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“Als financiële 
vertrouwenspartner van onze 
klanten engageren wij ons 
aan hun zijde voor een betere 
samenleving.“

Sandra Wilikens 
HEAD OF HR & COMPANY ENGAGEMENT



2020: ONZE OMGEVING  
De wereldwijde pandemie heeft onze overtuiging 
versterkt dat investeringen in een groenere en 
inclusievere samenleving drijvende krachten zijn 
achter het herstel en de economische stabiliteit.

 • Publicatie van het eerste rapport 
gebaseerd op de Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) en actieve deelname aan 
de Task Force on Nature-related 
Financial Disclosures (TNFD);

• Publicatie – in samenwerking 
met 4 andere banken – van 
een methodologie om de 
kredietportefeuilles af te stemmen  
op het klimaatverdrag van Parijs; 

• Versterking van de engagementen 
voor de uitstap uit de 
elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool.

DE GROEP BNP PARIBAS 

• Wetgevende initiatieven 
(EU taxonomy, Sustainable Finance 
Disclosure) beginnen concreet vorm 
te krijgen;

• De toezichthouders (centrale 
banken) bekijken hoe ze kunnen 
rekening houden met het 
klimaatrisico en tegelijk de 
stabiliteit van de banken bewaken 

    ONZE SECTOR  

HET ENGAGEMENT VAN BNP PARIBAS FORTIS

De bank heeft een maatschappelijke 
rol . Door tijdens de crisis een 

ononderbroken dienstverlening te 
garanderen, hebben onze medewerkers 

die rol helemaal waargemaakt.” 

Ontdek onze acties #SamenSterk. 

Wilfried Remans 
HEAD OF COMPANY ENGAGEMENT

https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-publishes-tcfd-report-step-fight-climate-change
https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-publishes-tcfd-report-step-fight-climate-change
https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-publishes-tcfd-report-step-fight-climate-change
https://tnfd.info/
https://tnfd.info/
https://group.bnpparibas/en/press-release/katowice-banks-application-report-pacta-banks-joint-methodology-align-credit-portfolios-goals-paris-agreement
https://group.bnpparibas/en/press-release/katowice-banks-application-report-pacta-banks-joint-methodology-align-credit-portfolios-goals-paris-agreement


ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 
ALS KERN VAN ONZE STRATEGIE

Onze benadering inzake maatschappelijk ondernemen is de voorbije tien jaar alleen maar 
sterker geworden. Vandaag is ze nauw verbonden met de strategie van de bank en spitst 

zich toe op 2 van de 5 pijlers van die strategie.  

ENABLE PEOPLE  
TO GROW

We stellen onze sterke 
punten en onze expertise 
ten dienste  van mensen 

en organisaties om 
hen te helpen bij hun 
ontwikkeling, zowel 
intern als extern.

ROOT SUSTAINABILITY 
IN OUR DNA

ACCELERATE SELECTIVE 
GROWTH

We stimuleren 
individuele en collectieve 

initiatieven die een 
positieve impact hebben 
en helpen bouwen aan 
een betere toekomst.

MAKE LIFE  
EASIER 

We blijven investeren 
in zowel digitale als 
fysieke initiatieven 

die het leven 
van onze klanten 
vergemakkelijken.

MAXIMISE DIGITALISATION 
& EFFICIENCY

In een wereld waarin 
de hulpbronnen niet 
onuitputtelijk zijn, 
streven we ernaar 
onze diensten te 

verbeteren en de kosten 
te optimaliseren door 

zoveel mogelijk digitaal 
te werken.

We ontwikkelen 
op selectieve 
wijze nieuwe 

inkomstenbronnen 
vanuit ons streven 
naar een positieve 

groei van onze 
bankactiviteit.



DE POSITIEVE IMPACT 
VAN ONZE ACTIVITEITEN 

VERGROTEN

ONZE ECOLOGISCHE EN 
MAATSCHAPPELIJKE 

VOETAFDRUK VERKLEINEN

BIJDRAGEN AAN DE 
FINANCIERING VAN PROJECTEN 

VIA MECENAAT

DOELSTELLINGEN VAN ONS MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN



We vergroten onze positieve 
impact via ons beleggings- 
en financieringsbeleid en de 
hulp aan particulieren en 
bedrijven bij hun duurzame 
ontwikkelingsprojecten.

