DE ESSENTIE VAN CSR IN 2016

Onze CSR-strategie
Elk bedrijf draagt een verantwoordelijkheid tegenover de grote uitdagingen
van vandaag. Bij BNP Paribas Fortis is het engagement voor Corporate Social
Responsibility (CSR) een van de belangrijkste strategische prioriteiten.
Het CSR-beleid van de bank is hoofdzakelijk gestructureerd rond 4 pijlers en
12 engagementen. Zo paste de bank haar organisatie en haar werking aan om
haar wensen en doelstellingen op dit gebied te concretiseren op alle niveaus
van het bedrijf.
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ONZE ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID
De economie financieren op een ethische manier

Sociaal ondernemerschap steunen

De ondersteuning van het sociaal ondernemerschap is voortaan stevig verankerd in de
organisatie van BNP Paribas Fortis. De bank
stelde in haar kantorennet immers 37 deskundigen aan. Per eind 2016 bedroegen de
uitstaande leningen in totaal 84 miljoen euro
en werden meer dan 309 sociale ondernemers bijgestaan. Toch omvat het engagement
van de bank veel meer dan het verstrekken
van leningen. Het houdt ook in dat het sociaal
ondernemerschap proactief wordt opgenomen
in ons aankoopbeleid en dat er op regelmatige
basis ontmoetingen en uitwisselingen tussen
sociaal ondernemers worden georganiseerd.

De reële economie financieren
BNP Paribas Fortis meet dagelijks in welke mate de financiering
van de economie kan leiden tot groei die de maatschappij een
meerwaarde oplevert. Met een totaal uitstaand bedrag van 97
miljard euro aan kredieten aan bedrijven en particulieren per
eind 2016, bleef BNP Paribas Fortis de reële economie actief
ondersteunen. Eind 2016 kwam het uitstaand bedrag aan kredieten
voor beleggingsprojecten in de milieusector en de sociale sector uit
op 6,9 miljard euro, tegenover 6,2 miljard euro het jaar voordien.
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Inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (MVB) Nog verder vergroten
In 2016 zijn deze beleggingen met 30% gestegen tot 6,1 miljard euro. Door
het succes van het vermogensfonds ‘Fund of Fund SRI’ (3 miljard euro en
20.000 beleggers) kon de bank 736.000 euro beheerscommissie overdragen
aan het Venture Philanthropy Fund van de Koning Boudewijnstichting, die
verschillende organisaties steunt die actief zijn in de sociale economie.
Zowel medewerkers als klanten die in het SRI-fonds belegden, konden
stemmen voor het sociale project van hun voorkeur, dat daardoor extra
steun en erkenning kreeg. De meeste stemmen gingen naar ‘Inclusie
Vlaanderen’, een vereniging voor personen met een verstandelijke handicap,
gevolgd door ‘Comme chez nous’, die hulp biedt aan daklozen en mensen
die maatschappelijk bijzonder kwetsbaar zijn.

ONZE SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID
De ontwikkeling en het engagement van onze medewerkers aanmoedigen
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Diversiteit en inclusie bevorderen
BNP Paribas Fortis is de eerste
onderneming in België die de prijs van
‘Disability Matters Europe’ in de wacht
sleept voor het toegankelijk maken van
haar diensten en werkplek voor mensen
met een functiebeperking. In 2016 breidde
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het
‘Diversity Label’ van de bank uit tot de
entiteit Investment Partners Belgium.
Verder namen ruim 1.500 medewerkers
deel aan de “Week van de Diversiteit”.

Het engagement van onze medewerkers
Een grote drijvende kracht achter de werkzaamheden van de
Foundation is de betrokkenheid van de medewerkers, of het nu via
solidariteitsactiviteiten is, als indieners van projecten of als leden
van selectiecomités. Het zorgt in het bedrijf ook voor een mentaliteit
die veel verder gaat dan het financieel mecenaat. In 2016 staken
meer dan 340 medewerkers een hele dag de handen uit de mouwen
bij verschillende verenigingen.
Via het Benevolab-programma kunnen medewerkers van de bank
hun kennis concreet ter beschikking stellen van organisaties die
actief zijn op het vlak van microfinanciering in België of in het
buitenland. Via microStart zetten een veertigtal collega’s zich elk
jaar als vrijwilliger in voor de begeleiding van micro-ondernemers.
Bovendien gaan zowat zestig managers jaarlijks een Social
Business Challenge aan, waarbij ze een businessprobleem helpen
oplossen bij een sociaal ondernemer. Een van die challenges was
het verstrekken van professioneel advies aan La Ferme Nos Pilifs,
waarbij de rentabiliteit van het tuincentrum werd geanalyseerd
en op marketingvlak geherpositioneerd. La Ferme Nos Pilifs is
een beschutte werkplaats waar 140 mensen met een beperking
tewerkgesteld zijn, in uiteenlopende vakgebieden zoals het bioatelier, het tuincentrum of de kruidenierswinkel.
In totaal zetten zowat 900 medewerkers van BNP Paribas Fortis
zich jaarlijks als vrijwilliger in voor de maatschappij.

