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WERELD
 

VERSLAG COMPANY ENGAGEMENT 2021



“Als financiële  
vertrouwenspartner van onze 
klanten, engageren wij ons  
om samen met hen te bouwen  
aan een betere wereld.“

Tine Bourgeois 
HEAD OF COMPANY ENGAGEMENT AND SUSTAINABILITY APPROACH



ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID  
IN HET HART VAN ONZE STRATEGIE

Onze benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen is de voorbije tien jaar 
sterk geëvolueerd. Ze is vandaag een essentieel onderdeel van de strategie van de bank  

en dat vertaalt zich in twee van de vijf pijlers.    

ENABLE PEOPLE  
TO GROW

We stellen onze sterktes 
en onze expertise ten 

dienste van mensen en 
van organisaties, zowel 

intern als extern, om hen 
te helpen groeien.

ROOT SUSTAINABILITY 
IN  OUR DNA

ACCELERATE SELECTIVE 
GROWTH

We moedigen individuele 
en groepsinitiatieven 
aan die een positieve 
impact hebben op de 

samenleving en bijdragen 
aan een betere toekomst. 

MAKE LIFE  
EASIER 

We begrijpen de noden 
van onze klanten en 
ontwikkelen diensten 

die hen het leven 
makkelijker maken. 

MAXIMISE DIGITALISATION 
AND EFFICIENCY

In deze wereld met 
beperkte hulpbronnen 

willen we onze diensten 
verbeteren en onze 

kosten beperken door 
zoveel mogelijk digitaal 

te werken. 

We versnellen onze  
groei in specifieke 

domeinen en 
zoeken nieuwe 

inkomstenbronnen  
om onze bankactiviteit 

succesvol uit te bouwen.



DE POSITIEVE IMPACT 
VAN ONZE ACTIVITEITEN 

VERGROTEN   

ONZE ECOLOGISCHE EN 
MAATSCHAPPELIJKE 

VOETAFDRUK VERKLEINEN 

VIA MECENAAT BIJDRAGEN 
AAN DE FINANCIERING  

VAN PROJECTEN 

ONZE DOELEN OP HET VLAK VAN  
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
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We vergroten onze positieve 
impact via ons financierings- 
en beleggingsbeleid en door 
particulieren en bedrijven te 
helpen bij hun projecten voor 
duurzame ontwikkeling. 

DE POSITIEVE IMPACT   
VAN ONZE ACTIVITEITEN 
VERGROTEN   1
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WE ZIJN  
MARKTLEIDER IN 
VERANTWOORDE 
EN DUURZAME 
BELEGGINGEN 
Sinds 2015 stelt BNP Paribas Fortis standaard 
verantwoorde en duurzame beleggingen  
voor aan zijn klanten.

Dat is het bedrag van onze verantwoorde en duurzame 
beleggingen volgens de nieuwe Europese SFDR-regels 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation), die begin 
2021 van kracht werden. 38,21 miljard daarvan betreft 
‘buiten balans’-activa onder beheer in beleggingen die het 
‘Towards Sustainability’-duurzaamheidslabel van Febelfin 
kregen, een stijging van 28% ten opzichte van 2020.

43,6 
MILJARD €
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Elk jaar publiceert de groep BNP
Paribas een indicator  van de mate 
waarin de kredieten bijdragen tot  
de verwezenlijking van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 

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

Dat is het bedrag aan kredieten in lijn met de SDG’s bij 
BNP Paribas Fortis (een stijging van 16% ten opzichte 
van 2020). Die groei is voor 10% toe te schrijven aan een 
verandering in de methodologie van de ESG-reporting.

12,40  
MILJARD €

ONZE AMBITIE

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, 
duurzaam bouwen 
en renoveren, zachte 
mobiliteit), in de non-
profitsector (ziekenhuizen, 
scholen, universiteiten, 
verenigingen) en kredieten 
bestemd voor sociale 
ondernemers.
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We dragen ook bij aan de transitie naar een 
koolstofarme en groenere economie door groene 
hypothecaire kredieten toe te kennen aan 
particulieren. BNP Paribas Fortis is de eerste 
Belgische bank die het Energy Efficient Mortgage 
Label geadopteerd heeft, een Europees label dat 
het ecologisch doel van deze kredieten valideert. 
Dat label legt nieuwe criteria op voor de definitie 
van een ‘groen’ hypothecair krediet, wat de daling 
verklaart van 5% tegenover 2020. 