1 DE POSITIEVE 
IMPACT VAN ONZE 
ACTIVITEITEN 
VERGROTEN   
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WE ZIJN MARKTLEIDER
IN DUURZAME  
BELEGGINGEN 
Sinds 2015 stelt BNP Paribas Fortis  
zijn klanten die willen beleggen  
standaard duurzame beleggingen voor.

Meer weten
MIRA-rapport gepubliceerd eind 2020
Artikel Positive Banking over het MIRA-rapport

Dat is het bedrag van ons buiten balans beheerde 
vermogen van beleggingen met het duurzaamheidslabel 
van Febelfin eind 2020. Dat houdt een stijging in van 54% 
ten opzichte van 2019. Die aangroei is toe te schrijven 
aan de toekenning van het label aan tak-21 producten en 
aan de stijging van het buiten balans beheerde vermogen 
met het duurzaamheidslabel van Febelfin.

29,86
MILJARD €

De Belgische duurzame beleggingsmarkt
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https://www.milieurapport.be/publicaties/2020/duurzaam-sparen-en-beleggen-actualisatie-tot-2019#
https://www.bnpparibasfortis.com/nl/positive-banking/pb-article/de-sterkste-groeier-in-duurzame-beleggingsproducten


In 2020 verhoogden we onze 
financieringen in hernieuwbare energie 
en in ‘groene’ hypothecaire kredieten. 
En we ontwikkelden onze expertise 
om onze klanten almaar efficiënter 
te adviseren en te begeleiden bij hun 
energietransitie.

WE STEUNEN DE 
ENERGIETRANSITIE

2018

2,17 mia €

+11  %

2019

3,04  mia €

+40  %

2020

3,54  mia €

+16  %

‘Hernieuwbare energie’-kredieten toegekend  
aan bedrijven 

‘Groene’ hypothecaire kredieten  toegekend  
aan particulieren

2018

3,34 mia €

+17  %

2019

3,6  mia €

+8  %

2020

3,75  mia €

+4  %

Op het niveau van BNP Paribas Groep
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Sinds 2009 kunnen onze klanten een beroep doen op de expertise 
en ondersteuning van de ‘Green Desk’, ons ‘Sustainable Business 
Competence Centre’ (SBCC), om een antwoord te vinden op de 
uitdagingen van morgen. Het SBCC helpt hen onder meer bij 
het ontwikkelen en financieren van installaties voor duurzame 
energie-productie, of bij het verbeteren van de energie-efficiëntie 
van hun installaties. Het SBCC telt in zijn rangen experten 
in de domeinen ‘clean tech’ (innoverende ecoactiviteiten), 
‘life sciences’ (levenswetenschappen), en informatie- en 
communicatietechnologie (TIC).  

150 
500
KREDIETAANVRAGEN

MILJOEN € 
DUURZAME 
FINANCIERINGEN

BNP Paribas Fortis steunt talrijke 
ondernemingen in de omschakeling naar een 
duurzamer business model.  

WE BEGELEIDEN BEDRIJVEN HET SBCC IN 2020

Twee voorbeelden
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We ontwikkelen innoverende beleggings- en 
financieringsoplossingen, specifiek gericht op 
duurzame ontwikkeling. 

Groene hedge 
We hebben als eerste bank in België een ‘groene hedge’ 
gelanceerd, waarmee klanten duurzame doelstellingen 

kunnen integreren in hun financieel beheer. 

Social Impact Bond
In 2020 lanceerden we onze eerste ‘Social Impact Bond’ in België. 

Dankzij dat sociaal financieringsmechanisme kunnen privébeleggers 
een innovatief sociaal project voorfinancieren, in dit geval ‘Back 
on track’ van de vereniging Oranjehuis, een programma voor het 

begeleiden van 133 jongeren voor wie de dakloosheid dreigt.  

WE BIEDEN DUURZAME 
EN INNOVERENDE 
OPLOSSINGEN AAN
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Experts en netwerk 
Onze experts bieden een betrouwbare begeleiding die 
inspeelt op de behoeften van de sociale ondernemers.   
Ze openen voor hen de deuren naar ons ruime netwerk 
van contactpersonen binnen  de gemeenschap van 
ondernemers die  aan hun duurzaamheid werken.  
Zo steunen we onder meer het platform voor sociaal 
ondernemerschap Belgium Impact. 

 ‘Sustainable Impact Loans’  
De ‘Sustainable Impact Loans’ zijn kredieten met een 
voorkeurtarief voor sociale ondernemers. In 2020 
financierden we zo onder meer de windmolens in Luik 
voor de coöperatieve HesbEnergie, en de opvang door 
vzw La Clairière van vrouwen die het slachtoffer zijn van 
partnergeweld, samen met hun kinderen.

