de loopbaan worden de nieuwe medewerkers 
bewust gemaakt van het belang hiervan. Gedurende 
de loopbaan worden regelmatig opleidingssessies en 
sensibiliseringscampagnes georganiseerd. 

Zo ook in 2012, met e-learning programma’s over de 
gedragscodes en over fraude en corruptie, alsook over de 
toegelaten persoonlijke transacties. Daarnaast werden 
heel wat sensibiliseringsacties gevoerd rond Anti-Money 
Laundering en Know Your Customer, rond al dan niet 
toegelaten externe mandaten en bijkomende activiteiten, 
relatiegeschenken, …

Regelmatig voert de bank controles uit om na te gaan of 
personeelsleden geen financiële transacties uitvoeren die 
niet stroken met de gedragscodes. Ook volmachten op 
rekeningen of kluizen worden gecontroleerd. 

 ● Sector policies
Ook de invoering van een aantal sector policies voor 
maatschappelijk gevoelige sectoren, zoals de list of 
excluded goods en een uitgebreide Defense policy, is een 
duidelijk bewijs van ons engagement voor een leefbaarder 
wereld.

In 2012 besloot BNP Paribas 2 nieuwe sectoren aan 
te pakken: teerzand en mijnbouw.  De finalisatie van 
die policies is in 2013 voorzien. Het sectorbeleid legt 
dwingende voorwaarden en nauwkeurige aanvullende 
criteria op aan financiering en investering van de Groep 
in die sectoren. Het toepassen van deze criteria geeft een 
beter inzicht in alle risico’s verbonden aan de transactie, 
zodat enkel verantwoordelijke projecten geselecteerd 
worden. Dit beleid is van toepassing op alle activiteiten, 
entiteiten en dochterondernemingen van de Groep overal 
ter wereld. Het wordt jaarlijks herzien. Het sectorbeleid 
voor de diverse sectoren is een openbaar document dat kan 
gedownload worden op de website van BNP Paribas en van 
BNP Paribas Fortis. 

In 2012 volgden 94% van de medewerkers van Compliance 
bij BNP Paribas Fortis een opleiding over het sectorbeleid 
voor diverse sectoren. Voor 15 dossiers op een totaal van 60 
is er beslissing op hoger niveau genomen, zoals voorzien in 
de procedure.

Aanbod van verantwoorde 
producten

 ● ‘Social Responsible Investment’–producten 
(SRI)
In het kader van een grondige herschikking van het gamma 
beleggingsfondsen werd in 2012, samen met Retail Bank 
en Investment Partners, een concreet plan uitgewerkt om 
maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (SRI) 
meer en op een betere manier aan de klanten aan te bieden.
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 ● Betaalautomaten voor blinden en 
slechtzienden 
BNP Paribas Fortis en Fintro kregen in september 2012 
een bijzondere vermelding van de Braille Liga voor de 
aanpassing van 850 betaalautomaten aan de behoeften 
van blinden en slechtzienden. Deze aanpassing maakte de 
automaten door middel van vocale aansturing ook voor 
hen toegankelijk. BNP Paribas Fortis en Fintro zijn de enige 
banken in België die dit aanbieden.
Voor dit bijzondere initiatief kreeg BNP Paribas Fortis in 
januari 2013 de CAP48 Toegankelijkheidsprijs.

 ● Groen+ spaarrekening  
In april 2012 werd de campagne ‘Sparen voor uzelf en 
sparen voor meer natuur in eigen land’ gelanceerd. De 
Groen+ spaarrekening richt zich tot spaarders die zich 
willen inzetten voor de natuur. Deze nieuwe spaarrekening 
heeft dezelfde eigenschappen als een klassieke 
spaarrekening - dezelfde rentevoet, dezelfde fiscale 
vrijstelling - maar biedt daarnaast ook een ecologische 
meerwaarde: per schijf van 1000 euro spaartegoed schenkt 
de bank elk jaar 1 euro aan Natagora en Natuurpunt, twee 
belangrijke verenigingen voor natuurbescherming in België.
Rekening houdend met de nieuwe wetgeving op 
spaarproducten zal het partnership met Natuurpunt en 
Natagora herzien worden in de loop van 2013.
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Aanwerving en vorming

Duurzaam Human Resources Management is een essentieel 
onderdeel van duurzaam bedrijfsbeheer. In 2012 heeft 
BNP Paribas Fortis vooral geïnvesteerd in lange termijn-
inzetbaarheid en motivatie van de medewerkers.

Permanente vorming & 
inzetbaarheid van de medewerkers

Loyaliteit is een belangrijke waarde. Maar loyaliteit 
moet je verdienen, ook als werkgever. Daarom investeert 
onze bank niet alleen in permanente vorming – in 2012 
hebben alle medewerkers gemiddeld 3,5 dagen opleiding 
gevolgd – maar ook in opnieuw tewerkstellen van hen 
die door herstructurering hun functie verloren hebben. 
Dankzij een diepgaande loopbaananalyse en een intense 
heroriënteringsbegeleiding en coaching heeft het Mobility 
Centre het afgelopen jaar tientallen medewerkers begeleid 
naar een nieuwe functie binnen de bank.

