1. Onze duurzaamheidsstrategie
1.1 De visie van Belfius op MVO
Als bank-verzekeraar zijn we volledig toegewijd aan de Belgische economie, we spelen een sleutelrol om veranderingen waar te
maken in onze samenleving. Deze verantwoordelijkheid hoort bij onze geschiedenis, ze maakt deel uit van ons DNA.
De kern van onze missie is de toevertrouwde spaartegoeden om te zetten in kredieten. Zo ondersteunen we de Belgische samenleving en beschermen we mensen en bedrijven door hen te verzekeren tegen de risico’s van het dagelijkse leven.
Maar we willen nog een stap verder gaan. Belfius is vastbesloten om een nog belangrijker rol te spelen door op een constructieve
manier vorm te geven aan de toekomst en bij te dragen aan de economische groei en het maatschappelijk welzijn in België.
Om dat waar te maken, challengen we de status-quo en streven we naar een positieve langetermijnimpact van onze beslissingen.
Samen met onze klanten, medewerkers en langetermijnpartners engageren we ons om het verschil te maken voor de maatschappelijke uitdagingen en om oplossingen naar voor te schuiven die bijdragen tot een meer duurzame samenleving in België. Dat is onze
belofte aan de huidige en de toekomstige generaties. Een belofte die we vertaalden in tien engagementen die onze ambities rond
duurzaamheid naar 2025-2030 concreet vorm geven.
Deze nieuwe strategie van duurzaamheid is geen uitbreiding of aanhangsel van onze bedrijfsstrategie, ze is de kern ervan. Bij het
beoordelen van onze acties, stellen we maatschappelijk doel systematisch centraal, naast financiële gezondheid. Op die manier
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nemen we duurzaamheid consequent mee in alles wat we ondernemen. We rapporteren
consequent en transparant over wat we doen en over de vooruitgang die we boeken.
“Meaningful & inspiring” zijn is onze drijfveer, het stuurt onze beslissingen en stuwt
onze initiatieven. Zo creëren we duurzame waarde voor onze Belgische economie en
samenleving.

1.2. Over dit rapport
In het hoofdstuk “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” van dit rapport 2019
leggen we de rol van Belfius uit in de Belgische samenleving en de impact van onze
activiteiten op mens, milieu en maatschappij. De informatie in dit hoofdstuk richt
zich tot al wie belang heeft bij onze activiteiten: klanten, medewerkers, commerciële
partners, media en de samenleving in zijn geheel. De detailinfo m.b.t. niet-financiële
data en de onderliggende processen van onze duurzaamheidsstrategie is in het bij
zonder bedoeld voor investeerders, analisten, duurzaamheidsexperten en NGO’s.
Vooraleer we inzoomen op 2019, stellen we kort onze nieuwe ambities inzake duurzaam
heid voor, in de vorm van 10 engagementen naar 2025-2030 toe. Die engagementen
worden doorheen de tekst stelselmatig gelinkt met de thema’s waarop ze betrekking
hebben. De keuze van de thema’s is sterk geïnspireerd door de resultaten van de
materialiteitsanalyse die in 2017 is uitgevoerd. Daarover leest u meer in rubriek 5.5. We
zullen onze prestaties op het vlak van deze 10 engagementen meten op regelmatige
basis.
Dit rapport respecteert de vereisten van de Belgische Wet inzake bekendmaking van
niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit en voldoet aldus ook aan de
vereisten van de gelijkluidende Europese Richtlijn 2014/95/E. Bijgevolg maakt het een
balans op van 2019. Het toont de evolutie van Belfius op het vlak van duurzaam
ondernemen, bevat detailinfo over ons aanbod van duurzame bank- en verzekeringsoplossingen, en beschrijft de ethische fundamenten van onze bedrijfsvoering en
bundelt onze realisaties en initiatieven met een uitgesproken duurzaamheidskenmerk.

Belfius engageert
zich om het verschil
te maken voor de
maatschappelijke
uitdagingen en
oplossingen naar
voor
te schuiven voor
een meer duurzame
samenleving
in België.

Dit rapport werd opgesteld overeenkomstig met de “GRI Standards”, optie “core”. Een
GRI-referentietabel vindt u op het einde van het rapport, op pagina 44.

Onze duurzaamheidsstrategie
Een verantwoordelijke bank-verzekeraar
Duurzame oplossingen
Klimaat & leefomgeving
Mens & maatschappij
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1.3 Tien engagementen naar 2025-2030
Om zijn MVO-strategie zo concreet mogelijk te maken, formuleerde Belfius tien engagementen voor 2025-2030. Ze werden uitdrukkelijk bekrachtigd door de raad van
bestuur. Sommige ervan zijn al omgezet in heel concrete acties (bv. CO2-neutraliteit),
voor andere bepalen we welke acties we ontwikkelen en opnemen in onze strategie
2025. We communiceren transparant over de vooruitgang van onze engagementen.

1. De transitie naar een duurzame Belgische economie en
samenleving stuwen

De transitie naar een duurzame economie en samenleving is ingezet en zal de komende maanden en jaren fors versnellen. Vanuit onze rol als Belgische bank-verzekeraar,
wil Belfius een voortrekkersrol spelen om de transitie mogelijk te maken, voor onze
klanten én voor onze samenleving. We zullen selectief omgaan met gevoelige sectoren
en controversiële activiteiten. Bovendien zijn ESG-doelstellingen grondig geïntegreerd
in de algemene strategie van Belfius, ze leiden de beslissingen en dagdagelijkse
activiteiten van alle entiteiten, afdelingen en medewerkers.

2. CO2-neutraal zijn én blijven

Als allereerste grootbank krijgt Belfius het CO2 Neutral® label van zijn Belgische partner
CO2logic uitgereikt door Vinçotte. Dit label, dat enkel wordt toegekend na verregaande
klimaatinspanningen, garandeert dat Belfius zijn lokale en globale klimaatimpact actief
berekent, vermindert en compenseert. Die CO2-neutraliteit beperkt zich niet tot louter
de gebouwen van Belfius, maar geldt ook voor het woon-werkverkeer van al onze
medewerkers, papier, water, energie, wagenpark, enz. Zijn rest-uitstoot compenseert
Belfius door wereldwijde klimaatprojecten te financieren. Daarnaast stippelt Belfius
samen met CO2logic een ambitieus plan uit om die rest-uitstoot verder te reduceren,
in overeenstemming met het Green Deal plan van de Europese Commissie. Verder
werkt Belfius ook met CO2logic aan oplossingen gericht op energie-efficiëntie en
CO2-vermindering bij klanten.

3. Klanten stimuleren om duurzaam te beleggen

Belfius heeft de ambitie om zijn klanten tegen 2025 uitsluitend duurzame fondsen aan
te bieden. Het aanbod zal enerzijds bestaan uit fondsen met het Belgische SRI-label,
anderzijds uit fondsen met een dubbele maatschappelijke impact. Dit laatste type
fondsen investeert gericht in bedrijven en sectoren die oplossingen ontwikkelen voor
grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen van vandaag en morgen. Onze
klanten zorgen zo voor een positieve impact op mens en maatschappij. Belfius voegt
daar nog een dimensie aan toe en garandeert een rechtstreekse bijdrage aan een
maatschappelijk doel door een deel van de kosten voor het beheer af te staan.

Onze tien engagementen
vormen ons kompas
in ons streven naar een positieve
langetermijnimpact.
Truike Vercruysse
Head of Corporate Communication and CSR
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4. Actief werken aan een duurzame balans

Belfius zet in op een duurzame balans. Tegen 2025 zal 30% van onze nieuwe langetermijnkredieten aan ondernemingen en 100% van de nieuwe kredieten aan de publieke
en sociale sector, toegekend worden aan projecten met een positieve impact op de
samenleving. Om die doelstelling te halen, werken we samen met Belgische partners
zoals CO2logic en met diverse financieringsprogramma’s.

5. Onze mobiliteit heruitvinden met een toekomstgerichte visie

Onze mobiliteit zal binnen 10 jaar helemaal anders zijn. Belfius evolueert naar een
aanbod van gedeelde, multimodale en duurzame mobiliteitsoplossingen. We doen dit
door een uitgebreid ecosysteem met goed uitgekozen partners op te zetten zodat er
een breed aanbod aan gevarieerde diensten en producten ontstaat. Voor ons wagenpark,
wil Belfius Auto Lease tegen 2025 een CO2-vermindering van 25% realiseren door het
aantal gereden kilometers drastisch te verlagen en in te zetten op een groenere vloot.
Dit geldt voor zowel wagens van klanten als die van medewerkers.

6. Een absolute prioriteit maken van future-proof infrastructuur

Belfius wil een sleutelrol spelen voor een betere en duurzamere infrastructuur in
België. Concreet willen we partners samenbrengen in een infrastructuur-ecosysteem
en zo “ontzorgend” werken voor de overheid. We ontwikkelen gedetailleerde en concrete oplossingen voor infrastructuur uitdagingen in België. In een eerste fase zetten
we in op sociale woningen om te streven naar een betaalbare en goede woning voor
iedereen. Daarnaast helpen we de verduurzaming van de overheidsgebouwen, die
verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de CO2-uitstoot van onze overheid.

7. Privacy en gegevensbescherming van onze klanten primeren altijd

Voor Belfius is de privacy en de gegevensbescherming van onze klanten een absolute
prioriteit. We verkopen in geen geval persoonlijke gegevens aan derden en doen er
alles aan om klanten bewust te maken van het belang van beveiliging en privacy. Het
gebruik en de uitwisseling van gegevens met onze partners gebeurt in de Belfius
Mobile-app in volledige transparantie en met de toestemming van de klant. Bovendien
zorgen we voor hoge beveiligings-standaarden en verhogen we de bewustwording van
onze klanten bv. voor PSD2, de Europese richtlijn die de betaalmarkt opent voor nieuwe
spelers.

8. Gelijke kansen creëren en ons maatschappelijk engageren, daar
gaan we voor

Belfius heeft een sterke traditie in het ondersteunen van goede doelen zoals Rode
Neuzen Dag, Viva for Life en Special Olympics. En via ons aanbod “Filantropie” creëren
we kansen voor mensen die er minder hebben gekregen. Met Belfius Art steunen we
opkomende Belgische kunstenaars en delen we onze kunstcollectie met het grote
publiek. Maar Belfius wil nog een stap verder gaan: vanuit onze wil om transparant en
eerlijk te handelen en het vertrouwen van onze klanten te koesteren, gaan we onze
communicatie sterk vereenvoudigen. Daarnaast gaan we ook initiatieven nemen om te
evolueren naar een cashloze samenleving.

9. Als werkgever het voorbeeld geven

Belfius wil duurzame ontwikkeling ook als werkgever tot leven brengen, we doen dit
op verschillende manieren. Zo willen we een cultuur van levenslang leren installeren
om de veerkracht van onze medewerkers te verhogen. We zetten in op het welzijn van
onze talenten via o.a. een aantrekkelijke werkomgeving, een actief diversiteitsbeleid
en samenwerkingen met partners zoals scholen, sociaal geëngageerde ondernemingen, …
We vertalen dit in concrete doelstellingen, zo streven we bv. naar een aandeel van
minstens 44% vrouwen op alle niveaus binnen de organisatie tegen 2025.
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10. Risicobeheer en financiële stabiliteit zijn een conditio sine qua non

In ons streven naar duurzaamheid op lange termijn, stelt Belfius krachtige doelstellingen
op het vlak van risicobeheersing en financiële stabiliteit om zo waarde voor de samenleving te creëren. Door onvoorziene risico’s te kunnen beheersen, behoudt Belfius
sterke solvency- en liquiditeitsratio’s. Zo kunnen we op een verantwoorde manier
omgaan met het vertrouwen en de assets die de stakeholders ons toevertrouwen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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1.4. Global Goals (SDG) als kompas
De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals,
SDG of Global Goals), zijn een universele reeks doelstellingen, streefcijfers en indicatoren die wereldwijd de prioriteiten en ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling
voor 2030 definiëren. Samen vormen ze de agenda die alle maatschappelijke actoren
- regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld - oproept tot dringende
actie in de strijd tegen armoede, voor de bescherming van de planeet en het creëren
van welvaart voor iedereen. Door de 10 hierboven vermelde engagementen waar te
maken, wil Belfius een maximale impact hebben op de realisatie van de SDG-agenda.
Hoewel de 17 SDG’s een samenhangend geheel vormen en onderling verbonden zijn,
selecteerden we vijf prioritaire domeinen waarin we via onze kernactiviteiten als lokaal
verankerde bank-verzekeraar de grootste positieve impact kunnen en willen genereren:
→ Belfius zet zijn financieringscapaciteit maximaal in voor de transitie naar een koolstofarm energiesysteem,
financiert energie-efficiëntieprojecten en de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie o.a. via
specifieke financieringstechnieken en -programma’s, of via leasing.
→ Ondernemingen uit de sector van de fossiele brandstoffen zal Belfius slechts financieren om hen te helpen
bij de transitie naar nieuwe, hernieuwbare energietechnieken en -toepassingen.
Link naar engagement 1, 2, 3, 4.
→ Zeven jaar geleden verstrekte Belfius ongeveer 10 miljard EUR langetermijnfinancieringen, verdeeld over
alle klantensegmenten. Eind 2019 is dat bedrag verdubbeld tot 20 miljard EUR. Het is een sprekend bewijs
van de wil en het groeiend vermogen van Belfius om zijn rol als drijvende kracht voor de Belgische economie
te vervullen.
Belfius
begeleidt 14.245 nieuwe starters die dankzij een samenwerking met het Europees Investeringsfonds
→
(EIF) een beroep kunnen doen op gunstige kredietvoorwaarden.
Link naar engagement 1, 4, 9.
→ In 2019 ondersteunde Belfius 26 besturen op technisch, financieel, administratief en juridisch vlak bij hun
nieuwe projecten. Belfius Public Real Estate begeleidt projecten voor de realisatie van scholen, sportinfrastructuur, politiecommissariaten, administratieve centra, woonzorgcentra, woongelegenheden voor senioren,
opvang voor jongeren, verblijven voor mensen met een beperking en culturele centra.
→ Belfius blijft via The Studio intensief investeren in digitale innovatie ten dienste van de klant, in lijn met onze
leiderspositie in “mobile”.
Link naar engagement 4, 6.

→ Belfius is stevig verankerd in alle segmenten van de Belgische economie en samenleving en laat klanten
deposito’s vrijwel volledig terugvloeien naar de Belgische samenleving & economie.
→ Het spaargeld van de klanten heroriënteren naar leningen voor projecten van lokale particulieren, bedrijven
en overheden ten voordele van de gemeenschap, is de kernopdracht van Belfius.
Link naar engagement 1, 8, 10.