Sinds 2015 ontwikkelen wij 
een echte gemeenschap rond 
sociaal ondernemerschap, 
dankzij de steun van 
een team dat naadloos 
aansluiting vindt bij de 
activiteiten van de bank.

WE MOEDIGEN 
SOCIAAL ONDERNE-
MERSCHAP AAN

Dat is het aantal sociale 
ondernemers dat ons team 
tegen eind 2020 begeleidde.

476
Dat is het totaal aan uitstaande 
kredieten ten voordele van sociale 
ondernemingen eind 2020.

109MILJOEN € 
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“De sociale ondernemingen 
zijn pioniers die klassieke 
bedrijven inspireren door 
de manier waarop ze hun 
economische model hebben 
opgebouwd.“

Mikael Gillekens 
MANAGER SUSTAINABLE BUSINESS & SOCIAL ENTERPRISES
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Intern 
We gaan uit van het principe 
dat de samenwerking tussen 
mensen van verschillende 
genders en met verschillende 
achtergronden ons beter laat 
presteren. Daarom voeren 
wij een sterk diversiteits- en 
inclusiebeleid, met de actieve 
hulp van zeven interne 
netwerken.

WE BEVORDEREN  
DIVERSITEIT   
EN INCLUSIE
Bij BNP Paribas Fortis zijn we 
ervan overtuigd dat inclusie en 
respect voor alle vormen van 
diversiteit essentiële hefbomen 
voor succes zijn, zowel intern als 
in de relatie met onze klanten.

Extern

WE BEVORDEREN  
DIVERSITEIT   
EN INCLUSIE
Bij BNP Paribas Fortis zijn we 
ervan overtuigd dat inclusie en 
respect voor alle vormen van 
diversiteit essentiële hefbomen 
voor succes zijn, zowel intern als 
in de relatie met onze klanten.
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INITIATIEVEN  
2020

Voorkomen van vooroordelen
De Diversity Week  met als thema de 
onbewuste vooroordelen, was dit jaar 
100% digitaal en interactief. Daarbij reikten we 
vijf ‘Diversity Awards’ uit aan medewerkers die 
zich dagelijks in alle discretie inzetten voor een 
inclusievere samenleving. 
Onze inspanningen voor inclusie op de 
werkvloer worden ook buiten het bedrijf erkend. 
In januari 2020 heeft Actiris, de Brusselse 
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, 
BNP Paribas Fortis voor de derde keer officieel 
het diversiteitslabel toegekend.

Hulp voor vrouwelijke ondernemers
We slaan de handen in elkaar met 
microfinancieringsinstelling microStart om 
een netwerk op te starten voor vrouwelijke 
ondernemers.

Gebarentaal
We bieden onze medewerkers een opleiding  
gebarentaal  aan.

Een diversiteitslabel voor BNP Paribas Fortis

Meer wetenMeer weten
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https://www.bnpparibasfortis.com/nl/positive-banking/pb-article/een-label-dat-onze-inspanningen-voor-diversiteit-beloont


We verminderen onze negatieve impact 
door onze ecologische en maatschappelijke 
voetafdruk te verkleinen, door te voorzien 
in een strikt kader voor onze beleggings- en 
financieringsactiviteiten en door de voorkeur 
te geven aan een lagekoolstofeconomie.

2 ONZE ECOLOGISCHE  
EN MAATSCHAPPELIJKE 
VOETAFDRUK 
VERKLEINEN

3ONZE ECOLOGISCHE EN MAATSCHAPPELIJKKE VOETAFDRUK VERKLEINEN21



PACTA-
methodologie 

WE STEMMEN ONZE KREDIETPORTEFEUILLES  
AF OP HET KLIMAATVERDRAG VAN PARIJS
De groep BNP Paribas neemt 
wereldwijd het voortouw in de sector 
van duurzame financieringen. We willen 
actief bijdragen aan de financiering 
van een lagekoolstofeconomie die 
bestand is tegen de klimaatverandering. 
Dat engagement krijgt onder meer 
vorm door de afstemming van onze 
kredietportefeuilles op de doelstelling 
van het klimaatverdrag van Parijs  
werd vastgelegd.