Globaal gezien heeft de bank in 2012 3,04 % van de totale 
loonmassa geïnvesteerd in permanente vorming.

Team Motivation Barometer

Onderzoek heeft aangetoond dat het voor de motivatie van 
de werknemers zeer belangrijk is dat de onderneming zich 
maatschappelijk engageert en duurzaam opstelt.

Mede daarom zijn in 2012 belangrijke nieuwe initiatieven 
genomen rond de motivatie van onze medewerkers. Zo werd 
de Team Motivation Barometer ontwikkeld in samenwerking 
met de KULeuven en eerst door RPB en het HR-departement 
uitgetest, ingevoerd in heel de bank. Ook werd de rol van de 
leidinggevenden als People Manager benadrukt. 
Voor hen werd een nieuw begeleidingsprogramma 
ontwikkeld, de peer-coaching.

Screening van de integriteit 

Integriteit van de medewerkers op alle niveaus is van 
cruciaal belang voor een maatschappelijk verantwoord 
management en bankierschap. Daarom worden onze 
kandidaat-werknemers ook gescreend op hun integriteit. 
Tijdens de loopbaan, bv. bij belangrijke promoties, worden 
tevens assessments doorgevoerd.





Diversiteit

Initiatieven voor 55-plussers en jonge ouders

Er werden diverse initiatieven genomen ten voordele van 
jonge ouders en 55-plussers. Bedoeling is om hen blijvend te 
ondersteunen in die specifieke levensfasen.

 ● ‘Label van de Diversiteit’
BNP Paribas Fortis heeft in 2012 verschillende Awards 
gekregen voor haar inzet ter bevordering van diversiteit. Zo 
ontving zij in december 2012 het “Label van de Diversiteit” van 
Regio Brussel-Hoofdstad als beloning voor de vele initiatieven.

In de eerste plaats gaat het om diversiteit bij de 
medewerkers. Zo volgden 77% van de personeelsleden 
het e-learning programma over diversiteit. Tijdens de 
vakantiemaanden werden 80 vakantiejobs toegewezen aan 
jongeren uit minder bevoorrechte milieus. MixCity Belgium, 
een intern netwerk voor de ondersteuning van vrouwen in 
hun carrière, telt nu al 900 leden, waarvan 20% mannen. 
Hun talrijke activiteiten kennen een groot succes. 

We zijn er trots op dat de interne quota voor 
vrouwen op vlak van aanwerving, trainees, deelname 
aan ontwikkelingsprogramma’s of benoeming tot 
managementfuncties werden gehaald. 

 ● Diversiteit in ons klantenbestand 
De bank hecht veel belang aan de diversiteit van haar 
klantenbestand op gebied van leeftijd, cultuur, fysieke 
beperking…
In een eerste fase ging de voorrang hier uit naar de toegang 
tot onze dienst voor personen met beperkte mobiliteit door 
handicap of leeftijd. In 2012 werkte de bank verder aan 
het verbeteren van de toegankelijkheid van de centrale 
gebouwen en kantoren.

Klantendiversiteit: enkele voorbeelden

 ◗ Meer dan 350 klanten ontvangen hun  
 rekeningafschrift in braille.
 ◗ Meer dan 500 klanten beschikken over een ‘Comfort 

  Voice’-kaartlezer met extra grote toetsen, die hun  
 toegang tot PC banking vergemakkelijkt.
 ◗ In sommige kantoren werden informatiesessies  

 georganiseerd om oudere klanten te ondersteunen  
 bij het gebruik van PC Banking.
 ◗ In het kader van de Diversity Business Group (DBG)  

 van RPB werden een aantal campagnes gelanceerd  
 om meer rekening te houden met de diversiteit van 
 onze klanten.  

Solidair in tewerkstelling

 ● Mobility Center
Bij herstructurering gaan soms functies verloren. Het 
Mobility Center heeft afgelopen jaar 74 medewerkers aan 
een nieuwe functie binnen de bank geholpen. Dit dankzij 
grondige begeleiding en heroriëntatie.

 ● Gemeenschappelijke objectieven 
opgenomen in het evaluatiesysteem
Tot slot willen we nog vermelden dat een deel van de 
variabele verloning vanaf 2012 gekoppeld is aan de 
realisatie van 6 duurzame en maatschappelijk geïnspireerde 
objectieven. Die objectieven zijn klantentevredenheid, 
diversiteit, deelname van personeel aan een tevredenheids- 
en motivatiesurvey, gevolgde opleiding op vlak van 
compliance en risk, vermindering van onze impact op het 
milieu en verbetering van de gezondheid en het algemeen 
welzijn op het werk.
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Strijd tegen sociale uitsluiting en 
steun aan sociaal ondernemerschap

 ● Belgian Homeless Cup: een beter zelfbeeld 
als goal
De Belgian Homeless Cup is een sociaal-sportieve 
voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen. Ze organiseert 
evenementen en voert daarnaast ook een actieve 
communicatie om de problematiek van dak- en thuisloosheid 
onder de aandacht te brengen. 