WE ONDERSTEUNEN  
DE  ENERGIETRANSITIE

Groene hypothecaire kredieten toegekend  
aan particulieren  

2018

3,34 mia €

+17  %

2019

3,6  mia €

+8  %

2020

3,75  mia €

+4  %

2021

3,57 mia €

-5  %
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Sinds 2009 kunnen onze bedrijfsklanten een beroep 
doen op de expertise van het ‘Sustainable Business 
Competence Centre’ (SBCC) om zich klaar te stomen 
voor de uitdagingen van morgen. Het SBCC helpt hen 
onder meer bij het ontwikkelen en financieren van 
installaties voor duurzame energieproductie, of bij 
het verbeteren van de energie-efficiëntie van hun 
installaties. Het team telt onder meer experts in 
‘clean tech’ (innoverende ecoactiviteiten), ‘life 
sciences’ (biowetenschappen) en informatie- 
en communicatietechnologieën (ICT).

89 
640
KREDIETAANVRAGEN

MILJOEN € AAN 
DUURZAME 
FINANCIERINGEN 

BNP Paribas Fortis begeleidt talrijke bedrijven 
bij hun transitie naar een duurzamer 
businessmodel.

WE BEGELEIDEN   
BEDRIJVEN 

HET SBCC IN 2021 

Voorbeeld van begeleiding door het SBCC
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Sustainability Approach heeft drie hoofddoelen:  

1 Onze klanten begeleiden in hun transitie door 
hen DUURZAME OPLOSSINGEN aan te bieden. 

2 Onze klanten helpen die in ARMOEDE leven 
of dreigen te vallen.

3   Zorgen voor maximale TOEGANKELIJKHEID van 
de diensten van de bank voor al onze klanten.

In 2021 werd binnen Retail & Private Banking  
de entiteit ‘Sustainability Approach’ opgericht. 
Haar ambitie? De duurzame strategie van 
BNP Paribas Fortis voor de segmenten 
particulieren, kmo’s en zelfstandigen versterken.  

WE BEGELEIDEN  
PARTICULIEREN 
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We hebben bijvoorbeeld ons partnership 
met BlueChem met drie jaar verlengd, 
de incubator voor duurzame chemie. 
Doel: de chemiesector begeleiden bij 
de transitie die de Green Deal in gang 
gezet heeft voor Europa.

WE BOUWEN  
DUURZAME 
PARTNERSHIPS OP

Door dit partnership kunnen we 
beloftevolle start-ups en groeiende 
bedrijven blijven ondersteunen in 
de industriële ontwikkeling van hun 
duurzame innovaties. 
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Sinds 2015 bouwen we  
aan een echte community  
rond sociaal ondernemerschap.  

WE MOEDIGEN  
SOCIAAL
ONDERNEMERSCHAP AAN

Dat was het aantal begeleide 
sociale ondernemers eind 2021.   

479
Dat was het uitstaande bedrag aan kredieten 
voor sociale ondernemingen eind 2021.

120 MILJOEN € 

Voorbeelden van onze ondersteuning
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WE BEVORDEREN   
DIVERSITEIT  
EN INCLUSIE

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.

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
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INITIATIEVEN 2021
De ‘Diversity Weeks’
De ‘Diversity Weeks’ van 2021 stonden 
opnieuw in het teken van het thema 
stereotypen en vooroordelen.  
Deze 100% digitale editie was gespreid over 
verschillende weken en bracht bijna duizend 
deelnemers samen voor conferenties, 
interviews, workshops en evenementen.

Inclusive Panels
In 2021 hebben we ook bijgedragen aan  
de creatie van de website ‘Inclusive Panels’ 
van Febelfin (Women in Finance).  
Rol: de diversiteit van panels op het vlak van 
geslacht, leeftijd en culturele achtergrond 
tijdens evenementen bevorderen. 

Barometer van de Diversiteit
Met dit nieuwe instrument kunnen we 
de vooruitgang meten van indicatoren 
die in het bijzonder verband houden 
met de evolutie van het glazen plafond 
en kunnen we voor elke beroepsgroep 
specifieke actieplannen opstellen.