BNP Paribas was een van de vijf grootbanken die het Katowice Commitment 
ondertekenden en is ook een van de dertig grondleggers van de in september 2019 
gelanceerde Principles for Responsible Banking, waarbij vandaag reeds 220 banken 
zijn aangesloten. BNP Paribas heeft ook als stichtend lid de Collective Commitment to 
Climate Action mee gelanceerd, waarin concrete acties zijn vastgelegd die de banken 
moeten uitvoeren, samen met een planning voor het nakomen van die verbintenissen.

2018
Katowice 
Commitment 

DECEMBER 

2018-2019
Principles for 
Responsible Banking 

2020 
PACTA 
Methodology 

2019
Collective Commitment 
to Climate Action 

SEPTEMBER

ONZE VERBINTENISSEN IN EEN NOTENDOP 
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WE VOORZIEN IN EEN 
STRIKT KADER VOOR 
ONZE ACTIVITEITEN

Dat is het aantal ondernemingen 
dat eind 2020 op groepsniveau 
uitgesloten werd van financieringen 
en investeringen.1 271
Dat is het aantal 
bedrijven dat onder 
toezicht staat.175
In België werden 699 verrichtingen 
grondig onderzocht. 27 werden afgekeurd 
omdat ze niet met ons sectorenbeleid 
stroken.699

Dankzij onze sectorenbeleid voorzien wij 
in een kader voor onze financierings- en 
beleggingsactiviteiten in gevoelige sectoren. 
En kunnen wij garanderen dat ze perfect 
afgestemd zijn op onze waarden en 
verbintenissen.

Begin 2021, heeft BNP Paribas een restrictiebeleid 
uitgestippeld om de ontbossing in het Amazonegebied 
en de Cerrado-savanne te bestrijden.

Meer wetenMeer weten

 Wij weigeren investeringen 
of financieringen voor 
bedrijven die niet voldoen 
aan onze voorwaarden 
op het gebied van 
mensenrechten en  
milieu. 

  Wij sluiten elke financierings- of 
beleggingsverrichting uit voor een 
reeks goederen en activiteiten. 

  We versnellen een 
volledige kolenexit. 

ONZE ACTIE IN EEN NOTENDOP   
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https://www.bnpparibasfortis.com/nl/newsroom/artikel/bnp-paribas-stippelt-een-restrictiebeleid-uit-om-de-ontbossing-in-het-amazonegebied-en-de-cerrado-savanne-te-bestrijden
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WE LEGGEN ONZE  
LEVERANCIERS  
NORMEN OP
In het kader van onze offerteaanvragen 
respecteren wij het charter van de Groep en al 
ruim vijf jaar lang leggen wij onze leveranciers 
een reeks van twaalf vragen  over hun eigen 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor.

Voor sommige goederen of 
diensten gaan we nog een 
stapje verder, bijvoorbeeld 
voor papier. De norm 
bepaalt dat verantwoord 
papier voor minstens 50% 
gerecycleerd moet zijn, 
maar wij gaan voor 100%. 
We geven ook de voorkeur 
aan lokaal geproduceerd 
papier.

Charter van de Groep
Meer wetenMeer weten
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BREEAM-certificaat 
Het gebouw heeft als ambitie een 
passiefcertificatie en het BREEAM-
certificaat Excellent te krijgen.

98,2% gerecycleerde materialen
Het grootste deel van de materialen 
van de oude zetel van de bank werden 
gerecycleerd of elders hergebruikt.

Water- en energiebeheer 
Het nieuwe gebouw kan 14 000 m³ 
regenwater opvangen voor gebruik en  
450 MW thermische capaciteit produceren 
dankzij de integratie van een waterbekken 
voor zijn warmteregeling.

Publieke toegang 
Er zullen vier ingangen, open voor het publiek, 
zijn. Ze leiden allemaal naar de groene 
binnenpatio’s. Die zijn toegankelijk tijdens de 
kantooruren.

Modulariteit 
De ruimten, inclusief kantoorzones, 
commerciële ruimten, een audito-
rium en een conferentiecentrum, 
zijn modulair en ontworpen in 
een filosofie van flexibiliteit.

1 publieke lift 
Een lift zal het voor 
voetgangers gemakkelijker 
maken tussen het Centraal 
Station en de Belliardstraat.

Dak en patio’s   
Het gebouw is uitgerust met  460 fotovoltaïsche panelen; het dak (5 500 m2) 
en de patio’s (1 400 m2) zijn groen. 