→ Via Belfius Lease schuift Belfius de vendor leasing naar voren, als financieringstechniek om de circulaire
economie te bevorderen, volgens de principes van pay-as-a-service en pay-per-use.
→ Belfius maakt zijn aankopers bewust van de principes van de circulaire economie. Na de realisatie van twee
Green Deals Circulair Aankopen in Vlaanderen, ondertekende Belfius in 2019 de Waalse Green Deal.
→ Belfius is lid van Green IT Belgium om de ecologische voetafdruk van zijn IT-diensten te verkleinen.
→ Belfius zet de campagne naar een papierloze bedrijfscultuur verder. Zo is er een programma om het volume
aan afval te verminderen, om het restafval maximaal te recycleren of het om te zetten in biogas.
Link naar engagement 1, 2, 3, 9.
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Daarnaast identificeerden we nog 5 andere SDG’s waarin we via een streven naar
“operational excellence” het meest betekenisvol voor mens, milieu en maatschappij
willen zijn:
→ Het diversiteitsbeleid van Belfius is erop gericht elke medewerker de mogelijkheid te geven zich te ontplooien
en zijn of haar talenten te ontwikkelen, en steunt op drie hoekstenen: het gender, de generaties en het
persoonlijkheidstype.
→ Belfius heeft de ambitie een beter gender-evenwicht tot stand te brengen in alle lagen van de organisatie.
Het aandeel vrouwen in een managementfunctie steeg in 2019 naar 32%. Tegen eind 2025 wil Belfius op
alle niveaus een aandeel vrouwen hebben van minstens 44%.
Link naar engagement 9.
→ Belfius kiest voor betekenisvolle Belgische langetermijnpartnerships met organisaties die zich inzetten voor
al wie minder kansen heeft gekregen.
Met
een gamma van sociale bank- en kredietproducten wil Belfius iedereen de toegang geven tot een
→
bankrelatie en/of een woonkrediet.
→ Belfius biedt de klant een specifiek raamwerk om een goed doel op te nemen als structureel bestanddeel
van zijn/haar vermogensbeheer en/of successieplanning.
Link naar engagement 8.
→ Met een specifieke kredietformule helpt Belfius ondernemingen en overheden hun klimaatambities te vertalen in concrete langetermijndoelstellingen.
→ Samen met Candriam lanceerde Belfius een thematisch beleggingsfonds dat investeert in ondernemingen
die oplossingen bieden voor de grote uitdagingen op het vlak van klimaatverandering. De rest-uitstoot aan
CO2 wordt gecompenseerd via de steun aan projecten van CO2-reductie of -opslag.
→ Belfius startte een programma om zijn eigen verbruik van energie, grondstoffen en fossiele brandstoffen te
verminderen. De resterende uitstoot zal Belfius compenseren door verschillende klimaatprojecten te steunen
zodat de Belfius groep vanaf 2020 CO2-neutraal zal zijn, met “CO2-Neutraal”-label en externe certificatie.
→ Duurzaam pendelen blijft een van Belfius’ sterktes.
Link naar engagement 2, 3, 4, 5.
→ Belfius verlangt van elke medewerker een verantwoordelijke, integere beroepsattitude in de omgang met
klanten, partners en met elkaar, op elk niveau van de organisatie. Vertrekkend vanuit onze waarden en de
wetgeving en regels die van toepassing zijn, werden daarom een reeks beleidslijnen geformuleerd.
De
privacy en gegevensbescherming van klanten is topprioriteit. Belfius doet er ook alles aan om haar klanten
→
bewust te maken van de beveiliging en privacy.
→ Belfius zal zijn engagement voor een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering onderstrepen en
ondertekent in 2020 de meest toonaangevende internationale normen en standaarden inzake duurzame
ontwikkeling.
Link naar engagement 1, 7, 10.
→ Belfius erkent de toegevoegde waarde van samenwerking en partnerships bij het streven naar de realisatie
van de SDG.
→ Belfius gaat gericht partnerships aan om zijn doelstellingen op ecologisch en sociaal vlak te verwezenlijken.
Belfius staat open voor samenwerking en krachtenbundeling met andere spelers om samen onze slagkracht
te verhogen.
Link naar engagement 1, 4, 8.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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1.5. Sustainability@Belfius in 2019
Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van evenementen, awards, lanceringen waarbij Belfius in 2019 betrokken was. Dit
overzicht geeft een goed beeld van de mate waarin duurzaam ondernemen ingebed is in onze dagelijkse werking als Belgische
bank-verzekeraar:
Belfius en Candriam lanceren Belfius
Equities Cure, een duurzaam thematisch fonds
gespecialiseerd in de gezondheid van de toekomst.

04.02

20.02
Belfius Investment Partner ondertekent het
kwaliteitshandvest “UNPRI”(1), dat de principes
van verantwoord beleggen belichaamt.

29.02

28.03
Belfius ontvangt de HR People Innovation
Award 2019 tijdens de 30ste HRM Night,
voor zijn innovatieve HR-strategie.

De Belfius Studio en het IT-bedrijf Flow Pilots
lanceren Buck-e. Door kinderen aan te moedigen
om te voet of met de fiets naar school te gaan,
stimuleert dit digitale mobiliteitsplatform
de veiligheid en gezondheid rond scholen.

15.06

17.06
In zijn studie over de lokale financiën becijfert
Belfius de financiële belangen van
het nieuwe gemeentelijke mandaat.

Belfius reikt 5 Smart Awards 2018 uit,
voor een publiek van meer dan 800 experten en
professionals uit de bedrijfswereld, de overheid,
het onderwijs en de gezondheidssector.

April

April
De inzameling van plastic doppen,
georganiseerd door de Commissie MVO binnen
de centrale zetel, de regionale zetels en de
kantoren financiert de aankoop en de opleiding
van een tweede blindengeleidehond.

Het restaurant van de hoofdzetel van Belfius
krijgt 1 vork met het label “Canteen Good Food
2019” voor zijn inspanningen op het vlak van
duurzame voeding, afvalsortering en recyclage.

05.04

25.04
Belfius Wealth Management, hoofdpartner van
Art Brussels, stelt ArtBeats voor: 30 favoriete
Belgische kunstwerken geselecteerd uit
de Belfius Art Collection en becommentarieerd
door Belgische persoonlijkheden.

Batibouw 2019.
De groene renovatielening van Belfius
tegen 1,55% nodigt uit om energie te besparen
en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

Belfius CEO Marc Raisière en CRO Marianne
Collin ondertekenen het Febelfin “Gender
Diversity in Finance” charter, een belofte
om genderevenwicht na te streven op alle
niveaus in de Belgische financiële dienstensector.

25.06
(1) United Nations Principles for Responsible Investment
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Lancering van een nieuw seizoen van de
Open Art Days in de Belfius Art Gallery met
de tentoonstelling “Women. Underexposed”,
die hulde brengt aan de kracht van vrouwen en
hun doorzettingsvermogen als kunstenaar.

29.06

22.07
Belfius en Candriam lanceren Belfius
Equities Climate, een duurzaam thematisch
fonds gespecialiseerd in de strijd tegen
de klimaatverandering.

04.10

09.10
The Studio by Belfius en de intercommunale
MIWA lanceren MIWA MY WASTE, een mobiele
app op basis van de Blockchain-technologie
die de burgers van het Waasland stimuleert om
minder afval te produceren.

De vzw Solidarité Grand Froids haalde de door
Belfius-medewerkers verzamelde kleren en het
speelgoed op om ze uit te delen aan behoeftige
gezinnen.

24.11

12.12
Belfius en Cyclis sluiten een uniek
samenwerkingsverband op het gebied van
fietsleasing om het mobiliteitsaanbod in België
voor werkgevers en werknemers te versterken.

Het einde van het jaar kleurt rood: één op de
vier Vlaamse scholen neemt deel aan de actie
Rode Neuzen Dag. Totale opbrengst: meer dan
4,3 miljoen EUR, om meer dan 400.000 jongeren
te helpen. Voor de actie Viva for Life werd
in totaal 461.137 EUR opgehaald voor de strijd
tegen kinderarmoede.

06.11

13.11
Gebruikte smartphones, tablets en laptops
worden op grote schaal ingezameld.
In ruil hiervoor werd voor 574 m2 natuurgebied
aangekocht en beschermd door Natagora
en werden 74 bomen aangeplant door
Natuurpunt in Vlaanderen.

Voor de 25ste opeenvolgende keer onderzoekt
Belfius de financiële gezondheid van
de algemene en universitaire ziekenhuizen
in België en publiceert het zijn MAHA-analyse.

21.10

23.10
De duurzame fondsen die door Belfius
worden verdeeld, krijgen het label
“Towards Sustainability”.

De Waalse Watermaatschappij (SWDE) sluit
haar eerste uitgifte van groene obligaties
af voor een bedrag van 10 miljoen EUR,
om koolstofarme, milieuvriendelijke en duurzame
investeringen te financieren.

Belfius Insurance lanceert Jane, een innovatieve
start-up die gebruik maakt van kunstmatige
intelligentie om alleenstaande senioren in staat
te stellen langer en veiliger in hun huis te blijven.

17.12

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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2. Een verantwoordelijke
bank-verzekeraar
→ In 2019 werden er geen aan omkoping
gerelateerde incidenten geregistreerd;
→ Onderverdeeld volgens het type van
incident over de laatste drie jaar, is
0,8% van het totale verlies het gevolg
van interne fraude;
→ Er werden geen gevallen van whistleblowing geregistreerd in de afgelopen
drie jaar.

2.1 Onze waarden als vertrekpunt
Een verantwoordelijke bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van de strategie van
Belfius. Die vertrekt vanuit onze waarden en vertaalt die naar het dagelijks doen en
laten van elke Belfius-medewerker, op elk niveau van de organisatie.
Belfius verwacht van elke medewerker een verantwoordelijke, integere beroepsattitude
in de omgang met klanten en partners. Die is van cruciaal belang om het vertrouwen
van de klanten en alle belanghebbende partijen in onze onderneming te behouden en
te rechtvaardigen. Dat vertrouwen is fundamenteel.
De relatie met en tussen onze medewerkers is gebaseerd op integriteit, loyaliteit,
transparantie, professionaliteit en wederzijds respect. Dit is moeilijk te vatten in richtlijnen, maar toch hebben we beleidslijnen opgesteld die helder en transparant zijn voor
iedereen.
Belfius leeft nauwgezet alle wetten en reglementen na en respecteert de regels en
praktijken die gangbaar zijn binnen de financiële sector. Het beleid van Belfius op dit
vlak werd vastgelegd in een Compliance Charter en een Integriteitsbeleid. Die bevatten
onder meer beleidslijnen rond welbepaalde specifieke risicosituaties. We staan erop
dat elke medewerker beschermd wordt door wetgeving en reglementering, en verwachten een strikte naleving van de afspraken.
Een lijst met alle Policies & Charters staat op onze corporate website.
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2.2. Een correcte belastingbetaler
Als lokaal verankerde bank-verzekeraar wil Belfius ook op fiscaal vlak transparant zijn
naar alle stakeholders.
Doelstellingen, richtlijnen en verantwoordelijkheden van het fiscaal beleid van Belfius
worden in detail beschreven in de Fiscale beleidsnota van de Belfius groep.
Belfius beantwoordt aan alle geldende OESO-regels inzake Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) die zijn opgenomen in de Belgische wetgeving en in de wetgeving van
andere rechtsgebieden waar entiteiten van Belfius gevestigd zijn. “BEPS” is een
OESO-actieplan tegen belastingontwijking door misbruik van hiaten in, en verschillen
tussen belastingregels.
Voor onze commerciële activiteiten focust Belfius uitsluitend op de Belgische markt.
Voor enkele zeer specifieke activiteiten houden we entiteiten aan in Luxemburg en
Ierland:
→ In Luxemburg geeft Belfius Financing Company SA bepaalde effecten uit aan
externe beleggers. Omwille van technische en operationele redenen werd beslist
deze uitgiftes in Luxemburg te doen, in volle transparantie naar de Belgische fiscus
toe en na ontvangst van een positieve ruling in België. Belfius Insurance Finance
beheert er een aandelen- en obligatieportefeuille.
→ Belfius Ireland, gevestigd in Ierland, houdt een historische portefeuille van langetermijnobligaties aan. Deze portefeuille is in afbouw. De Ierse aanwezigheid van
Belfius is geen fiscale optimalisatie aangezien er geen verschuiving is van belastbare basis van België naar Ierland.
Geconsolideerde jaarrekening
(in duizend EUR)

2017

2018

2019

CASH BELASTINGEN EN BIJDRAGEN
Belastingen lopend boekjaar (1)
Sectorfheffingen(2)

(603.375)
(157.071)
(217.513)

(601.241)
(143.246)
(221.919)

(664.257)
(210.630)
(222.343)

Sociale zekerheidsbijdrage
Niet-aftrekbare BTW
Andere indirecte belastingen

(112.474)
(70.649)
(45.668)

(112.174)
(80.792)
(43.109)

(112.012)
(81.271)
(38.001)

(1) Cfr. Jaarverslag Belfius Bank, geconsolideerde resulatenrekening, toelichting 7.16.
(2) Cfr. Jaarverslag Belfius Bank, geconsolideerde resulatenrekening, toelichting 7.9.

Bij het beoordelen van onze acties, stellen we
het maatschappelijk doel systematisch centraal.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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ENGAGEMEN T
De transitie naar
een duurzame Belgische
economie en samenleving
stuwen

2.3. Positieve impact maximaliseren, negatieve impact
voorkomen
Belfius zet zijn financieringscapaciteit maximaal in voor de realisatie van projecten die
een positieve impact hebben op de Belgische samenleving. Dat is altijd onze kernopdracht
gebleven: wie spaart bij Belfius, kan er van op aan dat zijn geld zo goed als volledig
geherinvesteerd wordt in de Belgische samenleving en economie, onder de vorm van
kredieten aan gezinnen, bedrijven, gemeenten, scholen en zorgcentra.

In 2019 werd het spaargeld van de klanten voor 94% geïnvesteerd in de Belgische
economie(1) :
Van elke 100 EUR die werd gespaard(2), ging 33 EUR naar hypotheekleningen aan
Belgische gezinnen, 2 EUR naar andere leningen aan particulieren, 32 EUR naar
kredieten aan Belgische bedrijven en professionelen, 27 EUR naar de financiering van
overheidsprojecten. Van de overige 6 EUR hebben we nog 2 EUR belegd in Belgische
overheidsobligaties.

Aanwending van de spaartegoeden in de bank
Andere liquide activa: 4% ●
Belgische staatsobligaties: 2% ●
Kredieten aan de
openbare sector: 27% ●

● Hypothecaire

kredieten: 33%

In %
● Andere retailkredieten: 2%

Kredieten aan
grote ondernemingen: 16% ●

ESG staat voor:
→ Ecologische criteria meten hoe goed
een onderneming zorg draagt voor het
milieu en voor haar omgeving.
→ Sociale criteria meten hoe een onderneming omgaat met haar werknemers,
leveranciers en klanten, in welke mate
ze begaan is met maatschappelijke
kwesties.
→ Governance-criteria staan voor “deugdelijk bestuur”: men meet het beleid
van een onderneming, in het bijzonder
op ethisch en duurzaamheidsgebied.

● Beroepskredieten: 16%

→ Door nieuwe bank- en verzekeringsoplossingen te bedenken, nodigt Belfius elke
klant - particulier, ondernemer of onderneming - uit om actief mee te werken aan
een transitie naar meer duurzaamheid. Daarover meer in rubriek “3.Duurzame
oplossingen”.
→ Belfius brengt zowel milieu- als maatschappelijke aspecten (ESG) in kaart die een
link hebben met onze activiteiten om de mogelijke ongewenste effecten ervan op
mensen en leefomgeving te beperken of te vermijden.