Dit interne netwerk van de bank lanceerde  
in 2021 een interactief platform met  
drie opleidingsmodules over seksuele 
identiteit, genderexpressie en seksuele 
geaardheid.  

PRIDE Belgium 
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We verminderen onze negatieve 
impact door onze ecologische en 
maatschappelijke voetafdruk te 
verkleinen, door onze financierings- 
en beleggingsactiviteiten strikt te 
omkaderen en door een koolstofarme 
economie te stimuleren.

ONZE ECOLOGISCHE  
EN MAATSCHAPPELIJKE 
VOETAFDRUK 
VERKLEINEN 2
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WE STEMMEN ONZE KREDIETPORTEFEUILLES 
AF OP HET KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS
De groep BNP Paribas speelt  
een voortrekkersrol in de 
wereldwijde sector van 
duurzame financieringen.  
We willen actief bijdragen 
aan de financiering van 
een koolstofarme en 
klimaatbestendige economie.  
Dat engagement vertaalt zich
onder meer in de afstemming 
van onze kredietportefeuilles 
op de doelstelling van het 
klimaatakkoord van Parijs.  

BNP Paribas was een van de vijf grootbanken die het Katowice Commitment ondertekenden  
en is een van de dertig grondleggers van de Principles for Responsible Banking, waarbij 
vandaag al 270 banken zijn aangesloten. In september 2019 ondertekenden we ook  
het Collective Commitment to Climate Action, dat concrete acties voor de banken vastlegde  
en een planning om die verbintenissen na te komen. 

2018
Katowice 
Commitment 

DECEMBER 

2018-2019
Principles for 
Responsible Banking 

2020 2021 
PACTA 
Methodology 

Net-Zero Banking 
Alliance 

2019
Collective Commitment 
to Climate Action 

SEPTEMBER  

ONZE VERBINTENISSEN IN EEN NOTENDOP
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WE OMKADEREN 
STRIKT ONZE 
ACTIVITEITEN

Dat is het aantal uitgesloten 
bedrijven eind 2021 op het niveau 
van de Groep BNP Paribas.1297
Dat is het aantal ondernemingen 
onder toezicht. 183
In België werden 529 verrichtingen
grondig onderzocht. 26 werden  
afgekeurd omdat ze niet met ons  
sector policies stroken.529

Met onze sector policies scheppen we een 
helder kader voor onze financierings- en
beleggingsactiviteiten in gevoelige sectoren.
En kunnen wij garanderen dat ze perfect
afgestemd zijn op onze waarden en
verbintenissen. 

 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. 

  BNP Paribas heeft een eerste tussentijdse 
verbintenis aangegaan om het bedrag van 
zijn kredietblootstelling aan exploratie- en 
productieactiviteiten van olie en gas tegen 2025 
met 12% te verminderen.

ONZE ACTIE IN EEN NOTENDOP  
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WE ENGAGEREN 
ONS VOOR DE 
MENSENRECHTEN 
Naar aanleiding van het seminarie over de waakzaam-
heidsplicht dat we in december 2021 organiseerden, 
publiceerden we een brochure met alle verbintenissen  
van BNP Paribas op het gebied van mensenrechten.

De brochure bekijkenDe brochure bekijken
RISICO-ANALYSE 
MENSENRECHTEN

2021
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https://www.bnpparibasfortis.com/docs/default-source/pdf-(fr)/csr/bnp-11999-06-591280358-csr-humainrights_fr_v01.pdf
https://www.bnpparibasfortis.com/docs/default-source/pdf-(nl)/csr/bnp-11999-06-591280358-csr-humainrights_nl_v00.pdf


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 BNP Paribas

MEER WETENMEER WETEN  
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Energieprestaties 
Met zijn warmtebeheersys-
teem verbruikt het nieuwe 
Warandeberggebouw zeven 
keer minder energie dan  
het oude gebouw. 

Zachte mobiliteit   
op de voorgrond
Ons gebouw biedt ruimte  
aan 330 fietsplaatsen en 
talrijke parkeerplaatsen  
met laadpalen.  