983 medewerkers die zich als vrijwilliger
inzetten voor sociale initiatieven in 2016 :

878

60

BNP Paribas Fortis
Foundation

Social business
challenge

microStart

Bénévolab

38

7

ONZE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
Een maatschappelijk geëngageerde speler zijn

Een op educatiegericht mecenaatsbeleid
Via haar private stichting bestrijdt de bank sociale uitsluiting door
educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden
te steunen.
In 2016 kregen 2.200 kinderen en jongeren in heel het land
steun via het Awards-programma, ongeacht de aard van hun
moeilijkheden (vroegtijdig schoolverlaten, handicap, ziekte,
problematische gezinssituatie,...). De Foundation zorgde ervoor dat
zeven verenigingen, ondersteund door medewerkers van de bank,
in hun crowdfundingcampagne slaagden. Via haar ‘Crowdfunding
Academy’ geeft de stichting aan de door haar gesteunde vzw’s de
mogelijkheid om hun fondsenwerving te diversifiëren.

Totale financiële steun

sinds 2010
7,1
verdeeld over meer dan miljoen
€
635 verenigingen

in 2016
1,32
miljoen € waarvan 758.000 euro via
het Awards-programma

Het patrimonium bewaren en
valoriseren en jonge kunstenaars
ondersteunen
In 2016 was het centrale thema van de
Open Monumentendagen de renovatie
van historische gebouwen en hun nieuwe
bestemming vandaag. Meer dan 1.000
bezoekers kwamen een kijkje nemen in de
Koningsstraat en er was voor het eerst een
rondleiding in gebarentaal.
BNP Paribas Fortis wil ook jonge kunstenaars aanmoedigen. Zo kon Benoit Chattaway, eerste laureaat van de door de
bank georganiseerde kunstwedstrijden,
zijn laatste fotoreportage ‘The land of displaced’ tentoonstellen, met als thema de
vluchtelingencrisis.

Evolutie van de financiële steun voor educatie
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Expertise versterken dankzij leerstoelen
De bank steunt zes leerstoelen aan Belgische
universiteiten* om een beter inzicht te krijgen in de
specifieke uitdagingen en behoeften van haar klanten
en er onderbouwde en pragmatische antwoorden op
te bieden. In 2016 werden twee nieuwe leerstoelen
opgericht: met de universiteit van Namen voor het
onderzoek van activabeheer en de voetafdruk ervan
in het financiële systeem; met de universiteit van
Leuven (KUL) waar het onderzoek gericht is op betere
methodes voor het opsporen van betalingsfraude.
*Vlerick, ULB-VUB, KU Leuven, ICHEC, Ulg – HEC Liège en U Antwerpen.

Microfinanciering ondersteunen via microStart
BNP Paribas Fortis bevestigde
haar strategische steun aan
microStart door in te tekenen
op een kapitaalverhoging
van 1,6 miljoen euro. In 2016
kende microStart 767 nieuwe
microkredieten toe voor een totaalbedrag van 6,1 miljoen
euro. microStart zorgde ook voor de crowdfunding van
15 projecten via een nieuw partnership met Babyloan,
de eerste Europese website voor solidaire crowdlending.

ONZE ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID
De klimaatverandering bestrijden

Klimaatverandering bestrijden
BNP Paribas Fortis is een toonaangevende speler in
de financiering van de energiesector en maakte van
de strijd tegen de klimaatverandering dan ook haar
topprioriteit op milieuvlak. De investeringen van de
bank in de duurzame-energiesector stegen met 16% tot
1,8 miljard euro.