Door dak- en thuisloze mensen mee te nemen in de positieve 
dynamiek van voetbal kunnen we hen het gevoel geven 
ergens bij te horen en samen met hen bouwen aan hun 
zelfvertrouwen. Op die manier ontwikkelen ze een beter 
zelfbeeld en leren ze uit te gaan van hun eigen krachten en 
mogelijkheden om opnieuw structuur brengen in hun leven. 

BNP Paribas Fortis heeft zich geëngageerd voor 3 jaar (2013-
2014-2015). Met onze financiële steun kan dit mooie project 
ook uitgebreid worden naar Wallonië.
 

 ● WinWin: de terugkeer van de ruilhandel  
Een WinWin-beurs is een unieke vorm van ruilbeurs waarbij 

ondernemingen en verenigingen elkaar gedurende twee uur 
ontmoeten om in een informele en dynamische sfeer de link 
te vinden tussen de behoeften van de ene en het aanbod van 
de andere.

Dit spel van vraag en aanbod kan diverse vormen 
aannemen: praktische hulp, materiaal, specifieke 
vaardigheden … maar nooit komt er geld aan te pas.

Enkele voorbeelden:
 ◗  Een plaatselijke kmo stelt pc’s ter beschikking van een 
vereniging, die in ruil voor animatie zorgt tijdens een 
bedrijfsfeest van die kmo. 

 ◗  Een plaatselijk adviesbureau biedt hulp bij het opzetten 
van een website van een vereniging, die in ruil 
het logo van het adviesbureau vermeldt tijdens al haar 
evenementen en in al haar folders. 

In totaal werden 32 WinWins georganiseerd in 17 steden. 
Er werden meer dan 2500 zogenaamde matches afgesloten 
tussen de verenigingen en de ondernemingen. BNP Paribas 
Fortis is de drijvende kracht achter deze lokale initiatieven. 
Zij is daarvoor een partnership aangegaan met Accenture en 
USG People.
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 ● Dream: dromen van een mooie toekomst
DREAM is een project voor jongeren van 16 tot 19 jaar en 
hun leerkrachten. Het wil jongeren helpen bij het actief 
uitbouwen van hun toekomst, op basis van hun talenten en 
dromen. 

ICHEC-PME, een centrum dat ondernemers ‘van 7 tot 97 
jaar’ begeleidt, heeft het project ontwikkeld en organiseert 
het ook. DREAM richt zich tot alle jongeren van het vijfde, 
zesde en zevende jaar secundair onderwijs, ongeacht het 
onderwijsnet of -type.

Elk jaar organiseert DREAM een ‘Dreamday’. Het is 
een nationale ontmoetingsdag voor deze jongeren met 
gemotiveerde professionals, o.a. van onze bank. 

Vorig jaar namen 35 collega’s deel aan deze Dreamday en 
zij ontvingen elk +/- 20 leerlingen. Belangrijk is dat zij zelf 
geboeid zijn door hun opdracht binnen de bank en met hun 
enthousiasme de jongeren kunnen inspireren.

BNP Paribas Fortis steunt het project al drie jaar. 

 ● microStart: kleine kredieten voor grote 
ideeën
Sinds maart 2011 hebben de Brusselaars hun eigen 
kantorennet voor microkrediet. Vanuit de vaststelling dat 
werkloosheid, vooral onder jongeren, niet determinerend 
hoeft te zijn, hebben BNP Paribas Fortis, de Europese Unie 
en Adie, een Europese leider in microkrediet, zich samen 
achter het vernieuwend pilootproject microStart geschaard. 
microStart biedt vanuit zijn twee kantoren in Sint-Gillis en 
Schaarbeek microkredieten van 500 tot 10.000 euro aan. 
Deze kredieten zijn bedoeld voor mensen die geen toegang 
hebben tot het banksysteem en die een kleine zelfstandige 
activiteit willen uitbouwen om te ontsnappen aan de 
werkloosheid. 

De klanten van microStart hebben geen kapitaal, maar ze 
lopen over van ideeën en ze zijn actief in heel uiteenlopende 
sectoren: vervoer, horeca, dienstverlening aan bedrijven en 
particulieren, ambachten of handel. Zij betalen hun krediet 
contant terug en vragen bij de instelling soms een tweede 
krediet aan. microStart biedt ook gratis begeleiding op 
maat aan al zijn klanten, met de hulp van vrijwilligers, vaak 
medewerkers van BNP Paribas Fortis. Die begeleiding vormt 
een extra waarborg voor het welslagen van hun project.
Dit project is uniek in Europa. De partners bieden 
elk ondersteuning vanuit hun eigen specifieke 
activiteitendomein. BNP Paribas Fortis levert het grootste 
deel van het startkapitaal en een kredietlijn. Het Europees 
Investeringsfonds stelt een waarborg en 
een eigen vermogen ter beschikking en Adie beschikt over 20 
jaar ervaring en kennis. 