Productie van groene 
energie
Met de zonnepanelen op het 
dak van het gebouw zullen 
we gemiddeld 132.600 kWh 
per jaar produceren, het 
equivalent van het jaarlijkse 
elektriciteitsverbruik van  
35 gezinnen.

Hergebruik van  
de materialen 
Niet minder dan 98,2% van 
de materialen van het oude 
gebouw werd gerecycleerd of 
hergebruikt. Zo bijvoorbeeld 
kreeg het ‘gouden plafond’ 
van Jules Wabbes, dat ooit 
een ingang van Warandeberg 
sierde, een tweede leven in 
bar Dekkera in Vorst. 

Eind 2021 namen we 
onze intrek in het nieuwe 
Warandeberggebouw, 
een toonbeeld van 
milieuvriendelijkheid.

WE HEBBEN ONZE 
NIEUWE DUURZAME 
HOOFDZETEL IN 
GEBRUIK GENOMEN 
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Paperless, groene mobiliteit, energieverbruik ... 
In 2021 zetten we onze inspanningen om onze 
ecologische voetafdruk te verkleinen 
voort en werkten we aan de bewustmaking 
van onze werknemers.

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

2012 en 2021 verlaagd met 66%. 

We hebben ons totale papierverbruik tussen 
2012 en 2021 met 79% verlaagd.  
98% van het gebruikte papier heeft een  
FSC- of PEFC-label of is gerecycleerd.

-66 %

-79 %

DE RESULTATEN VAN ONZE ACTIES IN 2021
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Onze belangrijkste engagementen in 2021



WE IJVEREN VOOR 
DIGITALE INCLUSIE
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Dat zorgt  
echter voor een ongelijkheid, die we willen bestrijden. 
In 2021 lanceerden we DigitAll, een ecosysteem van 
bedrijven, sociale organisaties en overheidsinstellingen  
die zich inzetten om de digitale kloof in België te 
verkleinen. In 2021 zette DigitAll een nieuwe stap met  
de gezamenlijke ondertekening van het eerste charter 
voor digitale inclusie in België.

Digital Inclusion Charter
MEER WETENMEER WETEN  
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https://www.bnpparibasfortis.com/nl/newsroom/nieuwsbericht/regeringen-bedrijven-overheidsinstanties-en-sociale-organisaties-ondertekenen-digital-inclusion-charter


In 2021 besteedden we 5,25 miljoen euro  
aan de verenigingssector. We trokken 
ook tijd uit en deelden onze expertise 
om verenigingen te steunen in bepaalde 
projecten of om hen te helpen groeien. 
Doel: hun sociale of ecologische impact 
vergroten. 

VIA MECENAAT BIJDRAGEN 
AAN DE FINANCIERING  
VAN PROJECTEN3
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1,2
Giften van medewerkers: 97.090 € 
BNP Paribas Fortis: 100.000 €
BNP Paribas Fortis Private Banking :  
1 .000.000 €

MILJOEN € 
GIFTEN VAN  
DE BANK

WE HEBBEN ONS  
INGEZET VOOR DE 
SLACHTOFFERS VAN  
DE OVERSTROMINGEN  
IN 2021

Dat bedrag schonk BNP Paribas Fortis aan  
het Belgische Rode Kruis. De gift is bestemd 
voor de scholen en hun leerlingen die getroffen 
werden door de overstromingen. 
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Meer ondersteuning  
Elk jaar ondersteunen we  
10 ‘Kampioenen’:  
tien verenigingen die elk 
50.000 euro ontvangen, 
gespreid over twee jaar.  

WE BESTRIJDEN 
KANSARMOEDE BIJ   
KINDEREN EN JONGEREN
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.

De 10 ‘Kampioenen’ 2021 
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In 2016 lanceerden we de actie  
‘Back to School with a Smile’.  
Die bezorgt kansarme kinderen 
nieuwe schoolspullen via de vzw 
Goods to give. Bij de editie 2021 
van de campagne zamelden we 
27.615 euro in, dankzij giften van 
personeelsleden en van de stichting.