Onze nieuwe zetel Warandeberg 
(Brussel), waarvan de eerste 
steen in 2019 werd gelegd, 
zal in 2021 worden ingehuldigd. 
Het gebouw moet een plaats 
voor ontmoetingen en 
uitwisseling worden, gericht op 
de burger. Het vervult ook een 
voorbeeldfunctie op het gebied 
van milieu.

WE BOUWEN  
EEN NIEUWE  
PASSIEVE ZETEL
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Paperless, groene mobiliteit, 
energieverbruik ... In 2020 zetten we onze 
inspanningen voort om onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen en werkten 
we aan de bewustmaking van onze 
medewerkers.

WE ENGAGEREN  
ONS VOOR EEN  
GROENERE BANK We hebben onze directe CO2-uitstoot tussen 

2012 en 2020 verlaagd met 58%.

We hebben ons totale papierverbruik tussen 
2012 en 2020 met 61% verlaagd. 94% van 
het gebruikte papier heeft een FSC- of  
PEFC-label of is gerecycleerd.

-58 %

-61 %

DE RESULTATEN  VAN ONZE ACTIES IN 2020
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“Sinds 2015 kopen we 100% groene 
elektriciteit. Elk jaar ontvangen we 
een certificaat van de gewestelijke 
energieregulators als bewijs van 
de energiemix van onze leverancier.“

Laurent Bihari 
ENERGY & SUSTAINABILITY MANAGER
BNP PARIBAS FORTIS
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In 2020 hebben we 5,4 miljoen euro uitgetrokken 
voor de verenigingssector. We maakten ook tijd 
vrij en deelden onze expertise om verenigingen 
te steunen of om hen te helpen groeien. 
Doelstelling: hun sociale of ecologische impact 
vergroten. In het licht van de pandemie hebben 
we onze liefdadigheidsinspanningen opgedreven.

3 BIJDRAGEN AAN 
DE FINANCIERING VAN 
PROJECTEN VIA MECENAAT
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Sinds maart 2020 heeft BNP Paribas 
Fortis zich ingezet om slachtoffers van 
de COVID-19-crisis te helpen.

150 000 €
aan de partners van de stichting die actief zijn in het 
mentoraat

Twintig specifieke 
activiteiten in het kader 
van het programma 
1MH2H  (maskers 
maken, werkschorten, 
hulp op afstand bij 
schoolwerk ...)125 000 MASKERS

uitgedeeld in de zorgsector

116 000 €
25 000 € voor de voedselbanken  
91 000 € voor 7 universitaire ziekenhuizen

INGEZAMELD DOOR 
DE MEDEWERKERS

2,3
1,05 miljoen € aan universitaire ziekenhuizen (150 000 € per ziekenhuis)
650 000 € aan de voedselbanken
250 000 € aan diverse verenigingen, via de Koning Boudewijnstichting
200 000 € aan microStart 
150 000 € aan Close the Gap

MILJOEN € GIFTEN 
VAN DE BANKWE HEBBEN ONS 

INGEZET TEGEN 
DE PANDEMIE
#SAMENSTERK VRIJWILLIGERSWERK

BIJDRAGEN AAN DE FINANCIERING VAN PROJECTEN VIA HET MECENAAT1 2 3
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Een sterkere 
ondersteuning, gespreid 
over twee jaar   
Elk jaar ondersteunen 
we voortaan 
‘10 Kampioenen’, namelijk 
tien verenigingen die elk 
50 000 euro ontvangen, 
gespreid over twee jaar. 
In 2019 ontvingen we 
zo veel kandidaturen 
van topprojecten dat we 
hebben besloten om er 
ook de Kampioenen 2020 
uit te selecteren.

De 10 ‘Kampioenen’ 2020

WE STRIJDEN TEGEN  
ARMOEDE BIJ JONGEREN  
EN KINDEREN
Sinds 2010 steunt de BNP Paribas Fortis 
Foundation vzw’s die steun bieden aan 
kinderen en jongeren in moeilijkheden. In 2019 
sloten we een partnership met de Koning 
Boudewijnstichting om onze inspanningen beter 
te concentreren en onze positieve impact op die 
kwetsbare doelgroep nog te vergroten. 

Steun van BNP Paribas Fortis voor kansarme kinderen en jongeren.

Meer wetenMeer weten
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In 2016 werd de actie ‘Back to School with 
a Smile’ gelanceerd. Die bezorgt kansarme 
kinderen nieuwe schoolspullen via de vzw Goods 
to give. Bij de editie 2020 van de campagne 
zamelden we meer dan 30 000 euro in, dankzij 
giften van medewerkers en de stichting.  