Tot nu toe werden 375 microkredieten toegekend voor een 
totaalbedrag van 1,8 miljoen euro. Voor de lancering van 
twee nieuwe agentschappen in 2013 werden, op grond 
van een wetenschappelijke analyse, in Gent en Luik 2 
buurten uitgekozen met een hoge graad van laaggeschoolde 
werklozen.
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 ● 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. 
Zo willen ze mee werken aan een duurzamer samenleving. 
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 werknemers van de groep de kans om 
hun kennis en vaardigheden te delen met en over te brengen 
aan instellingen die bezig zijn met Microfinance (IMF) overal 
ter wereld. Het hoofddoel van dit programma is dus het 
gratis ter beschikking stellen van technische bijstand aan 
deze IMF’s. 

Mecenaat rond onderwijs, 
gezondheid, cultuur en solidariteit 

 ● Onderwijs: universitaire leerstoelen 
BNP Paribas Fortis engageert zich in de gemeenschappen 
waarin ze actief is. Jongeren en onderwijs vormen 
een fundamenteel aspect van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de groep.

In 2012 zette BNP Paribas Fortis haar partnership met 
verschillende universiteiten in België voort. Dit engagement 
voor onderwijs onderstreept de verankering van  
BNP Paribas Fortis in de Belgische samenleving.

 ◗  KU Leuven
BNP Paribas Fortis heeft voor drie jaar haar steun toegezegd 
aan de KU Leuven voor een leerstoel HR Management. Via 
een regelmatige peiling, de Team Motivation Barometer, 
onderzoekt deze leerstoel wat de medewerkers motiveert in 
een context van verandering. 
Op 19 oktober 2011 ondertekende BNP Paribas Fortis een 
akkoord van co-sponsoring (samen met GIMV en Barco) voor 
de oprichting van de ‘Herman Daems Leerstoel in Strategie 

en Ondernemerschap’. Deze nieuwe leerstoel heeft een duur 
van 5 jaar. 

 ◗ ICHEC
BNP Paribas Fortis lanceerde deze leerstoel in 2012 in een 
co-sponsoringsovereenkomst met de MIVB en GDF SUEZ. 
Het thema van deze leerstoel, die een duur heeft van 3 jaar, 
is ‘Sustainable Management & CSR’. 

 ◗ Louvain School of Management
BNP Paribas Fortis financiert het Business Game voor 
de studenten Management aan de Louvain School of 
Management, een onderdeel van de Université Catholique de 
Louvain (UCL). Het thema van de Business game 2012 is de 
CSR-strategie. 

 ◗ Vlerick Leuven Gent Management School
Aan de Vlerick Leuven Gent Management School bestudeert 
de leerstoel die financieel ondersteund wordt door  
BNP Paribas Fortis de invloed van nieuwe 
internettechnologieën op de organisatie van de bank en 
haar toekomst. Dit financieringsprogramma zal worden 
voortgezet tot 2015. 

 ◗ Solvay Business School
BNP Paribas Fortis heeft zich geëngageerd om gedurende 
vijf jaar een leerstoel te subsidiëren aan de Solvay Business 
School, een onderdeel van de Université Libre de Bruxelles 
(ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB).  
Het ‘leitmotif’ van de leerstoel is ‘Linking measurement and 
governance’ & ‘Risk Management’.

 ◗ Universiteit Antwerpen
De Universiteit Antwerpen (Departement Transport en 
Ruimtelijke Economie) en BNP Paribas Fortis hebben een 
partnership voor vijf jaar afgesloten voor de oprichting van 
een leerstoel in ‘Transport, logistiek en haven’. Via deze 
leerstoel willen de universiteit en de bank onder meer snel 
en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de 
haven- en logistieke wereld.

http://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/psy_ped/BNP_HRManagement.html
http://www.uclouvain.be/en-314155.html
http://www.vlerick.com/en/media/news/corporatenews/13198-VLK.html
http://www.vub.ac.be/infovoor/journalisten/persberichten/2010/20100913_2.html
http://www.vub.ac.be/infovoor/journalisten/persberichten/2010/20100913_2.html


Voor haar nieuwe attractie “The Sixties” reconstrueerde het openluchtmuseum van Bokrijk 
de gevel van een ASLK bankkantoor uit de jaren ’60. Bezoekers kunnen er de verschillende 
bankproducten van toen ontdekken.
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 ● Tutoring: inhaallessen voor wie ze het 
hardst nodig heeft 
Naast de financiering van universitaire leerstoelen heeft 
BNP Paribas Fortis met sommige universiteiten mentoraten 
opgezet: universiteiten zoeken studentenvrijwilligers die 
inhaallessen willen geven aan leerlingen uit het middelbaar 
onderwijs, en meer bepaald aan allochtone jongeren of 
jongeren uit minder bevoorrechte milieus. 

Deze activiteiten in de onderwijssfeer onderstrepen en 
versterken de sociale integratie van de bank.
In 2012 verlengde BNP Paribas Fortis haar partnership met 
4 universiteiten voor nog eens 3 jaar: 

 ◗ ULB (Schola)
 ◗ VUB (Brutus)
 ◗ Antwerpen Universiteit
 ◗ UCL 

Iedere vereniging ontvangt daardoor financiële steun voor 
een bedrag van 25.000 €.