EEN EERSTE 
SCHOOLDAG 
IN STIJL 
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WE HELPEN 
VERENIGINGEN   
GROEIEN
Het Venture Philanthropy Fonds 
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 het 
Venture Philanthropy Fonds is gespreid over minimaal drie jaar en de 
globale financiering kan oplopen tot 80.000 euro, waarvan minstens 
50% voor extern advies is bestemd. Net als elk jaar hebben we in 
2021 een deel van de beheerkosten van het beleggingsfonds BNPPF 
Private SRI aan het Venture Philanthropy Fonds doorgestort. 
Dankzij onze steun konden in België 123 sociale projecten worden 
begeleid, voor een totaal van ruim 8,5 miljoen euro, waarvan  
1,5 miljoen euro voor 25 nieuwe projecten in 2021. 

De ‘coups de coeur’ van 2021
MEER WETEN MEER WETEN 
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https://www.bnpparibasfortis.com/nl/newsroom/nieuwsbericht/bnp-paribas-fortis-klanten-geven-extra-steun-aan-sociale-projecten


In 2017 ging de campagne ‘#ourjob2’ 
van start. Die biedt onze medewerkers 
de kans om deel te nemen aan 
activiteiten rond ons maatschappelijk 
engagement, of om tijd uit te trekken 
voor verenigingen tijdens hun  
werkuren. Voor elke deelname  
wordt een boom geplant. 

ONZE MEDEWERKERS 
ONDERNEMEN ACTIE 

Eind 2019 lanceerde 
BNP Paribas het programma 
1MillionHours2Help. 
Het doel is om met de 
hele Groep 1 miljoen 
uur aan vrijwilligerswerk 
te presteren. Ondanks 
de pandemie hebben 
in 2021 in België 554 
personeelsleden 2400 uur 
vrijwilligerswerk gedaan.

1 miljoen uur  
vrijwilligerswerk 

9542  
DEELNAMES 

2400  
UUR VRIJWILLIGERSWERK  

9542  
BOMEN GEPLANT 

#OURJOB2 IN 2021
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We ondernemen al jaren 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. 
Dankzij de campagne #ourjob2 
werden al 117.519 bomen geplant 
in Zambia. Via onze samenwerking 
met Natagora/Natuurpunt kunnen 
we onze beleggersklanten actief 
betrekken bij onze inspanningen. 
Zo kunnen ook zij bijdragen 
aan de herbebossing en aan de 
bescherming van de biodiversiteit  
in België.
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Uitbreiding van natuurgebieden  
in België met het equivalent  
van 57 voetbalvelden  
(waarvan 20 in 2021)

117.519 bomen geplant in Zambia 
(waarvan zo’n 20.000 in 2021) 

14.239 tonnes CO2 gecompenseerd

Natagora/Natuurpunt 
(sinds mei 2019)

WeForest
(sinds 2017)

HET RESULTAAT VAN ONZE SAMENWERKINGEN
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BNP Paribas Fortis richtte microStart mee op  in 2011 
uit overtuiging dat het microkrediet een noodzakelijke 
alternatieve financiering is voor ondernemers. Het is 
bovendien een fantastische hefboom om jobs te creëren.

In 2021 heeft microStart 665 microkredieten 
toegekend en 2 500 mensen begeleid bij de start  
of groei 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.

WE KIEZEN VOOR  
INCLUSIEVE FINANCIERING, 
MET HET MICROKREDIET 665  

MICROKREDIETEN TOEGEKEND

2500 
MENSEN BEGELEID

microStart in 2021
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microStart  
IN EEN NOTENDOP 

(Brussel, Antwerpen, 
Gent, Luik en Charleroi)

5
KANTOREN ONDERNEMERS 

GEFINANCIERD  

4670 
MICROKREDIETEN 
TOEGEKEND

6225 
BANEN GECREËERD
7400 

in de economie 
geïnjecteerd

MILJOEN €50 
is al twee jaar  
of langer actief 

VAN DE STARTERS  
70 % 

SINDS 2011SINDS 2011

3 VIA MECENAAT BIJDRAGEN AAN DE FINANCIERING VAN PROJECTEN21



Ondernemen zonder grenzen  
Met zijn in 2019 gelanceerde 
project ‘Ondernemen zonder 
grenzen’ helpt microStart 
vluchtelingen om een activiteit 
op te starten en om zich op de 
arbeidsmarkt te integreren.  
Het doel is om minstens 280 
mensen te begeleiden en  
165 nieuwe microkredieten toe  
te kennen tegen 2022. Onze steun 
aan dit project bedraagt  
100.000 euro per jaar tot 2021.