2.4. Een sterkere integratie van ESG-criteria
Waarde voor de Belgische samenleving creëren op lange termijn vraagt om duidelijke
keuzes te maken over wat we doen, en wat we niet doen. Daarom maken we o.a. een
kritische analyse van gevoelige sectoren en activiteiten. Daaruit volgen een reeks
nieuwe en verscherpte beleidslijnen waarmee we onszelf weloverwogen beperkingen
opleggen m.b.t. welbepaalde sectoren en activiteiten die we als niet-duurzaam beschouwen. Deze nieuwe beleidslijnen worden ingebouwd in de bestaande processen
en procedures van de verschillende business lines en de betrokken afdelingen (eerstelijnscontrole). Een strikte follow-up zal gebeuren als tweede lijn van controle.
→ Belfius zal bepaalde niet-duurzame activiteiten niet langer steunen of alleen verder
zetten onder strikte voorwaarden. Tegelijkertijd wil Belfius bedrijven stimuleren en
helpen bij de overgang naar een duurzamer, toekomstbestendig bedrijfsmodel. Het
(1) Deze verdeling werd berekend op niveau van Belfius Bank (zonder het gedeelte Verzekeringen).
(2) Commerciële deposito’s in de ruime betekenis (zicht-, spaar-, termijndeposito’s, retailobligaties en kasbons).
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→
→
→

→

bestaande wapenbeleid werd aangescherpt en er wordt een nieuw beleid ge
formuleerd voor een aantal sectoren die Belfius als niet-duurzaam of onvoldoende
duurzaam beschouwt. Lees ons beleid inzake sectorbeperkingen in detail op de
Belfius-website.
Het bestaande klanten-acceptatiebeleid wordt verscherpt conform de nieuwe
beleidslijnen inzake sectorbeperkingen.
ESG-criteria zullen worden geïntegreerd in het validatieproces voor nieuwe producten
en diensten.
In 2019 startte Belfius de aanvraagprocedure tot het ondertekenen van volgende
internationale toonaangevende duurzaamheidsnormen en -standaarden:
• UN Global Compact
• UN Principles for Responsible Banking
• UN Principles for Sustainable Insurance.
Belfius zal zijn beleid inzake Mensenrechten formaliseren en verdiepen door vanaf
2021 op een “best effort” basis te rapporteren over zijn activiteiten volgens de UN
Guiding Principles on Business & Human Rights en de Equator Principles.

2.5. ESG-monitoring
Het CSR-team is gestart met het systematisch in kaart brengen van de indicatoren die
bepalend zijn voor het succes van onze duurzaamheidsstrategie. Zo krijgen we een
beter zicht op potentiële ESG-risico’s, verbonden met onze activiteiten. De term “risico”
moet hier breder geïnterpreteerd worden: het gaat over mogelijke negatieve impact op
zowel de onderneming als op mens, maatschappij en milieu.
De systematische monitoring van ESG-indicatoren wordt het dashboard om de
progressie van onze engagementen van de duurzaamheidsstrategie 2025-2030 op te
volgen, de realisatie van onze langetermijnobjectieven te meten en daarover tussentijds
te rapporteren.
Het is onze manier om ESG-overwegingen grondig in te bedden in de algemene strate
gie van Belfius, in beslissingsprocessen en in de dagdagelijkse activiteiten van alle
entiteiten, afdelingen en medewerkers van Belfius. Zo willen we meerwaarde creëren
op lange termijn voor mens en maatschappij én Belfius zelf toekomstklaar maken.

2.6. ESG-governance van de Belfius groep
Het ESG-beleid van Belfius is van toepassing voor de hele Belfius groep.
→ De Chief Risk Officer (CRO) draagt de verantwoordelijkheid op directieniveau voor
de implementatie van het ESG-beleid over de hele groep.
→ Een transversale ESG-stuurgroep, bestaande uit bestuursleden van alle business
lines, is verantwoordelijk voor de concretisering van de ESG-strategie en de
toepassing ervan binnen hun domein. De ESG-stuurgroep rapporteert aan het
directiecomité en aan de raad van bestuur.
→ De CSR-manager, tevens Head of Corporate Communication, heeft de verantwoordelijkheid voor het dagdagelijkse duurzaamheidsbeleid binnen Belfius, de coördinatie
van de ESG-stuurgroep, de dialoog met de stakeholders, de niet-financiële rapporte
ring, de contacten met het Febelfin Sustainable Finance Committee, de leiding van
de vergaderingen van de Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO).
→ De Commissie MVO is een werkgroep binnen het sociaal overleg van Belfius Bank.
De werkgroep is samengesteld uit werknemersafgevaardigden van de sociale overlegorganen binnen de Bank. De commissie wordt voorgezeten door de CSR-manager
en rapporteert aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
De commissie MVO is een permanente denktank rond maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Ze organiseert concrete acties, mobiliseert en sensibiliseert medewerkers rond ecologische en sociale thema’s.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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Een krachtig engagement om de
CO2-uitstoot te verminderen
Partnership met CO2logic
De klimatologische en maatschappelijke uitdagingen worden steeds talrijker, duidelijker
en belangrijker. Voor alle verantwoordelijke spelers in de Belgische economie, zowel in
de privé- als in de overheidssector, wordt het aanpakken van deze uitdagingen een
grote en essentiële strategische doelstelling.
Als belangrijke speler in de economie worden we als bank opgeroepen om een leidende
rol op te nemen bij de ondersteuning van ondernemingen en organisaties. Belfius heeft
heel concrete engagementen genomen en nieuwe oplossingen ontwikkeld, zoals de
CO2 Impact Loan, om ondernemingen te helpen bij hun projecten op het vlak van
energie-efficiëntie en vermindering van hun CO2-uitstoot – ongeacht hun engagementen,
maturiteit en ambities.
Daarom gingen we in 2019 een partnership aan met CO2logic. Door onze financiële
expertise te combineren met hun klimaatexpertise zijn we nu in staat om ondernemingen te helpen bij het bepalen van realistische ambities om hun CO2-voetafdruk te
verminderen. Dit gebeurt als volgt:
→ Een CO2-balans wordt opgemaakt en de financiële en ecologische impact van
investeringen wordt ingeschat.
→ Daarna wordt een concreet investeringsplan opgesteld zodat de doelstellingen
kunnen worden bereikt via passende financieringsoplossingen.

Vanaf 2020 zal Belfius CO2-neutraal zijn
In overeenstemming met de Green Deal van de Europese Commissie is Belfius van plan
om heel duidelijk zijn betrokkenheid in de strijd tegen klimaatverandering te tonen:

ENGAGEMEN T
CO2-neutraal zijn én blijven

→ We zullen onze ecologische voetafdruk verkleinen via een ambitieus programma
om ons verbruik van energie en grondstoffen te verminderen en minder vervuilende
voertuigen te gebruiken. De resterende uitstoot zullen we compenseren door
verschillende klimaatprojecten te ondersteunen die gecertificeerd zijn als Gold
Standard en/of UNFCCC (Verenigde Naties).
→ Vanaf 2020 zal de groep Belfius CO2-neutraal zijn. Onze onafhankelijke agentschappen
zullen vanaf 2021 dezelfde ambitie volgen.
→ We zijn vastberaden om het “CO2-Neutraal®”-label te behalen, toegekend door het
bedrijf CO2logic in samenwerking met de onafhankelijke certificerings-instantie
Vinçotte. Dit label zal garanderen dat we onze lokale en wereldwijde klimaatimpact
actief berekenen, verminderen en compenseren.

Elke inspanning ten voordele van duurzaamheid
verdient zichtbaarheid. Met CO2logic helpen we
onze klanten hun inspanningen te vertalen
naar concrete cijfers, maar we willen ook andere
organisaties inspireren.

14

BELFIUS BANK

3. Duurzame oplossingen
3.1 Duurzaam financieren en verzekeren
Terugstroom naar de Belgische economie en samenleving

Als 100% Belgische bank-verzekeraar laat Belfius klantendeposito’s vrijwel volledig terugvloeien naar de Belgische samenleving en
economie. In 2013 verstrekte Belfius ongeveer 10 miljard EUR langetermijnfinancieringen, verdeeld over alle klantensegmenten.
Eind 2019 is dat bedrag verdubbeld tot 20 miljard EUR:
Overzicht kredieten Belfius Bank
Uitstaande
kredieten op
31/12/17

Uitstaande
kredieten op
31/12/18

Uitstaande
kredieten op
31/12/19

Toegekende
kredieten in
2019

Aan de publieke en sociale sector (op lange termijn)
Aan zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen (op lange termijn)
Aan Belgische gezinnen voor privé-projecten
Waarvan hypotheekleningen

27,4
23,3
32,6
30,6

26,7
27,1
34,7
32,4

25,7
30,3
37,7
35,5

2,3
9,3
8,8
8,0

TOTAAL

83,3

88,5

93,7

20,4

Totaal
op 31/12/17

Totaal
op 31/12/18

Totaal
op 31/12/19

86,3

89,5

95,0

(in miljard EUR)

Ingezamelde deposito’s(1)
(in miljard EUR)

(1) Commerciële deposito’s in de ruime betekenis (zicht-, spaar-, termijndeposito’s, retailobligaties en kasbons).

Volgens het EU-actieplan voor Duurzame Financiering is jaarlijks ongeveer 180 miljard EUR aan extra investeringen nodig om de in
Parijs overeengekomen EU-doelstellingen voor 2030 te halen, waaronder een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
met 40%.
Financiële instellingen hebben hierbij mondiaal én lokaal een sleutelrol te vervullen door hun financiering te richten op duurzame
activiteiten en initiatieven en zo de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) te realiseren en de objectieven van het Klimaat
akkoord van Parijs te behalen.
In deze context wil Belfius de motor zijn om de Belgische economie steeds duurzamer te maken. Vanuit onze specifieke positie op
de Belgische markt van ondernemingen en publieke en sociale instellingen, ontwikkelden we een aanbod van financiële oplossingen
voor onze klanten, waarmee die hun eigen duurzame bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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Belfius bundelt de krachten met CO2logic

Via een partnership met het Belgische bedrijf CO2logic zet Belfius resoluut in op het
begeleiden van zijn klanten bij hun CO2-emissiereducties. Meer details over onze
samenwerking met CO2logic vindt u op pagina 14.

Energie-efficiënte projecten financieren via nieuwe technieken en
programma’s

Belfius is een actieve speler in de energietransitie en ondersteunt zijn klanten in
projecten rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dit gebeurt via diverse
programma’s in samenwerking met de Europese Investeringsbank:

BEEP
In 2019 werd het contract met de EIB
verlengd en engageerde Belfius zich
om tegen eind 2021 een portefeuille
van 75 miljoen EUR aan projecten van
energie-efficiëntie en (gebouwgelinkte)
hernieuwbare energie te financieren.

De toekomst,
die moet je niet
voorspellen,
maar mogelijk
maken.
Antoine de Saint Exupéry,
Citadelle, 1948

Met het Belfius Energy Efficiency Package (afgekort BEEP) wil Belfius overheids- en
onderwijsinstellingen en social-profitorganisaties stimuleren om hun investeringen in
energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op te trekken.
We werken als enige Belgische bank samen met de Europese Investeringsbank (EIB) in
het kader van het Europese PF4EE-programma (Private Finance for Energy Efficiency).
Om energiebehoeften te verminderen, door over te schakelen op alternatieve energiebronnen of eigen energie op te wekken, biedt Belfius een uniek financieringspakket
aan:
→ Financiering tegen gunstige voorwaarden
→ Flexibiliteit bij het verstrekken van leningen dankzij de portefeuillewaarborg van de
EIB
→ Gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor het uitvoeren van een voorafgaande
energieaudit

ELENA (European Local Energy Assistance)

ELENA is een gezamenlijk initiatief van de EIB en de Europese Commissie in het kader
van het Horizon 2020-programma. ELENA verstrekt subsidies voor de uitvoering van
programma’s voor energie-efficiëntie en gebouwgelinkte hernieuwbare energie. Een
belangrijk subsidieprogramma met als objectief meer duurzame projecten op de markt
te brengen.
Aan Belfius werd, als eerste en enige commerciële bank, een Elena-subsidie toegekend
om zijn klanten actief te begeleiden in de realisatie van deze projecten.

Smart Cities & Climate Action & Circular Economy

Na een eerste samenwerkingsakkoord in 2014 (Smart Cities & Sustainable Development),
waarbij 400 miljoen EUR voordelige kredieten werden vrijgemaakt (waarvan 200 miljoen
EUR door Belfius) voor 62 projecten rond lokale energie-efficiëntie, stadsontwikkeling
en mobiliteit, vernieuwden en verruimden we in 2016 en 2018 samen met de Europese
Investeringsbank (EIB) onze samenwerkingsovereenkomsten met het programma Smart
Cities, Climate Action & Circular Economy.
Deze overeenkomsten omvatten twee nieuwe voordelige kredietlijnen van 800 miljoen
EUR (opnieuw voor 400 miljoen EUR gefinancierd door Belfius). In totaal 125 projecten
profiteerden van deze tweede en derde krediet-enveloppe. In totaal zijn er dankzij het

Programma Smart Cities & Sustainable Development en Smart Cities & Climate Action & Circular Economy
(met de EIB): overzicht van de realisaties
Smart 1.0
Totaal bedrag van de projecten (in EUR)
Aantal projecten

481.470.589
62

(1)

Smart 2.0
447.115.197
59

(2)

Smart 3.0
447.147.466 (3)
66

(1) waarvan een EIB-lijn van 200.103.053 EUR.
(2) waarvan een EIB-lijn van 200.038.117 EUR.
(3) waarvan een EIB-lijn van 156.496.256 EUR. Eind 2019 zijn nog niet alle kredieten voor de lopende projecten met deze derde enveloppe opgenomen. Het resterende deel van de
projectbedragen is gefinancierd met langetermijnkredieten die door Belfius zijn toegekend, door voorschotten op subsidies, door de bedragen van de nog beschikbare kredieten, door
kortetermijnkredieten en door kredieten van door Belfius verstrekte contanten (voor het gebruik van eigen middelen).
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partnership tussen Belfius en EIB niet minder dan 187 projecten gefinancierd die een
investering van meer dan 1,3 miljard EUR vertegenwoordigen. Projecten die een impact
hebben op het dagelijks leven van miljoenen mensen in België.

Green Bonds

Op 22 juli 2019 sloot de watermaatschappij Société Wallonne Des Eaux (SWDE) zijn
eerste uitgifte van groene obligaties af voor een bedrag van 10 miljoen EUR. Belfius
begeleidde deze operatie, we onderstreepten daarmee onze rol als leider in de uitgifte
van groene obligaties voor Belgische emittenten. Met de uitgifte van dit type obligaties
bieden we aan overheden, intercommunales en bedrijven de mogelijkheid hun financie
ring te diversifiëren met “groene” uitgiften via de geldmarkt, maar ook om hun duurzaam
heidsbeleid te verstevigen.

Duurzame én betaalbare openbare gebouwen en zorginfrastructuur
Smart Building & Renovation Solution

Belfius Bank ondersteunt al meer dan dertig jaar instellingen uit de openbare en sociale
sector bij de realisatie van hun vastgoedprojecten. Onze gespecialiseerde afdeling
“Public Real Estate” geeft advies aan deze besturen. Een team van architecten, ingenieurs en juristen zorgt ervoor dat het bestuur zich tijdens een bouwproject kan blijven
richten op haar core business. Belfius gaat met andere woorden een stap verder dan
pure financiering van bouwprojecten.

ENGAGEMEN T
Een absolute prioriteit
maken van future-proof
infrastructuur

In 2019 heeft Belfius zich geëngageerd om via het product Smart Building and Renovation Solutions 26 besturen op technisch, financieel, administratief en juridisch vlak
bij te staan in hun nieuwe projecten.
In 2019 startte Public Real Estate met de begeleiding van scholen (6), sport infrastructuurprojecten (3), politiecommissariaten (3), administratieve centra (4), woonzorgcentra
(2), projecten voor woongelegenheden voor senioren, opvang voor jongeren, verblijven
voor mensen met een beperking (7) en een cultureel centrum.