Kunst & Cultuur

BNP Paribas Fortis wil bijdragen aan een verrijkende 
culturele omgeving. Daarom wil de bank haar historisch en 
cultureel patrimonium delen met de gemeenschap. Ook in 
2012 waren er enkele belangrijke projecten in die sfeer. 

 ● « Van ASLK tot Fortis - Afscheid van een 
openbare instelling» (1935-1998)
Deze nieuwe publicatie over de geschiedenis van de grootste 
spaarkas ter wereld, de ASLK, schetst de turbulente jaren 
dertig, de komst van de Tweede wereldoorlog en tot slot de 
privatisering van de ASLK tijdens de jaren 1990. Het werpt 
een blik op het dagelijks leven binnen de bank, en geeft een 
historisch overzicht van het spaar- en verzekeringswezen.

Dit werk kwam tot stand door een samenwerking tussen 
het BNP Paribas Fortis Historical Centre, het Centrum voor 
Economische Studiën van de KU Leuven, en in het bijzonder 
professor Erik Buyst, Kristof Lowyck en Piet Van Bellingen.

 ● Een ASLK-kantoor in Bokrijk
Op 30 maart 2012 werd in het openluchtmuseum van Bokrijk 
een nieuwe culturele attractie geopend die volledig gewijd is 
aan de sixties. Voor dit project werd de gevel van een ASLK 
bankkantoor uit de jaren 1960 gereconstrueerd. Het  
BNP Paribas Fortis Historical Center werkte hier volop aan mee.

 ● BNP Paribas Fortis zet zich in voor de 
Grand Hornu Foundation
BNP Paribas Fortis is één van de twee partners uit de 
privésector van de Grand Hornu Foundation. De stichting zet 
zich in voor het voortbestaan en de ontwikkeling van deze 
uitzonderlijke industriële site, die sinds kort door de Unesco 
is ingeschreven als Werelderfgoed.

Meewerken aan de restauratie van de 450 huisjes die 
samen de mijnwerkersbuurt van Grand Hornu vormen, 
is een project dat past binnen de waarden van de bank. 
Dit initiatief wil een meesterwerk van het archeologisch 
industrieel werelderfgoed van de 19e eeuw bewaren en  
delen met de gemeenschap. BNP Paribas Fortis is er trots op 
aan dit prestigieus project te kunnen meewerken. 

 ● BNP Paribas Fortis steunt de retrospectieve 
Jules Wabbes
Van 17 oktober 2012 tot 13 januari 2013 liep in Bozar 
een retrospectieve tentoonstelling met het werk van 
Jules Wabbes (1919-1974), een van de grootste Belgische 
designers van de naoorlogse periode. Onder zijn klanten 
vinden we Sabena, de Universiteit van Louvain-La-Neuve, 
Glaverbel… Zijn laatste opdracht was de aankleding van de 
maatschappelijke zetel van de voormalige Generale Bank, 
waarvoor hij ook het meubilair ontwierp.

In het kader van haar cultuurmecenaat besloot de bank om 
haar bijdrage te leveren aan de retrospectieve door enkele 
stukken te laten restaureren en ze voor te stellen aan het 
grote publiek. 

BNP Paribas Fortis heeft de belangrijkste stukken zoals lampen, 
werk- en vergadertafels met tulpvormige poten, opbergmeubels 
en Bergwood-bureaus weten te bewaren. Dit meubilair behoort 
tot het historisch kunstpatrimonium van de bank.
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 ● Ontdekkingstocht door de Koningsstraat  
en de Hertogsstraat
Al decennialang is BNP Paribas Fortis gevestigd in een 
aantal herenhuizen in de Koningswijk, één van de meest 
prestigieuze wijken van Brussel en symbool voor de 
geschiedenis van België. Deze gebouwen werden bewaard 
met respect voor het architecturaal en patrimoniaal belang. 
De publicatie van twee nieuwe brochures biedt nu een inkijk 
in deze unieke locaties en hun culturele rijkdom.  

BNP Paribas Fortis Foundation

Sinds de oprichting als private stichting in 2010 heeft  
BNP Paribas Fortis Foundation haar werkterrein aanzienlijk 
uitgebreid. Ze legt zich voor haar maatschappelijke actie 
vooral toe op drie werkterreinen: de sociale integratie 
van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden, 
solidariteitsprojecten waarin medewerkers van de groep zich 
als vrijwilliger inzetten, en het betrekken van het netwerk 
van de bank bij solidariteitsacties. 

 ● 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 2012 in totaal 47 projecten voor een 
totaalbedrag van 573.000 euro.

Verenigingen hebben vaak behoefte aan ondersteuning op 
langere termijn. Daarom lanceerde de Foundation onlangs 
het Jump-programma voor adolescenten die hebben 
afgehaakt op school, in de maatschappij of in hun gezin. Drie 
educatieve projecten – één per regio – krijgen drie jaar lang 
20.000 euro steun. Maatschappelijk engagement vormt de 
basis van dit programma voor adolescenten. De jongeren 
worden ingeschakeld in een sociaal programma waarbij ze 
zich inzetten voor het welzijn van de gemeenschap. Iets 
voor anderen kunnen betekenen geeft ze hun gevoel van 
eigenwaarde terug.