EEN EERSTE  
SCHOOLDAG  
IN STIJL
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WE HELPEN  
VERENIGINGEN  
GROEIEN
Het fonds Venture Philanthropy 
werd in 2009 opgericht 
op initiatief van de Koning 
Boudewijnstichting om 
de interne werking van 
verenigingen of bedrijven 
in de sociale economie te 
optimaliseren. Sinds 2015 
krijgt het fonds steun van BNP 
Paribas Fortis Private Banking. 
De structurele begeleiding 

van Venture Philantrophy is 
gespreid over minimaal drie 
jaar en de globale financiering 
kan oplopen tot 80 000 euro, 
waarvan minimaal 50% voor 
extern advies is bestemd. Net 
als elk jaar hebben we aan het 
Fonds in 2020 een deel van de 
beheerkosten van het fonds 
BNPPF Private SRI doorgestort. 

Coup de Coeur ‘Alzheimer Belgique’
Meer wetenMeer weten
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“Dankzij onze steun sinds 2015 
konden in België ca. 100 sociale 
projecten worden begeleid, 
voor een totaal van meer  
dan 8,5 miljoen euro, waarvan 
1,5 miljoen euro voor 25 nieuwe 
projecten in 2020.”

Caroline Thijssen 
SUSTAINABILITY APPROACH MANAGER RETAIL & PRIVATE BANKING
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In 2017 ging de campagne ‘#ourjob2’ 
van start. Ze biedt onze medewerkers 
de mogelijkheid om deel te nemen aan 
activiteiten die verband houden met ons 
maatschappelijk engagement, of om tijd 
te besteden aan verenigingen tijdens 
hun werkuren. Voor elke deelname 
wordt een boom geplant. Door de 
pandemie vonden de meeste activiteiten 
in 2020 op afstand plaats. 

ONZE MEDEWERKERS 
IN ACTIE 

1MillionHours2Help
Getuigenis van Martine, vrijwilliger voor Be Face

Eind 2019 startte 
BNP Paribas met 
1MillionHours2Help. 
Dat programma is bedoeld 
om op groepsniveau 
aan 1 miljoen uur 
vrijwilligerswerk te komen. 
In 2020 hebben in België 
en ondanks de pandemie 
1 537 medewerkers 
6 270 uur vrijwilligerswerk 
gedaan.

1 miljoen uur  
vrijwilligerswerk

10 238 
DEELNAMES 

6 270  
UUR VRIJWILLIGERSWERK

10 238 
BOMEN GEPLANT 

Meer weten Meer weten 

#OURJOB2 IN 2020
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https://www.bnpparibasfortis.com/nl/positive-banking/pb-article/miljoen-werkuren-voor-de-samenleving
https://www.bnpparibasfortis.com/nl/positive-banking/pb-article/jong-talent-begeleiden-ook-dat-is-positive-banking
https://www.bnpparibasfortis.com/nl/positive-banking/pb-article/een-label-dat-onze-inspanningen-voor-diversiteit-beloont


We ondernemen al jarenlang 
actie om onze positieve impact 
op de natuur te vergroten via 
verschillende partnerships.

WE BESCHERMEN  
EN HERSTELLEN  
DE NATUUR

In 2017 zijn we een samenwerking 
gestart met WeForest. 
Dat partnership berust vooral 
op het engagement van ons 
personeel. In Zambia werden 
98 680 bomen aangeplant dankzij 
de campagne #ourjob2 en het 
programma 1MillionHours2Help. 

Dankzij onze samenwerking met 
Reforest’Action en Natagora/
Natuurpunt kunnen we onze 
klanten-beleggers actief 
betrekken bij onze inspanningen. 
Zo kunnen ook zij bijdragen aan 
de herbebossing  en aan  
de bescherming van de  
biodiversiteit  in België. 

In totaal werden dankzij de 
verschillende partnerships dus 
171 000 bomen geplant sinds 2017. 

171 000 
BOMEN GEPLANT SINDS 2017

3 BIJDRAGEN AAN DE FINANCIERING VAN PROJECTEN VIA HET MECENAAT21



HET RESULTAAT VAN ONZE SAMENWERKINGEN

17 sites in België

72 278 bomen geplant  
(waarvan 21 000 in 2020)

Natuurgebieden in België  
uitgebreid met het equivalent  
van 37 voetbalvelden 
(waarvan 22 in 2020).