Iedereen betrekken bij energiezuinige particuliere woningen

Belfius helpt Belgische gezinnen bij hun energiebesparende bouw- en renovatieprojecten:
→ met de Groene renovatielening biedt Belfius een kredietformule aan voor investeringen die bedoeld zijn om de woning beter te isoleren, om dubbele of driedubbele
beglazing te installeren, om de oude verwarmingsketel te vervangen door een
hoogrendementsketel of zonnepanelen te plaatsen die zelf een gedeelte van de
energie produceren.
→ het Woonkrediet voor Energiezuinig Bouwen, bestemd voor de nieuwbouw van een
woning met een E-peil 30, biedt een aantal specifieke voordelen en kreeg het BENlabel (Bijna-Energie-Neutraal) van de Vlaamse overheid.
Groene Renovatielening
Aantal dossiers
TOTAAL BEDRAG (in miljoen EUR)

2017

2018

2019

1.740
18,6

2.891
31,9

3.784
43,8

2017

2018

2019

260
53,6

285
59,6

414
99,5

Woonkrediet voor Energiezuinig Bouwen
Aantal dossiers
TOTAAL BEDRAG (in miljoen EUR)

Belfius is pilootbank voor het EEMI
(Energy Efficient Mortgages Initiative)
en is lid van de BVK(1) EEMI Taskforce die
als doel heeft om een energie-efficiënt
woonkrediet te ontwerpen en te lanceren
in België, en zo particulier kapitaal te stimu
leren en te kanaliseren naar investeringen
in energie-efficiëntie.

(1) Beroepsvereniging van het Krediet.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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Actief werken
aan een duurzame balans

Keuze voor hernieuwbare energie en groene investeringen

Belfius gaat verder op de ingeslagen weg, we zetten onze financieringscapaciteit
maximaal in voor de transitie naar een koolstofarm energiesysteem via efficiënt energie
gebruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie.
We financieren geen bedrijven die actief zijn in de ontginning van steenkool en/of
onconventionele olie- en gaswinning. In de energieproductie sector financiert Belfius
geen projecten op basis van fossiele brandstoffen. Ondernemingen uit de sector van
de fossiele brandstoffen zal Belfius slechts financieren om hen te helpen bij de transitie
naar nieuwe, hernieuwbare energietechnieken en –toepassingen.
Het energietransitiebeleid van Belfius werd vastgelegd in de beleidslijn inzake sectorbeperkingen.

In 2019:
→ Op 31 december 2019 bedroeg het totaalbedrag dat Belfius investeerde in
hernieuwbare energie ca 1,5 miljard EUR. Het gaat om projectfinancieringen en
kredieten via Belfius Bank en zijn dochteronderneming Belfius Lease op het vlak
van biomassa, zonne-energie (PV-installaties), onshore- en offshore-windenergie,
warmtekrachtkoppeling en energie-efficiëntie.
→ Die projecten:
• zorgen samen jaarlijks voor voldoende hernieuwbare energie om aan de energiebehoefte van ongeveer 2,8 miljoen Belgische gezinnen te voldoen;
• vermijden de uitstoot van ongeveer 3,8 miljoen ton CO2 per jaar.
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Leasing: circulair, groen en digitaal

Belfius Lease is de dochteronderneming van Belfius Bank die financieringsformules
aanbiedt in de vorm van financiële leasing en de verhuur van uitrustingsgoederen aan
zelfstandigen, ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen.

Zo vergemakkelijken we de ontwikkeling van hernieuwbare energie

Belfius Lease blijft trouw aan zijn strategische keuze voor financiering via leasing van
hernieuwbare energie.

→ Eind 2019 telde Belfius Lease in totaal 15 miljoen EUR aan leasecontracten voor
windturbines en warmtekrachtkoppeling, en 532 actieve contracten voor zonnepanelen, voor een totaal investeringsbedrag van 387 miljoen EUR. Tegen een prijs
per kWp (kilowattpiek) van 1.200 EUR vertegenwoordigt dit een productie van
339.000 kWp.
→ Het stroomverbruik van een gezin bedraagt ongeveer 4 kWp per jaar. Met andere
woorden, Belfius Lease produceert via de verschillende installaties voldoende
elektriciteit om het verbruik van 81.000 gezinnen te dekken.
→ Belfius Lease staat voor bijna 1.600 elektrische, hybride of met LPG uitgeruste
voertuigen voor een totaalbedrag van 9,6 miljoen EUR. En meer dan 8.000 lease
contracten voor elektrische fietsen, goed voor zo’n 22 miljoen EUR in totaal.

Vendor leasing en circulaire economie

Vendor leasing is een op leasing gebaseerde financieringstechniek waarbij klanten van
Belfius (o.a. fabrikanten, importeurs of distributeurs van machines) hun eigen klanten
een oplossing kunnen bieden voor het gebruik van uitrustingsgoederen tegen periodieke betaling. De techniek leent zich bij uitstek als instrument voor een circulaire
economie, waarbij gemikt wordt op het zo lang mogelijk in omloop houden van onderdelen en materialen:
→ Belfius Lease koopt het materieel van de klant en verhuurt het hem vervolgens.
De klant verhuurt het op zijn beurt aan de gebruiker volgens het principe “payas-a-service” of “pay-per-use”, een belangrijk concept in de circulaire economie:
de eindgebruiker betaalt voor het gebruik van een goed, niet voor het bezit ervan.
Tussen 2017 en 2019 steeg de vendor-productie van 70 naar 123 miljoen EUR.
Belfius Lease streeft voor de komende vijf jaar naar een geleidelijke groei van de
productie afkomstig uit vendor leasing en circulaire economie. Daartoe bestudeert
Belfius Lease de creatie van een platform voor tweedehandsmateriaal.

Belfius Auto Lease als leverancier van duurzame mobiliteit

Belfius Auto Lease (BAL) is de dochteronderneming van Belfius voor operationele
leasing van voertuigen, en profileert zich daarbij steeds meer als leverancier met een
duurzame visie op mobiliteit.
→ Eind 2019 bestond het wagenpark uit 20.955 voertuigen, ofwel een stijging van
14,29% sinds 2018. Het aantal elektrische voertuigen steeg met 117% tussen 2018
en 2019, maar het totale volume ervan blijft vrij beperkt.
→ Daarnaast biedt Belfius Auto Lease in het kader van E-Fleet (een all-in-one lease
oplossing voor elektrische wagens in combinatie met andere duurzame transportmiddelen) de mogelijkheid om thuis, in de parkings van ondernemingen die klant zijn
en in de B-parkings van stations laadpalen te installeren, wat een optimaal gebruik
van de elektrische voertuigen mogelijk maakt.

→ Partnership met Cyclis: in het kader
van de strategie “New Mobility Services”
heeft Belfius in 2019 besloten om het
mobiliteitsaanbod voor zijn klanten te
verbeteren en uit te breiden. Daarom
is Belfius Auto Lease (BAL) een uniek
partnership aangegaan met Cyclis
rond fietsleasing om het mobiliteitsaanbod in België voor werkgevers en
werknemers te versterken. Dit aanbod
omvat alle types van fietsen, aan
gevuld met diensten zoals een diefstalen schadeverzekering, een onderhouds
contract en bijstand.
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Specifieke verzekeringsoplossingen

Verzekeraars vervullen altijd al een belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving.
Met verschillende producten en diensten dragen ze bij tot duurzame oplossingen voor
verschillende risico’s waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Voorbeelden zijn
de vergrijzing (aanvullende pensioenvorming, hospitalisatieverzekeringen, …), risico op
vroegtijdig overlijden, dekking tegen natuurrampen, enz…
Tendensen met een belangrijke maatschappelijke impact zoals het pensioenthema
en de verouderingsproblematiek kregen speciale aandacht bij de verfijning van het
productengamma van Belfius Insurance, en dat zowel in het segment ”levensverzekeringen” als dat van de ”niet-levensverzekeringen”:

Niet-Leven

→ Autoverzekering DVV Verzekeringen
• Drive for Life-garantie: biedt de 60-plusser een mobiliteitsgarantie waardoor zijn
of haar verplichte autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid nooit wordt
opgezegd.
• Klanten jonger dan 26 die jaarlijks minder dan 10.000 km rijden met hun wagen,
krijgen een korting op hun autoverzekering.
• Klanten die rijden met een elektrisch of ander milieuvriendelijk voertuig, kunnen
rekenen op een korting in functie van de CO2-uitstoot.
→ Autoverzekering Belfius: de premie van de autoverzekering wordt bepaald in
functie van het aantal km per jaar.
→ Belfius Home & Family biedt een extra dekking voor kleinkinderen onder de hoede van grootouders en een dekking voor een tweede verblijf, vooral gericht op senioren.

Leven

→ Belfius Home Credit Protect biedt sinds 2017 een optionele waarborg Ernstige
Ziektes. Die dekt de medische kosten en stelt het levenscomfort van het gezin
veilig als de verzekerde een hersen- of hartinfarct, kanker of een hersentumor zou
krijgen. Deze waarborg biedt ook praktische bijstand zoals administratieve hulp,
psychologische bijstand, kinderoppas of huishoudhulp.
→ In 2019 lanceerde Belfius YuMe, een digitale begeleiding die klanten toelaat hun
financiële toekomst voor te bereiden, vertrekkend van hun persoonlijke situatie.
YuMe maakt klanten bewust van de extra jaren die zullen volgen door de stijgende
levensverwachting en inspireert hen op een positieve manier om een plan uit te
werken en zich voor te bereiden op belangrijke levensmomenten en nog te realiseren dromen.

Zowel financiële als niet-financiële factoren in de kredietanalyse

Belfius past een risicogebaseerd kredietacceptatiebeleid toe. Voor woonkredieten werd
het kredietacceptatiekader in 2019 bijkomend verfijnd om rekening te houden met
ontwikkelingen in de residentiële vastgoedmarkt, de evolutie van de Belfius-kredietportefeuille en de verwachtingen van de NBB inzake het beheer van bepaalde risicovolle segmenten (zoals de hogere leningsquotiteiten (“loan to value”) en woonkredieten
die particulieren aangaan voor een huis of appartement dat ze niet zelf zullen bewonen
(“buy-to-let”). (Circulaire NBB_2019_27).
Analisten en relatiebeheerders volgen de Interne Richtlijn inzake Kredietacceptatie
(Credit Acceptation Guideline) die vereist dat de kredietaanvrager voldoende gekend
moet zijn door Belfius en dat de analist zich vooraf moet vergewissen van diens
kredietwaardigheid en onbesproken reputatie, zowel op financieel als op ethisch vlak.
In 2019 werd een verscherpt beleid inzake sectorbeperkingen voorbereid. Dit beleid is
te raadplegen op de Belfius-website.
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3.2 Beleggen met impact
Steeds meer beleggers willen hun geld beleggen op een manier die overeenkomt met
hun persoonlijke (toekomst)visie, waarden en overtuiging. Sommige beleggers gaan
nog een stap verder, ze zoeken naar beleggingsinstrumenten waarmee ze een concrete
maatschappelijke impact nastreven. Ze verwachten van ons op dat punt een innovatief
en inventief aanbod.
Los van die hogere verwachtingen van de individuele belegger groeide er bovendien,
vanuit maatschappelijke noodzaak, een enorme taak voor de banken om specifieke
producten te ontwikkelen gericht op de aanpak van klimaatverandering, milieuvervuiling,
schending van mensenrechten, waterschaarste, teloorgang van biodiversiteit, wapenopbod, vergrijzing.
Om die groeiende uitdagingen aan te pakken, biedt Belfius beleggers een uitgebreid,
transparant en gesegmenteerd aanbod van duurzame investeringen, dat voortdurend
verder wordt uitgebreid.
De beleggingsfondsen worden beheerd door Belfius IP en Candriam.
→ Belfius IP (“Belfius Investment Partners SA”) is sinds 2016 onze dochteronderneming
voor het beheer en de administratie van beleggingsfondsen. De rol van Belfius IP is
drievoudig:
• het volledige beheer van ons gamma fondsen, in overeenstemming met het DNA
en de strategische thema’s van Belfius;
• het administratief en financieel beheer, als beheermaatschappij, van een reeks
fondsen waarvan het beheer is gedelegeerd aan Candriam;
• het selecteren en regelmatig monitoren van externe fondsen, voornamelijk voor
de beheerders of partners van de groep Belfius.

Op 31/12/2019 beheerde Belfius IP in
totaal 18,3 miljard EUR voor rekening
van Belfius-klanten. Daarmee is dit de
belangrijkste beleggingsfonds beheerder
voor Belfius.

Sinds februari 2019 heeft Belfius IP het kwaliteitshandvest “UNPRI”(1) ondertekend.
Dit heeft onder meer geleid tot het opstellen van een beleggingsbeleid dat van
toepassing is op zijn duurzame fondsen. De ondertekening van de “principes
voor duurzaam beleggen”, zeer snel na de oprichting van het bedrijf, is de hoeksteen
voor een steeds breder scala aan duurzame producten.
→ Candriam is al enkele jaren de bevoorrechte externe partner van Belfius voor het
beheer van beleggingsfondsen. 
Candriam lanceerde zijn eerste “SRI-fondsen” (Socially Responsible Investment) in
1996 en was één van de eerste ondertekenaars van de UNPRI.

Verschillende methodes inzake duurzaam beheer

Afhankelijk van het soort belegging worden diverse screeningniveaus, en specifieke
strategieën inzake duurzaam beleggen toegepast, soms in samenwerking met externe
partners.
Naast een basisscreening voor wettelijk verplichte uitsluitingen, past Belfius voor het
beheer van zijn duurzame beleggingsfondsen en -verzekeringen verschillende strategieën toe met uiteenlopende gradaties van bovenwettelijke uitsluitingscriteria. Deze
aanpak varieert van een uitgebreide screening tot een “Best-in-class”-benadering of
het lanceren van themafondsen.

1. Uitgebreide screening

Belfius hanteert een aantal eigen beleidslijnen die verder gaan dan de wettelijke
beperkingen. Ze zijn van toepassing op alle activiteiten van de Belfius groep:
→ Wapensector: we passen de wettelijke beperkingen toe die deel uitmaken van een
beleid dat van toepassing is in onze groep, en maken bovendien gebruik van activacategorieën die veel ruimer gedefinieerd zijn voor het beoordelen van de militaire
toepassing, zowel voor de financiering als voor beleggingen in dat verband.
(1) United Nations Principles for Responsible Investment
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Eind 2019 namen we ons sectorbeleid
onder de loep. Dat resulteerde in een uitgebreider en verscherpt beleid inzake
exclusie en/of restricties van gevoelige
sectoren en controversiële activiteiten.
Belfius IP is, in overleg met Candriam,
gestart met de stapsgewijze aanpassing
van het Belfius-aanbod van beleggingsfondsen aan de nieuwe regels.

→ Beleid inzake landbouwgrondstoffen: Belfius wil geen enkele belegging promoten
waarmee speculatie op voedselprijzen gemoeid is.
Belfius IP heeft een strikt beleid voor de selectie van de activa die betrokken zijn in
duurzame beleggingsfondsen. Zo zijn bijvoorbeeld de tabak-, wapen- of oliesector
uitgesloten van deze investeringsproducten.
Bij het samenstellen van de beleggingsfondsen in het aanbod van Belfius, selecteert
Candriam activa op basis van een lijst van bovenwettelijke uitsluitingen voor
bepaalde sectoren (waaronder thermische steenkool en tabak) en controversiële activiteiten die de facto zijn uitgesloten van de portefeuilles. Daarnaast zijn bepaalde
landen met repressieve regimes ook uitgesloten van de portefeuilles.