 ● Engagement van de medewerkers
Of het nu is om de situatie van mensen met een beperking 
te verbeteren, in het buitenland mensen in nood bij te staan 
of de minderbedeelden te helpen: elk humanitair project 
verdient steun. Daarom moedigt het Help2Help-programma 
solidariteitsinitiatieven aan waarin medewerkers of 
gepensioneerde medewerkers van de bank als vrijwilliger 
actief zijn. Sinds zijn lancering in maart 2010 steunde 
Help2Help in totaal al 212 projecten, samen goed voor 
685.800 euro. 

Solidarity Team Buildings is een formule waarbij een team 
van BNP Paribas Fortis de handen uit de mouwen steekt 
voor een vereniging. Dat kan gaan van hulp bij schilderen of 
tuinieren tot veel minder voor de hand liggende initiatieven 
zoals mensen laten kennismaken met ‘andere’ leefwerelden. 
Zo organiseert de Foundation met de steun van vereniging 
‘Génération Nouvelle’ geregeld sessies om mensen bewust 
te maken van wat het betekent te leven met een handicap.

Onlangs lanceerde de Foundation Move2Help, een 
programma dat het midden houdt tussen Help2Help en 
de Solidarity Team Buildings. Dit nieuwe project steunt 
eenmalige solidariteitsprojecten waar telkens een team van 
ten minste vijf medewerkers van BNP Paribas in België zijn 
schouders onder zet. 

In 2012 telde de Foundation meer dan 650 medewerkers 
van de bank die deelnamen aan solidariteitsactiviteiten, 
projecten aanbrachten of zetelden in onze selectiecomités.



             De Berkjes
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 ● Solidariteitsacties in samenwerking met de 
bank
De initiatieven van de Foundation zouden niet mogelijk zijn 
zonder de actieve steun van de verschillende afdelingen 
van de bank in België. Zo geeft de actie ‘Rode Centjes’ 
de Voedselbanken sinds 2011 de kans om samen met de 
Foundation een grootschalige inzameling van muntjes van  
1 en 2 cent te organiseren in alle kantoren in België.
Er werden meer dan 3 miljoen muntjes opgehaald voor in 
totaal 83.000 euro. Dat is het equivalent van 27.000 warme 
maaltijden.
 
Voor het activiteitenrapport 2012 van BNP Paribas Fortis 
Foundation verwijzen we naar  
http://foundation.bnpparibasfortis.be

http://foundation.bnpparibasfortis.be


4
milieuverantwoordelijkheid
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Geëngageerde financieringspolitiek 
voor gevoelige sectoren

Activiteiten in bepaalde sectoren kunnen door het ontbreken 
van voorwaarden en criteria  een kwalijke invloed hebben 
op het milieu. Zo heeft de winning van palmolie in sommige 
streken nefaste gevolgen voor de omgeving en de lokale 
bevolking. BNP Paribas Fortis heeft ook hiervoor strenge 
sector policies opgesteld. 

Verkleinen van onze ecologische 
voetafdruk

 ● Duurzame gebouwen 
Duurzame agentschappen in Waver en Châtelet
In 2012 heeft het nieuwe agentschap van Waver 1 
jaar proef gedraaid. Qua duurzaamheid is dit een mooi 
voorbeeldproject waarin verschillende ingrepen werden 
uitgetest. De verwarming en koeling gebeurt door een 
geothermische warmtepomp. LED-verlichting werd 
geïntroduceerd. Er is 400m² groendak en het regenwater 
wordt gerecupereerd voor onder meer het sanitair. Ook 
in de materiaalkeuze was bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid: 76% van de gebruikte materialen kreeg een 
goede milieuscore (NIBE-score). 
Ook het nieuwe agentschap in Châtelet scoort hoog op 
energetisch vlak. Met een E-peil van 70 en een K-peil van 31  
kunnen we spreken van het eerste lage-energiekantoor van 
BNP Paribas Fortis. Dit kantoor opent in de loop van 2013.

Naar zeer lage energie en passiefgebouwen voor nieuwbouw
Ook in onze Corporate Buildings  zet de tendens naar 
steeds performantere gebouwen zich voort.  Medio februari 
2012 werd in Marche-en-Famenne een huurovereenkomst 
afgesloten voor een ‘passief’ bedrijfsgebouw dat wordt 
ingericht als Business Centre. Het is het allereerste 
passief kantoorgebouw dat de bank in portefeuille zal 
krijgen. Typisch voor een passiefgebouw is het uiterst lage 
energieverbruik, dankzij onder meer een zeer verregaande 
isolatie, optimaal gebruik van zonne-energie en aangepaste 
technieken. Oplevering van het project is voorzien in 2013.

 ● Energie Facility België
Corporate Buildings
De belangrijkste beslissing in 2012 was ongetwijfeld de 
invoering van het Shared Workplace Concept of Smart 
Seating. Hierbij worden de vaste werkplaatsen omgevormd 
tot flexibele werkplaatsen, waardoor lege werkplaatsen 
vermeden worden, een kleinere oppervlakte nodig is en 
bijgevolg ook minder energie om te koelen, te verwarmen en 
te verlichten. De komende jaren zal dit concept stapsgewijs 
in alle gebouwen geïntroduceerd worden.