Ondernemers begeleiden in hun energie-efficiëntiebenadering
Via het team van Sustainable Energy Services (SES), biedt BNP Paribas Fortis
aan kmo’s expertise en concrete ondersteuning voor de ontwikkeling en
financiering van duurzame energieproductie en van het energie-efficiënter
maken van bestaande installaties. In 2016 heeft het departement SES 106
projecten begeleid die 250 miljoen euro vertegenwoordigen, tegenover 180
miljoen euro vorig jaar.

De bank nam in 2016 verschillende nieuwe initiatieven om haar doelstelling te
behalen inzake de vermindering van de CO2-uitstoot met 25% per medewerker tussen
2012 en 2020. In het kader van de vernieuwing van de gebouwenportefeuille gaf de
bank onder meer de opdracht tot de bouw van haar eerste passieve kantoorgebouw
in Wierde. Bovendien kreeg haar kantoorgebouw in Charleroi de BREEAM-certificering
‘zeer goed’. De nieuwe Car Policy zorgde verder voor een lagere CO2-limiet per
wagencategorie en voor een breder gamma van alternatieve auto’s (elektrische
wagens, hybrides en aardgasauto’s). De ‘Employee Challenge’ heeft medewerkers
doen nadenken over hoe ze elkaar kunnen aanmoedigen om de auto te laten staan
en een alternatief vervoermiddel uit te testen. In totaal hebben 83 automobilisten,
aangemoedigd door 87 sponsors, tijdens de Mobiliteitsweek 5.400 kilometer afgelegd
zonder hun auto en op die manier 0,77 ton minder CO2 uitgestoten.

DAAG JE COLLEGA’S UIT!
NAAR HET WERK ZONDER AUTO?

WEEK VAN DE MOBILITEIT
van 16 tot 23 september

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN!

Meer info op Echonet > Praktisch > Go Green
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Onze eigen ecologische voetafdruk

Extrafinanciële ratingbureaus

erkennen geboekte vooruitgang
Vigeo-Eiris, het toonaangevende Europese rating- en analysebureau voor Corporate Social Responsibility,
introduceerde een reeks indexen om de bedrijven te onderscheiden die de beste prestaties neerzetten op
het gebied van CSR t.o.v. hun investeringsdomein. BNP Paribas werd erkend als eerste bank van Europa
voor haar CSR-beleid, met een globale score van 64/100. BNP Paribas heeft haar globale prestatie nog
verbeterd, meer bepaald door de hoge scores op de criteria mensenrechten, human resources en
deugdelijk bestuur (op elk criterium drie punten meer dan in 2015).
Bovendien maakt BNP Paribas deel uit van de ‘100 Global Most Sustainable Corporations’-ranking voor 2017
van het gespecialiseerde Canadese magazine Corporate Knights en bekleedt er de 42e plaats. BNP Paribas
krijgt in de Banker Investment Banking Awards 2016 de onderscheiding ‘Best Bank for Climate Change and
Sustainability’ en neemt hiermee de fakkel over van Bank of America die vijf jaar op rij de titel kreeg.

Nr. 1 van de gediversifieerde banken in de Vigeo-ranking,
met een algemene beoordeling van 64/100
Nr. 15 in de banksector
Recycled
op de 297 beoordeelde bedrijven (score:
77/100) volgens
de ranking van Sustainalytics
BNP Paribas is opgenomen in belangrijke CSR-indexen:

¡
¡
¡
¡
¡

DJSI World en DJSI Europe
Vigeo World 120, Europe 120, Eurozone 120, France 20
FTSE4Good Index series
UN Global Compact 100 Index*
Stoxx Global ESG Leaders

* 6 Franse bedrijven: Accor SA, Alcatel-Lucent SA, BNP Paribas, L’Oreal
SA, PSA Peugeot Citroën, Technicolor SA

Voor het 3e opeenvolgende jaar behoort BNP Paribas
tot de Global 100 Most Sustainable Corporations
(nr. 42)

Mini label

MixJones
BNP Paribas is opgenomen in de Dow
Sustainability Indexes World en Europe (september
2016) met een score van 87/100 (+5 punten vs. 2015)
BNP Paribas krijgt in The Banker Investment Banking
Awards 2016 de onderscheiding ‘Best Bank for Climate
Change and Sustainability’
BNP Paribas kreeg de score C en de beoordeling ‘Prime’
van oekom research in de categorie Commercial Banks
& Capital Markets (november 2016)

De CO2-rapportering van BNP Paribas kreeg de score
A- van Carbon Disclosure Project
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