2. Best-in-class

Belfius heeft een breed gamma aan “Sustainable” of “SRI”-fondsen (Sustainable &
Responsible Investing) waarvoor Candriam of Belfius IP de “Best-in-class”-methode
gebruiken om de onderliggende activa van die fondsen te screenen:
→ Candriam belegt enkel in ondernemingen en landen met de beste ESG-score, die
m.a.w. het best presteren op het vlak van duurzame ontwikkeling binnen hun sector
of regio.
→ Alleen ondernemingen die zich houden aan de principes van de United Nations
Global Compact (UNGC) worden opgenomen in de portefeuille. Die principes steunen
op vier pijlers: mensenrechten, arbeidsrecht, milieu en corruptiebestrijding. Ondernemingen die deze principes schenden, worden uitgesloten. Ondernemingen die
actief zijn in omstreden sectoren of activiteiten, worden ook uitgesloten.
→ Die benadering wordt gecombineerd met een actieve dialoog met de ondernemingen,
hun werknemers, klanten, leveranciers en investeerders, om ervoor te zorgen dat
de ESG-criteria nog beter gerespecteerd worden.
Het aanbod van Belfius, dat wordt beheerd volgens het “Best-in-class”-principe, omvat
momenteel:
→ Belfius Select Portfolio Sustainable, een overeenkomst voor discretionair vermogens
beheer die uitsluitend belegt in ondernemingen en overheidsinstellingen die goed
scoren, niet alleen op het vlak van financiële resultaten, maar ook op het vlak van
duurzaam ondernemen. De activa worden geselecteerd op basis van de ESG-criteria.
→ 11 fondsen van “Candriam Sustainable”, 3 fondsen van “Candriam SRI”, die worden
uitgegeven en beheerd door Candriam, evenals 2 interne beleggingsfondsen Tak 23
“Sustainable” (via het contract KITE Bold/Mix) waarvan de onderliggende fondsen
worden beheerd door Candriam.

3. Screening volgens de criteria van Portfolio21

Portfolio21 is het project van verzekeringstak Belfius Insurance dat als doel heeft de
eigen beleggingsportefeuille op een duurzame manier te beheren door op transparante
wijze niet-financiële criteria – zoals respect voor de mensenrechten, werkomstandigheden en milieu – te hanteren bij het beheer ervan.
De globale portefeuille omvat meerdere deelportefeuilles waaronder ook de beleggings
verzekeringen van Tak21, zodat de ethisch-duurzame criteria van Portfolio21 de
facto ook daarop van toepassing zijn.
De screening methodologie en uitsluitingscriteria worden uiteengezet in paragraaf 3.3.
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4. Duurzame thematische beleggingsfondsen

Klanten die duurzaam willen beleggen, kunnen dat doen op basis van duurzame thema’s.
Dankzij deze thematische aanpak kan de belegger investeren in ondernemingen die
actief oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen op het vlak van duurzaamheid,
zoals waterschaarste en duurzaam bosbeheer, duurzame energie en schone technologie, voedselvoorziening en -kwaliteit, veiligheid en bescherming van persoonlijke
gegevens en gezondheid. Voor meer informatie: Hoe duurzaam investeren?
De geselecteerde thema’s beantwoorden en sluiten aan bij de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN.

Belgisch SRI-Label “Towards Sustainability”

In februari 2019 werd een nieuw Belgisch label ‘‘Towards Sustainability” gelanceerd.
Dat label is een kwaliteitsnorm voor duurzame beleggingsproducten, waaronder ook
beleggingsfondsen, en geeft de beleggers de garantie dat er voldaan wordt aan bepaalde kwaliteitscriteria voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten. De standaard combineert criteria op drie gebieden: een analyse volgens
milieu-, sociale en governance (ESG) criteria; uitsluitingen (met strenge regels voor
kolen en niet-conventionele fossiele brandstoffen) en transparantievereisten.
Belfius IP en Candriam nemen actief deel aan de implementatie van het Belgische
kwaliteitslabel “Towards Sustainability”. Ongeveer 15% van de fondsen die Belfius zijn
klanten aanbiedt, dragen dit label. Meer info en een lijst met producten die het label
ontvingen, vindt u op de “Towards Sustainability” website.

Fondsen met een dubbele (maatschappelijke) impact

Deze fondsen beleggen in entiteiten die oplossingen/producten aanbieden gericht op
het aanpakken van een maatschappelijk en/of milieuprobleem. Belfius voegt daar nog
een dimensie aan toe door goede doelen financieel te ondersteunen via partnerships
met lokale entiteiten, liefdadigheidsinstellingen of gelijkaardige initiatieven.
In 2019 heeft Belfius 2 fondsen gelanceerd die in deze categorie vallen:
→ Belfius Equities Cure is een fonds gespecialiseerd in oncologie. Het fonds investeert
in ondernemingen die baanbrekend zijn in kankeronderzoek op alle niveaus:
diagnostiek, biotech, geneesmiddelen, kunstmatige intelligentie, robotica, big data,
enz. Daarnaast zullen Belfius (Belfius Bank en Belfius Investment Partners) en
Candriam de Stichting tegen Kanker steunen om samen met de beleggers ons
engagement te tonen. Een deel van de beheervergoedingen van fondsen die gericht
zijn op kankeronderzoek en -behandeling wordt doorgestort naar de Stichting tegen
Kanker.

Sinds de lancering van het fonds werd
voor 211 miljoen EUR belegd in Belfius
Equities Cure. Belfius stortte een bedrag
van 155.000 EUR door naar de Stichting
tegen Kanker.

De Stichting tegen Kanker is al meer dan 90 jaar actief in België bij de financiering
van fundamenteel onderzoek, maar ook bij de ondersteuning van mensen die getroffen zijn door kanker en hun families.
→ Belfius Equities Climate, gelanceerd in september 2019 in samenwerking met
Candriam, is een thematisch fonds dat investeert in ondernemingen die oplossingen
bieden voor de grote uitdagingen op het vlak van klimaatverandering (ondernemingen
actief in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, opslag, recycling, afvalverwerking
en waterbeheer).
Het doel van dit fonds is bovendien om koolstofneutraal te zijn. De CO2-uitstoot van
de onderliggende economische activiteit, die niet volledig kan worden geëlimineerd,
zal gecompenseerd worden via wereldwijde projecten voor CO2-reductie en CO2afvang en –opslag.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

23

Evolutie en ambitie m.b.t. duurzaam beheerde fondsen

ENGAGEMEN T

Zowel de totale inlage van fondsen die onderworpen zijn aan een “Uitgebreide screening”
als de inlage van fondsen die werden gescreend volgens de Best-in-class en thema
tische methode stegen sterk in 2019:

Klanten stimuleren
om duurzaam te beleggen

Strategieën voor duurzaam beleggen in het fondsenbeheer bij Belfius –
2017-2019 (in miljoen EUR)
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Strategie 2.a. “uitgebreide exclusies”:
Wapens/Activiteiten in onderdrukkende
regimes/normatief of enkel normatief
Strategie 2.b. “Best-in-class”
+ 2.c. Duurzaam thematisch fonds

Het totaal volume van beheerde fondsen steeg licht in 2019. De stijging in het volume
van duurzaam beheerde fondsen is merkelijk sterker:
Jaarlijkse groei van het totaal volume duurzame fondsen vs. het totaal volume
fondsen in beheer (AUM) bij Belfius – 2017-2019
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Tegen 2025 wil Belfius zijn klanten een gamma van fondsen aanbieden dat uitsluitend
bestaat uit fondsen met het Belgische SRI-label en fondsen met een dubbele maatschappelijke impact.
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Groei in totaal volume fondsen (AUM)
Groei in totaal volume duurzame fondsen

CO2-voetafdruk

Sinds COP21, de Parijse klimaatconferentie van 2015, krijgt de CO2-voetafdruk veel aandacht bij het beheer van beleggingsportefeuilles. Door het “decarboniseren” van de SRI-fondsen via de best-in-class-benadering, betrekt Candriam beleggers bij de strijd
tegen de opwarming van de aarde, en tegelijkertijd geeft het aan sectoren en bedrijven met een hoog broeikasgas-niveau de
gelegenheid te evolueren naar een groener bedrijfsmodel.
Candriam berekent en publiceert de CO2-voetafdruk van zijn SRI-fondsen sinds de Montreal Carbon Pledge.
De stijging van de absolute emissies (+225%) is voor het grootste deel toe te schrijven aan de toename van het totale beheerde
volume van “Best-in-class”-fondsen (+77%) en in mindere mate aan een wereldwijde stijging van de absolute emissies op bedrijfsniveau (een trend die wereldwijd wordt waargenomen).
Absolute koolstofvoetafdruk(1)
Absolute Carbon Footprint of Best-In-Class SRI Funds Marketed by Belfius (t CO2 e)

2017

2018

2019

38.669

20.614

78.174

(1) Alle gegevens zijn gebaseerd op berekeningen die Trucost op verzoek van Candriam heeft uitgevoerd.

De gewogen gemiddelde koostofvoetafdruk, die de omzetgroei van de bedrijven in portefeuille loskoppelt van de CO2-uitstoot,
daalde echter met 16%, wat een positieve trend is.
Gewogen gemiddelde koolstofvoetafdruk(1)
2017

2018

Portfolio Benchmark
Carbon Footprint of Belfius Portfolio in Best-In-Class
Candriam SRI Funds (t CO2 e /m EUR revenue of companies
in portfolios)

117,1

254,6

2019

Portfolio Benchmark

118,2

229,1

Portfolio Benchmark

99,3

210,3

(1) Alle gegevens zijn gebaseerd op berekeningen die Trucost op verzoek van Candriam heeft uitgevoerd.

Een volledig overzicht van het duurzame beleggingsaanbod van Belfius is beschikbaar op onze website.
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3.3 Portfolio21: duurzaam portefeuillebeheer door
Belfius Insurance
Zoals elke verzekeringsmaatschappij houdt Belfius Insurance een reserve aan om
tegemoet te kunnen komen aan zijn contractuele verplichtingen tot uitbetaling van
kapitalen, rentes en schadevergoedingen aan klanten. Die reserve wordt grotendeels
opgebouwd met de verzekeringspremies die de klant betaalde.

Uitsluitingscriteria

Belfius Insurance belegt deze reserves volgens de principes van “Portfolio21”, het
project voor duurzaam beheer dat Belfius Insurance heeft uitgewerkt met Candriam
en het onafhankelijk agentschap Vigeo Eiris. Het gaat om een globale beleggingsstrategie
die wil bijdragen tot de duurzame ontwikkeling door op transparante wijze nietfinanciële criteria toe te voegen aan het beheersproces van beleggingsportefeuilles.
Die criteria zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de naleving van gezaghebbende internatio
nale normen en standaarden, meer bepaald:
→ de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie): met emittenten van effecten (bedrijven
of landen) die in opspraak kwamen wegens schending van de mensenrechten op de
werkplaats, wordt een constructieve dialoog aangegaan om de basisrechten van de
werknemer te verdedigen en de situatie op de werkvloer te verbeteren. De uitkomst
van die dialoog zal bepalen of een aandeel, obligatie of investeringsfonds van die
emittent (nog) zijn plaats heeft in de portefeuille.
→ het Noors pensioenfonds (Government Pension Fund of Norway): Portfolio21
hanteert de strenge normen inzake milieubescherming van het Noors Pensioenfonds,
dat zich hiervoor op zijn beurt baseert op een aantal internationale milieuconventies
en het UN Global Compact. Belfius Insurance neemt geen bedrijven in portefeuille
die deze milieunormen overtreden.
Tevens worden, op basis van het Belfius-wapenbeleid, bedrijven met hoofdactiviteit in
de wapensector geweerd uit de portefeuille. Dat geldt al helemaal voor bedrijven die
betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens (landmijnen, clusterbommen,
biologische wapens, en atoomwapens).
Tot slot zijn er een aantal nieuwe Belfius-beleidslijnen die beperkingen en/of uitsluitingen inhouden m.b.t. gevoelige sectoren en controversiële activiteiten. De screening
van de beleggingsportefeuille onder Portfolio21 zal in 2020 verder worden verscherpt
volgens deze nieuwe sectorcriteria.

Impact op klanten

Doordat de volgens deze principes beheerde belegginsgportefeuille grotendeels is
opgebouwd met de verzekeringspremies die de klant betaalde, zowel in het segment
van “levensverzekeringen” als van “niet-levensverzekeringen”, draagt de klant indirect
bij tot de duurzaamheidsdoelstellingen van Portfolio21.
De globale portefeuille omvat meerdere deelportefeuilles, op basis van productgroepen.
Ze omvat:
→ alle schadeverzekeringen (auto, brand, ongevallen, aansprakelijkheid, diverse);
→ pensioen- en levensverzekeringen (waaronder ook de beleggingsverzekeringen,
uitgezonderd Tak 23).
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Een sterk Belgisch getinte
portefeuille

Op 31/12/2019 bedroeg de investeringsportefeuille van Belfius Insurance
(zonder gebouwen, hypotheken en cash)
ongeveer 13,7 miljard EUR. Daarvan is
het grootste deel (8,5 miljard EUR of 62%)
belegd in overheidsobligaties. Het beursgenoteerde deel (aandelen en vastgoed)
vertegenwoordigt 1,1 miljard EUR of 8,02%
van de portefeuille.
De beleggingsportefeuille is sterk Belgisch
getint: van het totaal aan overheids
obligaties is 5,91 miljard EUR of 69,52%
belegd in Belgische staatsobligaties. Ook
de aandelenportefeuille is met 685,7 miljoen EUR of 62,3% van het totaal, vooral
Belgisch georiënteerd.

3.4. Innovatie ten dienste van duurzame ontwikkeling
Bij Belfius zijn innovatie en duurzame ontwikkeling nauw met elkaar verbonden. We
zien innovatie als een opstap naar een duurzame toekomst, zowel op ecologisch, sociaal
als economisch vlak. Verschillende technologische diensten die gebaseerd zijn op onze
digitale expertise, zetten ondernemingen, hun werknemers, gemeenten en burgers aan
tot duurzamer gedrag.

The Studio

De Studio werd gelanceerd in 2017 en is een dochteronderneming van Belfius die haar
bedrijfsmodel heeft opgebouwd rond het gebruik van blockchain als een innovatieve
en concrete technologie om waardevolle en unieke oplossingen te creëren in België (en
in het buitenland).
Door steden, gemeenten en intercommunales als distributiekanaal te gebruiken, komt
The Studio tegemoet aan de behoeften van klanten in de publieke en sociale sector en
biedt oplossingen aan particulieren, zowel Belfius- als niet-Belfius-klanten. In 2019
zorgde deze strategie ervoor dat Belfius twee nieuwe producten op de markt heeft
gebracht:

Buck-e

Het digitale mobiliteitsplatform Buck-e is gericht op scholen en gemeenten en wil
kinderen stimuleren om naar school te wandelen of te fietsen. Via sensoren die op
fietsen, helmen en veiligheidsjassen worden aangebracht, kan de school elke aankomst
per fiets of te voet detecteren en kunnen de kinderen punten verdienen. Die punten
worden vervolgens omgezet in virtueel geld dat de kinderen kunnen uitgeven op de
kermis, in het zwembad of in lokale winkels.
Buck-e ontstond op initiatief van de Antwerpse gemeente Bonheiden, uit een samenwerking tussen The Studio Blockchain en het Belgische bedrijf Flow Pilots. Lees meer
hierover op de website van Buck-e.