Er werden opnieuw een aantal specifieke 
sturingshandboeken (Energy Care) opgemaakt om een 
nog energie-efficiëntere werking van deze gebouwen 
te bewerkstellingen. Via een monitoring tool kunnen 
de resultaten worden opgevolgd. Een nieuw systeem 
van rapportering en benchmarking, EnergyView, 
werd ontwikkeld. De nieuwe tool bevat eveneens de 
energiedoelstellingen die in de onderhoudscontracten 
worden opgenomen. Ook het waterverbruik wordt voortaan 
permanent onder de loep genomen.

Het realiseren van energiebesparende maatregelen is een 
doorlopende opdracht. Enkele voorbeelden zijn de relighting 
van de parking van het Brusselse administratief gebouw 
AB en het bijregelen van de setpoints voor verwarming en 
koeling.

Kantoren
In de bestaande kantoren werden een 50-tal projecten 
uitgevoerd, zoals het isoleren van daken en vervangen van 
vensters, het vervangen van 17 verwarmingsinstallaties, 
enz. De roll out van de holiday clock (een systeem waarbij 
de temperatuur telkens automatisch aangepast wordt 
aan het gebruik op dat moment) werd verder gezet in 151 
kantoren, bovenop de 321 waar dit al gebeurde in 2011.



winnende foto van de wedstrijd: "Zonder auto naar het werk. Dat doe ik elke dag."



29

 ● Mobiliteit
Bike to Work 
Jaar na jaar moedigt BNP Paribas Fortis haar werknemers 
aan om regelmatig naar het werk te fietsen. In 2012 namen 
138 medewerkers deel aan de ‘Bike to Work’-wedstrijd. 
Verdeeld over 40 ploegen legden de deelnemers in de 
periode van 28 mei tot 22 juni samen 37.464,38 km per fiets 
af tussen hun woon-en werkplaats.

Bike Experience
Bike Experience wil de Brusselse automobilisten aansporen 
om 2 weken lang de fiets te proberen voor hun woon-
werk traject. De nieuwe fietsers worden de 3 eerste dagen 
vergezeld van een ervaren fietser. 
Onder de deelnemende bedrijven bekleedde BNP Paribas 
Fortis de 3de plaats op basis van het aantal deelnemers, 
met 31 nieuwe fietsers en 18 ervaren fietsers ingeschreven 
in 2012. 

Autoloze dag in Brussel 
In 2012 selecteerde Brussel Mobiliteit uit 50 bedrijven onze 
bank om deel te nemen aan de actie ‘Naar het werk zonder 
auto’. Deze actie probeert automobilisten te sensibiliseren 
hun auto 1 week thuis in de garage te laten. 200 medewerkers 
konden op die manier verschillende duurzame transport-
middelen testen (metro, tram, bus, trein en fiets). Alle  
medewerkers konden ook Villo!, de fietsservice in de Brus-
selse regio uitproberen. Fietsers ontvingen fietsroutes in het 
Brussels Gewest en een gratis fietsonderhoud erbovenop.

Om de medewerkers die al duurzaam naar het werk 
pendelen ook te betrekken, werd een fotowedstrijd met als 
thema ‘Zonder auto naar het werk. Dat doe ik elke dag!’ 
georganiseerd. Medewerkers konden een originele foto van 
hun woon-werk traject insturen. Van de 46 ingestuurde 
foto’s werden de 16 beste door een jury geselecteerd. 
Vervolgens konden de medewerkers hun stem uitbrengen op 
hun favoriete foto. De 6 winnaars ontvingen een tablet-pc en 
Bongobonnen van Bruno De Lille, Staatssecretaris Mobiliteit 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Op het einde van de week van de mobiliteit 2012 ontving 
BNP Paribas Fortis de prijs ‘Naar werk zonder auto’ van 
Brussel Mobiliteit. Dit als beloning voor de georganiseerde 

acties, meer bepaald voor de professionele aanpak en de 
communicatie. De prijs bedraagt 2.500 euro, die we zullen 
spenderen aan een mobiliteitsproject in 2013.  

Papier 
Facility Sustainability organiseerde in april een 
papierworkshop in het kader van de ‘Week van de 
Duurzame Ontwikkeling’ en sloot daarmee aan bij de 
sensibiliseringsacties van het Corporate Social Responsibility 
departement van BNP Paribas.
De contactpersonen Sustainability en enkele sleutelfuncties 
volgden een opleiding om hun papierverbruik te 
verminderen.  Binnen het departement Operations werd 
deze opleiding vervolgens uitgerold volgens het ‘Train the 
trainer’ principe. Facility Sustainability gaf de workshop aan 
de EcoCoaches en de Operations Ambassadors die op hun 
beurt de medewerkers van hun dienst opleidden. 

Afval
Facility Management Logistics heeft de nieuwe procedure 
voor gescheiden inzameling ingevoerd in nagenoeg alle 
corporate buildings. Aan de bureaus wordt enkel nog papier 
ingezameld. Voor PMD, bekertjes en restafval verloopt de 
inzameling via de koffiecorners of de kitchenettes.