98 680 bomen geplant in Zambia 
(waarvan meer dan 10 000 in 2020)  

11 957 ton CO2 opgevangen

82,23 hectare hersteld 

Reforest’Action 
(sinds eind 2019)

Natagora/Natuurpunt  
(sinds mei 2019)

WeForest
(sinds 2017)
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BNP Paribas Fortis richtte microStart  in 2011 
mee op uit overtuiging. Microkrediet is voor ons een 
noodzakelijke financiële steun voor ondernemers en 
een fantastische hefboom om jobs te creëren. 

In 2020 heeft microStart 
583 microkredieten toegekend en 
2 200 mensen begeleid bij de oprichting of 
ontwikkeling van hun bedrijf. microStart 
biedt leningen tot 25 000 euro aan al 
wie een eigen activiteit wil opstarten 
en geen toegang heeft tot het klassieke 
banksysteem.

Om zijn klanten te helpen het hoofd 
te bieden aan de coronacrisis, heeft 
microStart ook een steunplan uitgewerkt 
in de vorm van ‘ereleningen’ als 
aanvulling op de microkredieten, zonder 
waarborg en met nulrente. microStart 
kreeg daarvoor 200 000 euro steun van 
BNP Paribas Fortis.

VIA MICROKREDIET KIEZEN 
WE VOOR INCLUSIE IN HET 
BANKSYSTEEM 583 

MICROKREDIETEN 
TOEGEKEND

2 200 
MENSEN BEGELEID

microStart in 2020
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https://www.bnpparibasfortis.com/nl/positive-banking/pb-article/een-label-dat-onze-inspanningen-voor-diversiteit-beloont


microStart  
IN EEN NOTENDOP 

(Brussel, Antwerpen, 
Gent, Luik en Charleroi)

5
KANTOREN ONDERNEMERS 

GEFINANCIERD

4 065
MICROKREDIETEN 
TOEGEKEND

5 630 
BANEN 
GECREËERD

6 500 
in de economie 
geïnjecteerd

MILJOEN €42,1 
zijn na twee jaar nog 
steeds professioneel actief

VAN DE STARTERS
75 % 

Sinds 2011Sinds 2011
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Ondernemen zonder grenzen  
Met ‘Ondernemen zonder grenzen’ helpt 
microStart vluchtelingen om een activiteit op 
te starten en om zich op de arbeidsmarkt te 
integreren. Het is de bedoeling om minstens 
280 vluchtelingen te begeleiden en om 165 
nieuwe microkredieten toe te kennen tegen 2022. 
Onze steun aan dit project bedraagt 100 000 euro 
per jaar tot 2021.

In 2020 kregen 107 vluchtelingen een financiering 
(microkrediet), 105 volgden een collectieve 
of online opleiding en 85 kregen individuele 
coaching.
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Elk jaar publiceert de groep BNP 
Paribas een indicator  in welke 
mate de kredieten bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

IN LIJN MET DE SDG’S
Via onze beleggings- en financierings-
activiteiten hebben we een invloed op alle 
sectoren van de economie. We hebben een 
potentiële impact op alle SDG’s.We willen het aandeel 

kredieten aan bedrijven 
die rechtstreeks bijdragen 
tot de verwezenlijking 
van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 
fors verhogen. Het gaat om 
projecten op het vlak van 
het milieu (hernieuwbare 
energie, recyclage), in de 
non-profitsector (ziekenhuizen, 
scholen, universiteiten) en 
kredieten bestemd voor sociale 
ondernemers. Het is de ambitie 
van de Groep om dat bedrag 
met gemiddeld 10 miljard 
euro per jaar te verhogen in 
de periode 2019-2021.

Dat is het bedrag aan kredieten in 
overeenstemming met de SDG’s bij BNP 
Paribas Fortis. Dat komt neer op een 
stijging met 7% tegenover 2019.

10,67 
MILJARD

ONZE AMBITIE
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ONZE PRESTATIE- 
INDICATOREN
Om de vooruitgang van onze 
inspanningen te meten, 
beschikken we over negen 
sturende indicatoren voor de 
periode 2019-2021.

BNP Paribas-groep BNP Paribas Fortis 

Indicator 2020 Doelstellingen 2021 2019 2020

1. Bedrag van de financiering toegekend aan bedrijven in 
sectoren die rechtstreeks bijdragen aan de  energietransitie en 
de verwezenlijking van de SDG’S van de Verenigde Naties.