MIWA My Waste

In oktober 2019 lanceerden The Studio en de intercommunale vereniging voor af
valbeheer MIWA de app MIWA MY WASTE om de burgers van het Waasland aan te
moedigen minder afval te produceren.
Een nieuw project dat in 2019 werd ontwikkeld, wordt gelanceerd in 2020:

City Vouchers

Een digitaal platform stelt gemeenten in staat om “city vouchers” aan te bieden die
gebruikt kunnen worden in de lokale economie. Het doel is om lokale aankopen en
kortere leveringsketens te bevorderen, maar ook om de verarming van stadscentra
tegen te gaan.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
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ZOOM

Mobiliteit bij Belfius
Mobiliteit is een centraal thema bij Belfius. Wij hebben mobiliteitsoplossingen, voor
zowel onze medewerkers als onze klanten.

Mobiliteit van onze medewerkers
Sinds begin 2000 beschikt Belfius over een ambitieus Mobiliteitsplan dat het gebruik
van openbaar vervoer en de fiets aanmoedigt. Het plan omvat de volgende elementen:

Duurzaam woonwerkverkeer blijft
één van de sterke punten
van Belfius.

→ Gratis openbaar vervoer, maar ook gratis parkeergelegenheid aan het vertrekstation,
een kilometervergoeding voor fietsers en voetgangers, specifieke faciliteiten voor
fietsers en motorrijders (beveiligde parkeerplaatsen, kleedkamers en douches) en
een bonus voor carpooling.
→ Tegelijkertijd ontmoedigt Belfius individueel autogebruik: sinds 2000 moeten autogebruikers die alleen met de auto naar het hoofdkantoor in Brussel komen, zelf hun
parkeerkosten betalen.
→ Telewerken maakt nu deel uit van onze bedrijfscultuur, wat het aantal dagelijkse
verplaatsingen sterk doet afnemen.
→ Flexibele werktijden, waardoor de medewerkers zich buiten de spits kunnen verplaatsen.

2019 in enkele cijfers:
→ 79% van het personeel dat in de Brusselse hoofdzetel werkt, pendelt naar het werk
met het openbaar vervoer.
→ 17,5% van de activiteit van medewerkers van Belfius Bank en Belfius Insurance gebeurt
nu op afstand, zonder verplaatsing (21,9% voor medewerkers van de hoofdzetel).

Mobiliteit voor onze klanten
Belfius Lease en Belfius Auto Lease, leveranciers van duurzame
mobiliteit

ENGAGEMEN T
Onze mobiliteit
heruitvinden met
een toekomstgerichte visie

→ Via Belfius Lease en Belfius Auto Lease bieden we de zelfstandigen, ondernemingen
en beoefenaars van vrije beroepen onder onze klanten een professionele uitrusting
aan, waaronder mobiliteitsproducten.
Belfius Auto Lease (BAL) profileert zich steeds meer als leverancier met een
duurzame visie op mobiliteit. In 2019 beschikte BAL over 20.955 voertuigen, waarbij
de elektrische voertuigen tussen 2018 en 2019 met 117% zijn gestegen, hoewel
hun absolute aantal vrij beperkt blijft.
→ In het kader van de strategie “New Mobility Services” besloot Belfius in 2019 om
het mobiliteitsaanbod voor onze klanten te verbeteren en uit te breiden. Zo is BAL
een uniek partnership met Cyclis aangegaan op het vlak van fietsleasing. Het aanbod
dat daaruit voortvloeide, omvat alle types van fietsen. Op die manier wil BAL een
antwoord bieden op de mobiliteitsuitdagingen van ondernemingen.
Voor meer details zie punt 4. Klimaat & leefomgeving.

Buck-e

Het digitale mobiliteitsplatform Buck-e is gericht op scholen en gemeenten en heeft
als doel kinderen te stimuleren om via een speelsysteem naar school te fietsen of te
lopen. Elke reis die met de fiets of te voet wordt gemaakt, stelt kinderen in staat om
virtueel geld te verdienen dat ze vervolgens in de plaatselijke winkels kunnen uitgeven.
Voor meer details: zie paragraaf 3.1 Duurzaam financieren en verzekeren > Leasing:
circulair, groen en digitaal.
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4. Klimaat & leefomgeving
4.1. CO2-voetafdruk van de groep Belfius
De CO2-voetafdruk meet de uitstoot van broeikasgassen die wordt gegenereerd door
onze activiteiten en hangt grotendeels af van ons verbruik van fossiele brandstoffen.
Belfius koos een externe partner, CO2logic, om zijn milieugegevens te interpreteren
om zeker te zijn dat onze CO2-voetafdruk op een correcte manier wordt berekend en
voldoet aan de erkende normen voor CO2-neutraliteit. Op basis van de vaststellingen
zullen Belfius en CO2logic vanaf 2020 samen een grondig plan opstellen zodat we onze
CO2-voetafdruk in de komende maanden en jaren zo veel mogelijk kunnen beperken.
De herziening van de emissiefactoren en het gebruik van een aangepaste berekeningsmethode hebben geleid tot een verfijning van de eerder gepubliceerde schattingen
voor 2017 en 2018.
Ondanks een lichte stijging van het aantal personeelsleden ten opzichte van 2018 is
onze uitstoot in 2019 gedaald (-2,5%):
→ Scope 1 betreft de directe uitstoot door verwarming met primaire energie (gas,
stookolie) en brandstoffen van dienstwagens, bedrijfswagens en flex cars. Op advies
van CO2logic zijn aan scope 1 koelmiddelen toegevoegd. Bij de berekening van de
hieraan verbonden emissies werd uitgegaan van een verlies van 10% voor gebouwen
waarvan de gegevens hiervoor ontbreken.
→ Scope 2 betreft de uitstoot verbonden aan ons elektriciteitsverbruik. Sinds 2008
wordt dit elektriciteitsverbruik volledig gecompenseerd door Europese “Garanties
van Oorsprong” uit verschillende technologieën (Wind On & Off-Shore, Fotovoltaïsche
panelen, Biomassa, etc.). Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van deze post teniet gedaan,
terwijl die 3.663 ton zou bedragen mocht de elektriciteit niet afkomstig zijn uit
hernieuwbare bronnen.
→ Scope 3 betreft de overige indirecte emissies, voornamelijk afkomstig uit woonwerkverkeer (met uitzondering van bedrijfswagens, die onder scope 1 vallen), gevolgd
door papierverbruik. In 2019 is ons papierverbruik gedaald met 22% ten opzichte
van vorig jaar. De door CO2logic voorgestelde emissiefactor impliceert echter een
aanzienlijk aandeel van papier in de totale uitstoot van deze post - eveneens in
dalende trend.

ENGAGEMEN T
De transitie naar
een duurzame
Belgische economie
en samenleving stuwen.
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CO2-uitstoot per bron (in ton CO2)
2017

2018

SCOPE 1
Gasverbruik
Stookolie voor verwarming
Voertuigen in bezit (poolwagens, bedrijfswagens)
Koelmiddelen

8.796,3
3.414,7
66,9
4.214,8
1.099,9

8.620,3
3.449,1
81,2
3.990,1
1.099,9

8.580,5
3.158,3
63,6
4.258,6
1.099,9

-0,5%
-8,4%
-21,6%
6,7%
0,0%

SCOPE 2
Elektriciteitsverbruik (market-based method)
Elektriciteitsverbruik (location-based method)

4.316,1

3.867,3

3.663,0

-5,3%

SCOPE 3
Papierverbruik
Water
Afval (papier, karton, PMD, niet gesorteerd)
Verplaatsingen woon-werkverkeer
Professionele verplaatsingen (privévoertuigen & flex wagens)
Professionele verplaatsingen (openbaar vervoer)
Internationale professionele verplaatsingen per trein
Internationale professionele verplaatsingen per vliegtuig
Vervoer van poststukken
Waardentransport

8.165,6
942,8
23,4
161,8
6.198,3
429,4
38,5
4,3
199,2
97,0
70,8

7.649,3
991,3
24,2
136,1
5.679,2
458,4
46,9
5,8
170,3
79,0
58,2

7.289,4
776,1
24,6
119,6
5.614,9
415,9
44,4
3,1
145,7
79,0
66,2

-4,7%
-21,7%
1,6%
-12,1%
-1,1%
-9,3%
-5,3%
-46,2%
-14,4%
0,0%
13,7%

16.961,9

16.269,7

15.870,0

-2,5%

TOTALE UITSTOOT

2019 Evolutie tussen
2018 en 2019

Om vergelijkbare cijfers te kunnen rapporteren, hebben we de CO2-uitstoot voor 2017 en 2018 herberekend aan de hand van de berekeningsmethode die voor 2019 werd gebruikt en
wordt aanbevolen door CO2logic.

4.2. Minder grondstoffen verbruiken, afval vermijden
Om CO2-neutraal te worden, werkt Belfius sinds kort samen met CO2logic (zie 4.2).
Doel is het energieverbruik in onze gebouwen, het afval, het papierverbruik en de
verplaatsingen van het personeel te verminderen. Hieronder staat een overzicht van
de ecologische voetafdruk van deze verschillende elementen, samen met wat we
allemaal hebben gerealiseerd in 2019.

Duurzaamheid in onze gebouwen en mobiliteit
Energiebesparing

In 2007 werd besloten om het primaire energieverbruik in onze centrale gebouwen in
Brussel binnen de vijf jaar te halveren. Dit doel werd bereikt dankzij grondige energieaudits en gelijkaardige inspanningen in de regionale gebouwen en in sommige agentschappen.
Vanaf 2012 daalde het energieverbruik verder door optimalisatie van onze kantoorruimte (landschapskantoren, werkplekken voor 70% van de werknemers, telewerk)
en meer recent door het samenbrengen van medewerkers in de Rogiertoren en de
organisatie in “Dual offices”.
In termen van ratio’s hebben we ons primaire energieverbruik in de afgelopen 5 jaar
verder doen dalen met 44%. Dit komt neer op een besparing van ongeveer 78% sinds
2007. Belfius verbruikt uitsluitend groene stroom, die sinds 2008 wordt erkend door
een label dat de duurzame bron ervan garandeert.
Het waterverbruik in de hoofdkantoren daalde in 5 jaar tijd met 31%. Redenen zijn de
evolutie van 3 naar 1 centraal gebouw en de toename van telewerk.
Sinds 2019 werken de medewerkers die voorheen in het Galilei-gebouw werkten nu
allemaal in de Belfius Tower. Daarnaast werden in de Belfius Tower de comfort tijden
gespreid (meer luchtbevochtiging). Aan de Pacheco-zijde berekenen we het verbruik
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in verhouding tot de ingenomen oppervlakte, wat in dit geval ongunstig uitvalt en
resulteert in een schijnbare toename van ons verbruik. Dit verklaart voor een groot deel
de toename van het totale waterverbruik in 2019, zoals weergegeven in onderstaande
grafiek.
Evolutie van het primaire energieverbruik in de hoofdzetel te Brussel (in MWh ep)
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Steeds minder papier

Naast energiebronnen is het printen de belangrijkste verbruikspost bij Belfius, goed
voor bijna 845 ton in 2019 (bijna volledig FSC-gecertificeerd). Dit cijfer is goed voor
een daling van 22% tegenover vorig jaar.
Deze daling is vooral te danken aan het toegenomen gebruik van laptops, het verwijderen van kasten en een daling van het aantal printers met 30%. Ons doel blijft een
“papierloze” bedrijfscultuur tot stand te brengen.
Evolutie van het aantal geprinte A4 pagina’s in de laatste 6 jaar
4.000.000
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Belfius levert ook grote inspanningen om minder papieren rekeningafschriften voor
onze klanten af te drukken door hen naar digitale kanalen te begeleiden. Eind 2019
steeg het aandeel van elektronische afschriften met bijna 50%, een stijging van 11,5%
ten opzichte van het jaar daarvoor.
Ten opzichte van 2015, daalde het printen aan de loketten het sterkst (-57%), gevolgd
door het printen aan bankautomaten (-40%) en de verzendingen met de post (-31%).

De hoeveelheid blijft afnemen

In 2019 daalde de afvalproductie in de hoofdzetel met 15% ten opzichte van 2018.
Vooral het papierafval daalde sterk (35% tegenover 2018).
Het (ongesorteerde) restafval ligt 12% lager dan vorig jaar. Belangrijk om weten is ook
dat voedselafval (16 ton) versnipperd, afgevoerd en omgezet wordt in biogas.

Afvalproductie hoofdzetel (in kg)
1.000.000
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0
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●
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●
●

2017
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Klasse II
Ontvetter
Frituurolie
KGA

De uitdagingen blijven dezelfde: enerzijds de hoeveelheid (ongesorteerd) restafval en
het te recycleren papier verminderen, anderzijds het aandeel van PMD en herbruikbare
bekers verhogen. Hiervoor worden regelmatig interne campagnes georganiseerd.
Onderverdeling van het afval in 2019 in hoofdzetel
Karton bekertjes: 2% ●
Vermaler: 3% ●
PMD: 3% ●
Papieren handdoeken: 4% ●
Karton: 10% ●

● Frituurolie:

0%
III: 0%
● Glas: 1%

● Klasse

In %
Papier: 19% ●
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● Restafval:

58%

Belfius schittert in woon-werkmobiliteit

Belfius werkte in 2000 een ambitieus Mobiliteitsplan uit dat de medewerkers aan
moedigt om massaal gebruik te maken van het openbaar vervoer en van de fiets.
Verder ontmoedigen we om alleen met de wagen te komen, door wie zonder mede
passagier met de wagen naar Brussel komt te laten betalen voor een standplaats in
de parkeergarage. Sinds 2001 stimuleert Belfius alternatieven door gratis openbaar
vervoer, een kilometervergoeding voor fietsers en voetgangers, speciale voorzieningen
(beveiligde parking, kleedkamers en douches) voor fietsers en motorrijders, een premie
voor wie aan carpooling doet en door het gebruik van gratis parkeergelegenheid aan
het station te stimuleren.
Het resultaat van die jarenlange inspanningen is dat 79% van de medewerkers met het
openbaar vervoer komt, een kleine 3% met de fiets en slechts 18% met de auto of
moto. Het aandeel van individueel autogebruik daalde met 70% in 17 jaar tijd.
Voor de Belfius groep (inclusief alle dochterondernemingen) in heel België komt het
aandeel (hoofdvervoermiddel) voor het woon-werkverkeer in 2019 uit op:
→ 57,5% voor het openbaar vervoer (tegenover 56,8% in 2018)
→ 38,4% voor gemotoriseerd privévervoer: wagen, motor, carpooling (tegenover 39,4%
in 2018)
→ 4,1% voor actieve verplaatsingen: te voet of met de fiets (tegenover 3,9% in 2018)

4.3 Meer circulair aankopen

4.4 Green IT

→ Al sinds 2017 werkt Belfius mee aan twee Green Deals over Circulaire Aankopen.
Dit heeft ons aangezet om meer duurzaam meubilair aan te kopen, gemaakt van
gerecycleerde onderdelen, en het een tweede leven te geven wanneer het niet meer
wordt gebruikt. Door middel van leasecontracten voor IT-apparatuur blijft deze
apparatuur eigendom van de leverancier, die er na afloop van het contract voor zorgt
dat het een tweede leven krijgt. Als de apparatuur beschadigd is, worden de onderdelen ervan in elk geval gerecycleerd.
Na het succes van deze twee Green Deals in Vlaanderen bevestigde Belfius zijn
engagement in 2019 door de Waalse Green Deal te ondertekenen. Daarmee
hebben we ons ertoe verbonden om de komende drie jaar ten minste twee proefprojecten voor circulaire aankopen te lanceren op Waals grondgebied.
→ Belfius maakt zijn aankopers regelmatig bewust van de principes van de circulaire
economie en zette een database op als inspiratiebron voor circulaire aankopen.
→ Het Ethisch Charter voor leveranciersrelaties zal deel uitmaken van het contract
dat met de leveranciers moet worden ondertekend. Het verplicht elke leverancier
om te voldoen aan bepaalde circulaire criteria en zal een wettelijke basis vormen
voor elke opzegging van het contract door Belfius, mocht de leverancier dit niet
doen.