Vanaf 2013 zal de inzameling van PMD zich uitbreiden naar 
alle corporate buildings.  In het verleden werd in de kleinere 
gebouwen met een eerder beperkte bezetting de inzameling 
niet systematisch georganiseerd. De nodige voorbereiding 
hiertoe werden al genomen in 2012.

Europese Afvalweek – Verdeling van 4300 waterglazen
In het kader van de Europese Week van de 
Afvalvermindering en op initiatief van de Sustainability 
Board besloten de management teams een waterglas te 
geven aan de medewerkers van de departementen Facility, 
Finance, Operations en TOPS Strategic Management. De 
EcoCoaches werden betrokken bij de verdeling ervan en 
sensibiliseerden hun collega’s over de milieu-impact van 
plastic drinkbekertjes. Het departement HR besliste om 
vanaf 2013 alle nieuwe medewerkers zo’n glas aan te 
bieden.

http://www.bikeexperience.be/fr
http://www.bikeexperience.be/fr
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 ● Sensibiliseringsacties voor het milieu 

Go Green Campagne 

‘Go Green’ stimuleert het milieubewustzijn van alle 
medewerkers. Samen met alle personeelsleden streeft BNP 
Paribas Fortis ernaar een milieubewust bedrijf te zijn.

 ◗ EcoChallenge-project 

De EcoChallenge is een milieusensibiliseringsproject in de 
kantoren waarbij gedurende 4 maanden wordt gewerkt 
rond de thema’s energie, afval, water en mobiliteit. Voor 
elk van deze thema’s krijgen de kantoren een Ecoscore 
die vergelijking met andere kantoren mogelijk maakt. Het 
kantoor met de hoogste totale Ecoscore wint de challenge.  

In de eerste helft van 2012 werd dit project georganiseerd in 
de zones Henegouwen en Limburg-Kempen. 
In Henegouwen namen 55 kantoren van de 110 deel, goed 
voor 500 gesensibiliseerde kantoormedewerkers. Het 
kantoor Sirault kwam als winnaar uit de bus en draagt 
voortaan de titel “Eco-kantoor 2012”. 
In de zone Limburg-Kempen namen 63 kantoren met in 
totaal 560 medewerkers deel aan deze milieu-uitdaging.  
Het kantoor Neeroeteren werd uitgeroepen tot  
“Eco-kantoor 2012” van de zone. 

 ◗ Go Green Charter

In juni 2012 werd een grote GO-GREEN campagne gestart 
via het intranet en in de bedrijfsrestaurants. Het doel was 
zoveel mogelijk medewerkers en diensten te overtuigen om 
het Go Green charter te ondertekenen en zich op die manier 
te engageren voor het verkleinen van de milieu-impact van 
de bank. 1000 medewerkers tekenden het charter en zetten 
zich vanaf dan in om hun PC uit te schakelen, afval correct 
in te zamelen, zich duurzaam naar het werk te verplaatsen 
en/of papier te besparen. Daarnaast rekruteerden we ook  
50 extra EcoCoaches om ons netwerk in de grote gebouwen 
te versterken. 

 ◗ PC Shut Down pop-up

Op de desktops in de grote gebouwen werd in oktober 2012 
een pop-up “PC Shut Down” geïnstalleerd. Medewerkers 
worden via deze weg aangespoord hun computer na het 
werk volledig uit te schakelen. De pop-up is een gezamenlijk 
initiatief van Facility en Corporate & Public Banking België 
(CPBB) binnen de Sustainability Board. 

 ◗ Planet Ocean event 

De nieuwe film van Y-A Bertrand werd in november 2012 
exclusief in avant-première voor de medewerkers van 
BNP Paribas Fortis vertoond in 2 auditoria. Olivier Blond, 
Directeur Editorial van de Goodplanet Foundation verzorgde 
de inleiding van de film en beantwoordde de talrijke vragen 
van de 350 aanwezige medewerkers. 

Corporate Environmental 
Management System 

In maart 2012 werd de Sustainability Board opgericht. In 
dit overlegplatform zijn de contactpersonen Sustainability 
van diverse departementen vertegenwoordigd. Het 
platform behandelt de operationele zaken van het 
‘Corporate Environment Management’ van Engaged Bank 
en coördineert de opmaak van de milieuactieplannen van 
de verschillende departementen. Het fungeert als promotor 
voor het vergroenen van de werking van de bank door o.a. 
best practices uit te wisselen en ondersteuning voor nieuwe 
projecten te bieden.

Facility Management bleef in 2012 verder streven naar 
een continue verbetering van zijn milieuprestaties en 
behoudt het ISO14001:2004 certificaat voor zijn Corporate 
Environmental Management System (CEMS). In de komende 
jaren zal dit systeem verder worden geïmplementeerd in 
andere departementen van de bank, waaronder Corporate 
& Public Banking België (CPBB) en IT. Deze uitbreiding zal de 
milieuprestaties van de hele organisatie ongetwijfeld naar 
een hoger niveau tillen.
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