In 2021 kregen 293 vluchtelingen 
een financiering (microkrediet), 
79 volgden een collectieve of 
online opleiding en 119 kregen 
individuele coaching.
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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.

Groep  
BNP Paribas

BNP Paribas  
Fortis 

INDICATOR 2021 DOELSTELLINGEN 2021 2020 2021

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

244 miljard € Met gemiddeld
10 miljard €/jaar 

verhogen

10,67 miljard € 12,40 miljard €

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

98,7% Jaarlijks > 95%
behouden

91% 99,4%

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

32% > 31 % 31% 32%

4.  Percentage organisaties met meer dan 1000 werknemers die een 
engagement aangegaan zijn betreffende mensen met een beperking

100% 100 % 100% 100%

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

98,3% > 90% behouden 100% 91%

6. Aantal uren vrijwilligerswerk uitgevoerd door de werknemers > 509.000 uren 1 miljoen uren 6.270 uren 2.400 uren

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

6,8 miljard € 6,3 miljard € 148,74 miljoen € 163,4 miljoen €

8. Financiering van hernieuwbare energie 18,6 miljard € 18 miljard € 3,54 miljard € 2,92 miljard €*

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

1,50 CO2 teq/VTE 2,31 CO2 teq/VTE 2,07 CO2 teq/VTE 1,70 CO2 teq/VTE

* Die daling vloeit vooral voort uit een verandering van de definiëring en van het systeem voor gegevensinzameling. 
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• Niet-financiële rating SAM  
Met een algemene score van 82 op 
100 gaat de prestatie van BNP Paribas 
er in 2021 opnieuw op vooruit in de 
jaarlijkse niet-financiële rating van 
SAM, de Corporate Sustainability 
Assessment (CSA) van S&P Global. 
BNP Paribas versterkt zo zijn 
leiderspositie in de banksector en 
positioneert zich in de top 6 procent 
van de 245 geëvalueerde banken.  
Meer weten 

• Het maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap van BNP Paribas 
werd in 2021 erkend door de niet-
financiële ratings EcoVadis en 
FTSE4Good. Meer weten 

• BNP Paribas, nummer 1 Europese 
bank (ratingbureau V.E) Voor het 
derde jaar op rij kreeg BNP Paribas 
eind 2021 een dubbele evaluatie van 
het ratingbureau V.E en scoorde het 
voor beide zeer goede resultaten. 
In 2021 onderscheidde BNP Paribas 
zich vooral (score van 80 op 100 of 
meer) op het vlak van milieustrategie, 
non-discriminatie en diversiteit, 
loopbaanbeheer en governance van de 
Raad van Bestuur. Meer weten 

• BNP Paribas, de meest tegen 
ontbossing geëngageerde financiële 
instelling ter wereld (klassement 
Forest 500). Meer weten 

ONZE INSPANNINGEN 
WORDEN ERKEND 
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https://group.bnpparibas/en/news/sam-extra-financial-rating-bnp-paribas-in-top-6-of-banks-for-the-first-time
https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-recognized-by-ecovadis-and-ftse4good-extra-financial-ratings
https://group.bnpparibas/en/news/bnp-paribas-1st-french-bank-for-corporate-knights-and-1st-european-bank-for-the-v-e-agency
https://group.bnpparibas/en/news/fighting-deforestation-forest-500-report-ranks-bnp-paribas-as-the-leader-among-global-financial-institutions
https://group.bnpparibas/en/news/fighting-deforestation-forest-500-report-ranks-bnp-paribas-as-the-leader-among-global-financial-institutions


COMPANY 
ENGAGEMENT 
Lees meer over de verwezenlijkingen en 
verbintenissen van de Groep BNP Paribas 
op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in hoofdstuk 7 
van het ‘Universal registration document 
and annual financial report 2021’.  

Referentiedocument van de Groep BNP Paribas
MEER WETENMEER WETEN  

https://invest.bnpparibas/en/document/universal-registration-document-and-annual-financial-report-2021
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