In 2019 besloot Belfius om lid te worden
van de club Green IT Belgium – de overeen
komst werd begin 2020 officieel ondertekend. Dit lidmaatschap zal ons in staat
stellen om:
→ ons beter te positioneren wat betreft
duurzame IT-dienstverlening aan onze
klanten en medewerkers.
→ een zicht te krijgen op de ecologische
voetafdruk van onze IT-diensten, wat
ons in de toekomst zal helpen om die
te verkleinen.
→ ons beter te positioneren ten opzichte
van gelijkaardige ondernemingen.
→ met de andere leden van gedachten te
wisselen en “best practices” uit te
wisselen.
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5. Mens & maatschappij
5.1. Duurzame samenwerking met de samenleving
Belfius investeert niet alleen in de Belgische economie, maar heeft ook een sterke
traditie in het ondersteunen van sociale projecten. Maatschappelijk engagement zit in
ons DNA en is de kern van onze strategie. De medewerkers van Belfius zetten zich
jaarlijks actief in voor verschillende goede doelen en andere initiatieven.
In lijn met onze strategie kiezen we voor betekenisvolle Belgische langetermijnpartnerships met organisaties die zich inzetten voor zij die minder kansen hebben gekregen.

Projecten voor het goede doel
Rode Neuzen Dag

Samen met VTM, Qmusic en Het Laatste Nieuws steunt Belfius Rode Neuzen Dag.
Nieuw in 2019 was dat de actie zich niet louter focuste op jongeren met psychische
problemen, maar zich tot doel stelde alle jongeren in Vlaanderen mentaal, fysiek en
sociaal weerbaarder te maken. Tweede nieuwigheid was dat scholen een eigen inzamel
actie konden opzetten ten voordele van een project om de weerbaarheid van jongeren
op hun school te verhogen: peer-to-peer supportgroepen op school, workshops, stille
ruimte waar leerlingen zich kunnen terugtrekken, ervaringsdeskundigen die op school
komen getuigen.
Opbrengst Rode Neuzen Dag
(in EUR)

2017

2018

2019

Opbrengst

N/A(1)

4.269.073

4.315.197

(1) Er was geen actie in 2017.
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Evolutie cijfers Viva for Life
(in EUR)

Bedrag Belfius (1)
Totaalopbrengst (1) Viva for Life

2017

2018

2019

376.555
4.115.330

385.252
4.929.220

461.137
5.658.352

(1) Het “Bedrag Belfius” is het bedrag dat Belfius inzamelde via zijn acties terwijl de totaalopbrengst de opbrengst is die
Viva for Life ophaalde in heel Wallonië en Brussel.

Viva for Life

Belfius steunt Viva for Life (een initiatief van RTBF, in samenwerking met Cap 48) al
sinds 2014 en is sinds 2016 hoofdsponsor. Viva for Life zet zich in voor de strijd tegen
kinderarmoede, waar 1 kind op 4 in Wallonië en Brussel slachtoffer van is. Alle giften
en winsten van dit initiatief worden beheerd door Cap 48, dat ook instaat voor de
selectie van de tientallen verenigingen die ondersteund worden. Om geld in te zamelen
organiseerde Belfius onder meer de trappenloop Stairs for Life, een kerstballenverkoop
en een tournée langs verschillende steden.

Special Olympics

Via ons partnership met Special Olympics Belgium (sinds 2014) ondersteunen we
mensen met een verstandelijke beperking en stimuleren we hun integratie in de
Belgische samenleving via sport.

Belfius Foundation

De stichting Belfius Foundation - die het solidariteits-mecenaat van Belfius coördineerde - heeft haar activiteiten op 30 juni 2019 stopgezet. In 2019 organiseerde de
Foundation nog de 8e en laatste editie van zijn wedstrijd Colour Your Hospital, waarbij
18 projecten van ziekenhuizen werden bekroond die de levenskwaliteit van patiënten
verbeteren.
De stopzetting van Belfius Foundation betekent allerminst dat we ons engagement
voor het goede doel afbouwen. Integendeel, we willen ons engagement voortaan
concentreren op grote partnerships waarbij onze medewerkers nauw betrokken zijn:
Viva for Life, Rode Neuzen Dag en Special Olympics.

Filantropie

Met haar aanbod “Filantropie” bieden we onze klanten een specifiek raamwerk om
bij leven of overlijden een goed doel op te nemen als structureel bestanddeel van hun
vermogensbeheer en/of successieplanning. Belfius komt daarmee tegemoet aan vragen
van klanten m.b.t. hun nalatenschap, hun wil om bepaalde liefdadigheidsorganisaties
te steunen of bepaalde maatschappelijke problemen gestructureerd aan te pakken.
Belfius is de belangrijkste speler op het vlak van fondsen met een filantropisch doel.
Ze omvatten een brede waaier aan thema’s zoals gezondheid, armoede, ontwikkelingshulp, inzet voor de lokale gemeenschap, … Tot nu toe werden meer dan 1.500 fondsen
gecreëerd.
In 2019 waren 162 fondsen actief. Zo ging in 2019 ongeveer 3,9 miljoen EUR vanuit de
nalatenschap van Belgische burgers naar goede doelen.
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Inclusie – gelijke kansen
Sociale producten

Om OCMW’s te helpen bij hun opdracht, heeft Belfius samen met hen een reeks
specifieke bankproducten uitgewerkt om de toegang tot de basisdienstverlening voor
personen in probleemsituaties te vergemakkelijken. Deze mensen zijn niet altijd in staat
om op eigen kracht aansluiting te vinden bij het bancair systeem. Belfius heeft die
producten ook opgenomen in de Electronic Banking-toepassing BelfiusWeb, die de
OCMW’s gebruiken om hun beheer te vergemakkelijken. Geen enkele andere Europese
bank biedt die dienstverlening aan. Een overzicht van ons aanbod Sociale Producten
vindt u op onze website.
Sociale bankproducten: evolutie rekeningen en bankkaarten
20.000
●

15.000

●

Totaal aantal
rekeningen
Totaal aantal
kaarten

10.000
5.000
0

2017

2018

2019

École 19

Ook in 2019 bleef Belfius sponsor van École 19 (gesitueerd in Ukkel), gebaseerd op het
model van École 42 in Parijs. École 19 is een zeer innovatieve school waar jongeren van
18 tot 30 jaar zonder diploma zich kunnen scholen in informaticacodering.

Hamsterhuren

In 2019 intensifieerde Belfius haar steun aan het concept “hamsterhuren”, dat mensen
die een energiezuinige woning of appartement huren, later helpt om het te kopen aan
een op voorhand afgesproken prijs met vermindering van het betaalde huurgeld.
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Belfius Art Collection

Al een decennium lang deelt Belfius zijn passie voor kunst met het publiek. Elk jaar
tonen we in de Belfius Art Gallery, op de 32e verdieping van de Belfius Toren, onze
Brusselse zetel, een selectie van een 60-tal kunstwerken uit onze collectie, opgebouwd
rond een bepaald thema. De Belfius Art Collection bestaat uit 4.300 werken en is
daarmee de grootste privéverzameling van Belgische kunst. Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van dit artistieke erfgoed, stellen we onze galerij tweemaal per
maand en na afspraak, open voor het grote publiek. Met de vzw’s Audioscenic en
Culturama voorzien we ook gegidste rondleidingen voor slechtzienden.
In 2019 genoten ruim 10.000 bezoekers van de tentoonstelling “Women. Underexposed.”,
die de plaats belicht van artistiek vrouwelijk talent in de Belgische kunstgeschiedenis.
Onze steun aan Belgische kunst vertaalt zich ook in het uitlenen van kunstwerken uit
de collectie aan Belgische musea en de aankoop van werken van jong Belgisch talent.
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5.2 Onze medewerkers
De huidige context waarin we werken, vraagt om een steeds grotere focus op Maatschap
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door de snel toenemende spanning op de
arbeidsmarkt, is het nodig om te anticiperen op de toekomst. Belfius trekt daarbij
voluit de kaart van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Inzetten op maximale inzetbaarheid

Nieuw loopbaanbeleid Belfius Bank. Om een duurzaam, motiverend en eigentijds
HR-kader te creëren, stuurden we begin 2019 ons loopbaanbeleid bij. Omdat de wereld
razendsnel verandert, willen we onze medewerkers mee laten evolueren en zo wapenen
voor de toekomst. Belfius wil talenten op een duurzame manier aan het werk houden
en investeert volop in de lange termijn inzetbaarheid van iedereen, ongeacht leeftijd
of functie.
Een van de belangrijkste pijlers van het nieuwe loopbaanbeleid is de permanente
feedbackcultuur die Belfius wil ontwikkelen binnen de hele organisatie. Onder het
motto “Aan het stuur van je eigen loopbaan” wil Belfius evolueren naar een klimaat
waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar continu open en constructieve feedback
geven, aangevuld met een loopbaangesprek waartoe de medewerker zijn leiding
gevenden minstens éénmaal per 12 à 18 maanden kan uitnodigen.

Levenslang leren en leiderschapsontwikkeling

Nieuwe technologische en businessontwikkelingen hertekenen het joblandschap
grondig. Toch zal menselijke inbreng cruciaal blijven. Belfius wil dan ook investeren in
de ontwikkeling van zijn medewerkers om de kansen die nieuwe technologieën bieden,
te kunnen grijpen.

Levenslang leren

De uitdagingen van vandaag en morgen vragen nieuwe kennis en vaardigheden. We
bieden onze medewerkers een breed opleidingsaanbod aan, waarover eerder in dit
jaarverslag werd gerapporteerd. En Belfius heeft de ambitie om hier nog een stap
verder in te gaan en te evolueren naar een cultuur waar medewerkers minstens 5%
van hun tijd spenderen aan het vergaren van nieuwe soft / hard skills & competenties,
gecombineerd met “on the job” coaching door leidinggevende en collega’s, feedback,
ervaringsuitwisseling enz.

Leiderschapsontwikkeling

Om toekomstige uitdagingen aan te gaan, kan elke medewerker zijn of haar leiderschap
verder ontwikkelen. Daarbij is een “shift” nodig naar een nieuw type leiderschap. Om
dit te halen hebben alle teamleiders (meer dan 600) het Leadershift-traject gevolgd
(een aantal managers zal het traject in 2020 afronden). Dit traject werd specifiek
ontworpen om teamleiders de juiste mindset, tools en praktijken bij te brengen om te
anticiperen op de talrijke uitdagingen en veranderingen die de financiële wereld te
wachten staan, met respect voor onze visie en waarden.
Verder ondersteunt Belfius allerhande ontwikkelingsinitiatieven georganiseerd door
en voor onze talenten. Deze sessies geven een medewerker met een specifieke
expertise de kans om die te delen met collega’s. Zo zijn er opleidingssessies die eerder
focussen op digitalisering (Digital Dating), talen (Linguistic Lunches) of een breder
pallet aan topics gedurende de zomervakantie (Summer School).
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Niet-financiële criteria als bepalende factor voor de variabele verloning van
managers. Managers worden aangemoedigd om zich duurzaam te gedragen en duurzaamheid te bevorderen, door niet-financiële criteria op te nemen in hun variabele
verloning. Deze niet-financiële criteria, die meer dan een derde van alle verlonings
criteria uitmaken, zijn gebaseerd op kwalitatieve doelstellingen die Belfius als een
maatschappelijk verantwoorde onderneming in de kijker zetten. De ESG-criteria zijn
als volgt:
→ een klantentevredenheid van meer dan 95%
→ verbeterde leiderschapsvaardigheden
→ geëngageerde medewerkers.
Voor meer informatie over de beloning verwijzen wij naar het hoofdstuk Verlonings
beleid in het jaarverslag.

Een moderne werkomgeving

Een moderne en motiverende werkomgeving

Om onze medewerkers maximaal te ondersteunen in de uitoefening van hun functie,
investeerde Belfius de laatste jaren grondig in een moderne werkomgeving. In 2019
werd het BeWoW-project (Belfius Way of Working) verdergezet. Dit project heeft tot
doel fysieke elementen (plaats van tewerkstelling, fysieke werkomgeving), digitale
elementen (hardware en software) en gedragselementen (organisatiestructuur, cultuur,
leiderschap en empowerment) af te stemmen op de behoeftes van vandaag: plaats- en
tijdsonafhankelijk werken, digitalisering en flexibiliteit.

ENGAGEMEN T
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Ruimte voor sport en ontspanning

Daarnaast zet Belfius ook in op het creëren van ontmoetings- en uitwisselingsmomenten tussen collega’s omdat ze vaak leiden tot innovatieve ideeën. Zo groeide “The
Village” uit tot de ontmoetingsruimte bij uitstek in de Belfius Tower. Men kan er eten,
collega’s ontmoeten, vergaderen, events onder collega’s organiseren of individueel
werken.
Sporten kan in de Belfius Workout, een fitnessruimte in de Belfius Tower waar alle
medewerkers, individueel, in groep of onder begeleiding van een deskundige coach,
terecht kunnen.

Een actief diversiteitsbeleid

In 2019 was bijna 1/3 van de managers
een vrouw. Binnen de totale management
populatie steeg het aandeel vrouwen naar
32,2%. Dezelfde trend is merkbaar voor
het senior management, waar het aandeel
vrouwen steeg naar 33,1% op het einde
van 2019.
Dat is een positieve evolutie, maar Belfius
wil de lat hoger leggen en stelt zich tot
ambitie om vóór eind 2025 op alle niveaus
binnen de organisatie een aandeel vrouwen
te hebben van minstens 44%.

38

BELFIUS BANK

→ Steeds meer gender-evenwicht. In 2019 schreef Belfius mee aan het “Diversity
Charter” van de financiële sector (in het kader van Women in Finance). Met het
ondertekenen van dit charter engageert Belfius zich tot het nastreven van een
reeks “diversity” doelstellingen, die publiek te maken en hierover jaarlijks te rap
porteren. In navolging hiervan zal Belfius actief deelnemen aan het initiatief Women
in Finance, dat streeft naar een betere gendermix binnen de financiële sector.
→ Belfius heeft de ambitie een beter gender-evenwicht binnen alle lagen van de
organisatie tot stand te brengen. Hiervoor werd de Diversity Steering in het leven
geroepen die o.a. instaat voor de opvolging en concrete invulling van deze ambitie.
Voor meer details en cijfers over HR-materie, verwijzen we u graag door naar het
hoofdstuk Human Resources van het jaarverslag.

5.3. Zorgen voor onze klanten
Respect voor de mening van onze klanten

De klant staat centraal in de strategie van Belfius. Een duurzame relatie ontwikkelen
met klanten en partners, gebaseerd op respect, is voor ons net zo belangrijk als onze
operationele efficiëntie en onze financiële prestaties. De strategie van Belfius is
daarom gebaseerd op verschillende principes: betrokkenheid, authenticiteit, onder
nemerschap, klantgerichtheid en transparantie.