188 miljard € Met gemiddeld  
10 miljard EUR/jaar 

verhogen 

10,02 miljard € 10,67 miljard €

2.  Percentage werknemers dat een opleiding volgde over ethiek 
en handelswijze

97 % Jaarlijks > 95 % 
behouden

96,2 % 91 %

3. Percentage vrouwen in de SMP-populatie (Senior Management 
Position)

31 % > 31 % 21 % 29 %

4.  Percentage organisaties met > 1000 werknemers die een 
engagement zijn aangegaan i.v.m. personen met een beperking

100 % 100 % 100 % 100 %

5. Percentage werknemers dat minstens twee keer per jaar een 
opleiding heeft gevolgd

90,2 % > 90 % behouden 100 % 100 %

6. Aantal uren solidariteitsactiviteiten  uitgevoerd door de 
werknemers

> 510 000 uren 1 miljoen uren 11 778 uren 6 270 uren

7. Ondersteuning (financiering, belegging voor rekening van derden) 
aan verenigingen en ondernemingen in de sociale en solidaire 
economie

6,3 miljard € 6,3 miljard € 130,1 miljoen € 148,74 miljoen €

8. Financiering van hernieuwbare energie 17,8 miljard € 18 miljard € 3,04 miljard € 3,54 miljard €

9. Uitstoot van broeikasgassen in ton CO2-equivalent (teq) 
per voltijds equivalent (VTE) (kWh van gebouwen, inclusief 
informatica + beroepsverplaatsingen)

1,85 CO2 teq / ETP 2,31 CO2 teq / ETP 2,30 CO2 teq / ETP 2,07 CO2 teq / ETP

1 2 3



• BNP Paribas, nummer 1 Europese bank 
op basis van haar ‘solicited rating’ 2020 
opgesteld door V.E (rating A1+). 
Meer weten 

• BNP Paribas noteert in 2020 een puike 
evolutie in de Dow Jones Sustainability 
Indices World & Europe. Meer weten 

• Nummer 1 Europese bank inzake het 
beheer van klimaatgerelateerde risico’s 
en kansen volgens de ShareAction-ranglijst 
2020. Meer weten 

• BNP Paribas staat op de vijfde plaats bij 
EcoAct dat bedrijven uit de hele wereld 
analyseert en rangschikt volgens hun 
klimaatacties en -reportings. Meer weten 

ONZE INSPANNINGEN  
WORDEN ERKEND
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https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-no-1-european-bank-2020-solicited-rating-v-e-a1-rating
https://group.bnpparibas/actualite/bnp-paribas-1ere-banque-europeenne-suite-notation-sollicitee-2020-v-e-note-a1
https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-significant-progress-dow-jones-sustainability-indices-world-europe-2020
https://group.bnpparibas/actualite/bnp-paribas-realise-belle-progression-indices-durables-monde-europe-dow-jones-2020?utm_source=critsend&utm_medium=email&utm_campaign=group_newsletter_alert_i_fr» https://group.bnpparibas/actualite/bnp-paribas-realise-belle-progression-indices-durables-monde-europe-dow-jones-2020?utm_source=critsend&utm_medium=email&utm_campaign=group_newsletter_alert_i_fr
https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-recognised-no-1-european-bank-management-climate-related-risks-opportunities-shareaction-s-2020-ranking
https://group.bnpparibas/actualite/bnp-paribas-reconnu-1ere-banque-europeenne-gestion-risques-opportunites-lies-climat-classement-2020-shareaction
https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-ranked-1st-cac-40-ecoact-2020-climate-commitments
https://group.bnpparibas/actualite/bnp-paribas-est-classe-1er-cac-40-2020-ecoact-strategie-actions-climatiques» https://group.bnpparibas/actualite/bnp-paribas-est-classe-1er-cac-40-2020-ecoact-strategie-actions-climatiques


Bekijk alle verbintenissen voor 
het milieu  van  BNP Paribas 
Fortis en de groep BNP Paribas. 

Referentiedocument van de groep BNP Paribas (in het Engels)

COMPANY 
ENGAGEMENT 

Meer wetenMeer weten

https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/bnp2020_urd_fr_mel_21_03_02-1.pdf
https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/bnp2020_urd_en_final_version_21_03_12.pdf
https://www.bnpparibasfortis.com/docs/default-source/pdf-(nl)/csr/onze-belangrijkste-milieuverbintenissen.pdf
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