Een klantentevredenheid van meer dan 95%

Om de tevredenheid van onze Retail- (RCB), Public- en Social & Corporate (PCB) klanten
te meten, gebruikt Belfius Bank één methode. In 2019 werden 527.299 RCB-klanten
per e-mail, post of telefoon uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheids
enquête. De gemiddelde score van de 55.812 deelnemers was 95,14%. Aan PCB-zijde
reageerden 500 van de 6.539 uitgenodigde klanten en zij gaven ons een gemiddelde
score van 97,24%.
Globaal gezien behaalt Belfius Bank een tevredenheidsscore van 95,84% voor 2019.
Dit is het vierde jaar op rij dat de Bank de doelstelling van 95% tevreden klanten heeft
overschreden. In deze totaalscore tellen de RCB-klanten voor 2/3 en de PCB-klanten
voor 1/3.
Evolutie klantentevredenheid
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%

2017

Belfius Bank globaal
● Public & Corporate Banking division
●

2018
●

2019

Retail & Commercial Banking division

Klachtenbehandeling

Met onze sterke focus op klantentevredenheid besteden we veel aandacht aan eventuele klachten en maken we er een erezaak van om deze op te lossen. Ons systeem
voor klachtenbehandeling garandeert een analyse van alle dossiers, in samenwerking
met de verschillende entiteiten van de bank. Klachten worden behandeld volgens een
stappenplan dat een onpartijdige behandeling garandeert.
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Afgehandelde aantal klachten per topic (RCB)
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Afgehandelde aantal klachten per behandelingsniveau (RCB)(1)
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→ Discriminatie: in 2019 behandelde
Belfius 29 klachten met betrekking tot
verschillende vormen van discriminatie.
Het ging onder meer om de intrekking
van bepaalde diensten zoals Comfort
Banking, een telefoondienst die nuttig
kan zijn voor blinden of mensen met
een visuele beperking, en de moeilijkheid om een basisrekening te openen
voor asielzoekers of politieke vluch
telingen.
→ Privacy: in 2019 behandelde Belfius
173 klachten over dit onderwerp, tegenover 100 in 2018. Hiervan hadden
er 103 betrekking op de GDPR-wet
geving, ofwel 71 meer dan vorig jaar.
Deze verhoging is eerder gerelateerd
aan een groter bewustzijn van klanten
ten opzichte van dit onderwerp dan
aan anomalieën.

2018

2.000

Binnen PCB neemt het aantal klachten
licht af, van 93 in 2018 tot 86 in 2019.
Meer dan de helft van deze klachten
betreft Public Banking.

Volgens het rapport over klachtenbe
handeling blijft het aantal klachten over
discriminatie en privacy weliswaar toe
nemen, maar toch blijft dit soort klachten
beperkt in het totale aantal klachten:
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Het aantal klachten daalde in 2019 met
9%. Dit is vooral te danken aan de daling
van het aantal klachten in het ARCOdossier. Tegelijkertijd daalde het aantal
klachten over de tarificatie van rekeningen en kaarten met 36%. Deze daling
wordt deels tenietgedaan door een toename van klachten over de tarificatie van
andere producten.

Betalingsverkeer

RCB

Afgehandelde aantal klachten per topic (PCB)
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(1) “Niveau 3, Negociator Complaints” is niet van toepassing op DVV verzekeringen. De cijfers voor 2017 en 2018 zijn in
die zin aangepast.
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Confidentialiteit van gegevens

Respect voor privacy en klantentevredenheid

Respect voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens is een essentieel
engagement van Belfius. De General Data Protection Regulation (GDPR-regelgeving)
is geïntegreerd in al onze processen die tot doel hebben om onze producten (bestaande,
aangepaste en nieuwe), digitale tools of diensten beschikbaar te maken voor onze
klanten. Een correcte naleving van de GDPR-regelgeving is één van de criteria waarmee
rekening wordt gehouden voor de goedkeuring van deze processen.
Het regelgevend kader rond persoonsgegevens blijft zich echter verder ontwikkelen.
De Data Protection Officer (DPO), de Chief Information Security Officer (CISO), de
Information Technology Security Officer (ITSO), de afdeling Non Financial Risk (NFR),
de juridische dienst en de afdeling Compliance werken nauw samen om ervoor te
zorgen dat de GDPR-regelgeving wordt nageleefd in de hele organisatie en in al haar
activiteiten.
Naast de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, worden alle medewerkers van de bank bewust gemaakt van GDPR en onze
verplichtingen op dit vlak, meer bepaald via e-learningmodules die werden gevolgd door
91,82% van de medewerkers op het hoofdkantoor en in de agentschappen. Elke afdeling
heeft ook een eigen Privacy-correspondent, die de bank helpt om zijn verplichtingen
op dit vlak toe te passen in zijn specifieke activiteiten.

Recht op inzage en inbreuken op persoonsgegevens

In 2019 ontving Belfius bijna 17.000 aanvragen. 98,71% daarvan betrof het recht
op toegang tot persoonsgegevens. In 99,93% van de gevallen ging het om digitale
verzoeken die Belfius meteen heeft behandeld en altijd binnen de wettelijke termijn
van een maand. Zo bevestigt Belfius een totale transparantie ten opzichte van de
persoonlijke gegevens die de bank bewaart.
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We hebben geen significante inbreuken vastgesteld aangaande persoonsgegevens. In
2019 werden slechts 3 feiten gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Dankzij de snelle reactie en het nemen van passende maatregelen was er voor deze
3 gevallen geen noemenswaardig gevolg.

Cybersecurity: onze verantwoordelijkheid

→ De digitalisering van het bancaire, commerciële en sociale landschap gaat gepaard
met een constante evolutie van cyberrisico’s. Voor Belfius is het essentieel om hoge
standaarden te garanderen op het gebied van IT-beveiliging. Ook op dit vlak willen
we dat onze klanten ons volledig kunnen vertrouwen.
We bieden onze zakelijke klanten ook de mogelijkheid om zich te beschermen tegen
mogelijke inbraken in hun IT-systemen.
→ De nieuwe Europese richtlijn PSD2 (Payment Services Directive of ‘Richtlijn voor
Betaaldiensten) breidt de mogelijkheden voor de consument, bancaire én nietbancaire instellingen, op het vlak van online en mobiel betalen aanzienlijk uit.
Om onze klanten optimale veiligheid en gebruiksgemak te garanderen, koos Belfius
voor de “API”-aanpak (Application Programming Interface) zoals de Europese richtlijn voorziet. Deze methode staat toe een veilige brug te slaan tussen Belfius en een
andere instelling. In tegenstelling tot andere technieken, zorgt de API-benadering
ervoor dat Belfius geen paswoorden en andere toegangscodes bij andere banken
hoeft te vragen en te bewaren. Belfius beperkt zo maximaal het risico op hacking
en frauduleus gebruik van klantgegevens.
Voor meer details over ons beleid inzake cyberveiligheid en gegevensbescherming
verwijzen we naar het Belfius Risk Report 2019.
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5.4 Dialoog met onze stakeholders
De rol die we willen opnemen binnen de samenleving kunnen we enkel op een zinvolle manier waarmaken door een constructieve
dialoog met onze stakeholders. Door regelmatig met hen in gesprek te gaan, kunnen we peilen naar wat hen bezighoudt en wat hun
belangrijkste verwachtingen zijn ten opzichte van Belfius. Zo houden we de vinger aan de pols, weten we wat bij hen leeft en laten
we ons door hen inspireren. Zij hebben op hun beurt de gelegenheid om onze beleidskeuzes te beïnvloeden en krijgen een beter
beeld van onze werking. Die wisselwerking bepaalt dus mee onze keuzes. Keuzes waarmee we een positieve impact willen hebben
op de grote maatschappelijke uitdagingen. Keuzes waarvan iedereen beter moet worden. Meaningful, inspiring, together.
Onderstaande tabel geeft een bondig overzicht van onze belangrijkste stakeholders en de manier waarop we op vandaag met hen
in dialoog gaan.

Stakeholder

Hoe gaan we in dialoog?

Klanten

●

Medewerkers

●

Via een continue klantentevredenheidsbevraging

●

Via een continu beheersproces van suggesties en klachten

●

●

●

●

●

●

Socialeen middenveldorganisaties,
NGO’s
Aandeelhouder

●

●

●

●

Overheden
en regulatoren

●

●

●

Ratingsbureaus,
(sustainability)
analisten,
(financiële) pers

●

●

●
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Via een permanente feedbackcultuur waarin medewerkers en
verantwoordelijken aangemoedigd worden om elkaar continu open
en constructief feedback te geven, onder het motto “Aan het roer
van je eigen loopbaan”
Via een loopbaangesprek tussen medewerker en leidinggevende,
minstens eenmaal om de 12 à 18 maanden
Via live infosessies door de directie en senior management,
met aansluitend Q&A voor de medewerkers
Via de jaarlijkse engagementsbarometer, een bevraging
die medewerkers uitnodigt hun stem te laten horen over de interne
de werking van het bedrijf

●

Suggesties en klachten van klanten

●

Verantwoord en duurzaam beleggen

●

Producttransparantie

●

Toegang tot financiële diensten

●

Faire en competitieve verloning

●

Coaching en loopbaanbegeleiding

●

Training en vorming

●

●

●

Via een vertegenwoordiging in de sociale organen en een netwerk
van syndicale vertegenwoordigers

Aangename en gezonde
werkomstandigheden: nieuwe
werkorganisatie voor een meer actuele
en open bedrijfscultuur
Fysieke en psychische gezondheid van
de medewerkers
Transparantie over de strategie, het beleid
en de resultaten

Via een net voor psychosociale hulp van vertrouwenspersonen en
preventieadviseur
Via een dialoog met diverse organisaties en NGO’s en medewerking
aan hun bevragingen, studies en assessments

●

●

●

Sectorfederaties,
vakbonden
en werkgevers
organisaties

Naast de digitale kanalen (websites, mobile app) en Belfius Connect
(een direct advieskanaal dat ook na de werkuren en op zaterdag
bereikbaar is), blijft het voornaamste kanaal om contact te houden
met de klant het fysieke kanaal (bank- en verzekeringskantoren), waar
onze bankers en consulenten de klanten alle nodige service bieden

Belangrijkste gespreksthema’s

Via periodiek overleg en dagelijkse operationele contacten met
de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)
Ad hoc informatie voor het beantwoorden van externe vragen
wordt snel en adequaat geleverd
Via lidmaatschap en vertegenwoordiging in de leiding van financiële
en economische federaties (Febelfin, BVK, BLV, BVB, BEAMA),
werkgeversorganisaties, samenwerkingsplatformen voor innovatie,
technologie, netwerkorganisaties voor duurzame ontwikkeling
(The Shift)

●

Via een systematische follow-up van regelgevende initiatieven
die impact hebben op de financiële sector en via het beantwoorden
van publieke consultaties
Via periodiek overleg met regulatoren, en i.h.b. NBB, de FSMA en de
ECB
Via persconferenties over de resultaten van de bank,
met aansluitende investor calls
Via een constructieve dialoog en feedback bij ratingonderzoeken en
(ESG-)bevragingen
Via day-to-day vragen en antwoorden via de perswoordvoerder van
de bank

Investeringsbeleid van Belfius
Transparantie over de prestaties en
de resultaten van het bedrijf

●

Risicobeheer

●

Kennisdeling met sectorfederaties

●

●

Via de sociale organen en de daaraan verbonden subcommissies
Via medewerking aan ministeriële overleginitiatieven op federaal
en regionaal niveau

Communicatie over de maatschappelijke
verantwoordelijkheid, ambities en
engagement van Belfius

●

●
●

●

●

Concretisering van maatschappelijke
verantwoordelijkheid
Nieuwe werkorganisatie voor een meer
actuele en open bedrijfscultuur
Naleving van reglementering en wettelijke
verplichtingen
Adequate financiële rapportering
Uitsluitingscriteria bij het toekennen van
kredieten
Groen aankoopbeleid
Transparantie over de bedrijfsvoering,
adequate financiële en niet-financiële
communicatie

5.5 Materialiteitsmatrix
Bij het formuleren van onze duurzaamheidsverbintenissen hebben we ook rekening gehouden met de belangrijkste conclusies van
de materialiteitsanalyse die in 2017 is uitgevoerd. Die analyse bracht de onderwerpen naar voren die als “materieel” (relevant)
werden beschouwd, in volgorde van belang, zowel voor de bevraagde stakeholders als in termen van strategisch belang voor Belfius.
De resultaten van de materialiteitsanalyse zijn uitgezet in een materialiteitsmatrix. In het eerste kwadrant (rechtsboven) staan de
onderwerpen (“indicatoren”) die uit de analyse kwamen als “prioritair’ of “zeer belangrijk”. Deze zijn zoveel mogelijk opgenomen in
het vernieuwde duurzaamheidsbeleid.
Materialiteitsmatrix
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Sociale impact
Beleidsmatige impact
Milieu-impact

Belang voor de stakeholders

4,0
3,5

24

4

26

29

22

2,5
2,0
1,5

18

1,0

19

BELANGRIJK

0,5
0,0

2,0

2,5

1

30

ZEER BELANGRIJK

25
10

11
15

3,0

3,0

16
14

27

5
7

2

13 6 21
9

20

3,5

PRIORITAIR

8

17
28 12

23

4,0

4,5

5,0

Belfius Impact

Resultaat van de materialiteitsanalyse
PRIORITAIR
3
23
4
26
29
25
24
22
10
2
6
7
9
13

Producten en diensten met positieve impact op milieu en sociaal vlak
Ethiek, compliance en integer bankieren
Duurzaam en verantwoordelijk beleggen en kredietverlening
Bestrijden van corruptie en fraude
Beperken van de indirecte impact op milieu en klimaat
(Impact op milieu en klimaat via producten en diensten)
Fiscale transparantie
Transparant verloningsbeleid
Financiële inclusie, toegang tot bankdiensten voor iedereen
Financiële stabiliteit op lange termijn
Beveiliging van informatie en IT-platform
Digitalisering en innovatie van producten en diensten
Klantentevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening
Herinvesteren van spaargeld in de lokale economie
Welzijn van de medewerkers, gezondheid & veiligheid op het werk

BELANGRIJK
Sociale dialoog en stakeholderrelaties
Financiële geletterdheid
Filantropie
Respect voor mensenrechten op de
werkplaats en in zakenrelaties
27 Groen aankoopbeleid
28 Deelnemen aan het publieke debat over
verantwoordelijk bankieren
20 Sociaal engagement
12
18
19
21

ZEER BELANGRIJK
1
8
5
11
14
15
16
17
30

Allesomvattend risicobeheer, met inbegrip van risico’s op milieu- en sociaal vlak
Transparantie naar de klanten: duidelijke en correcte informatie over producten en diensten
Bescherming van de privacy en de gegevens van de klanten
Arbeidsomstandigheden en sociale bescherming
Talentontwikkeling en training
Diversiteit en gelijkekansenbeleid
Aantrekken en behouden van talent
Betrokkenheid en engagement van de medewerkers
Beperken van de directe milieu-impact van de onderneming

In 2020 zal Belfius de materialiteitsindex
updaten, in eerste instantie om de tien
engagementen inhoudelijk te laten be
oordelen door een bredere selectie van
externe stakeholders dan in 2017 het
geval was.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

43

Global Reporting Initiative
(GRI) - tabel
Hieronder vermelde paginanummers verwijzen naar het volledige jaarverslag.
GRI
GRI Bekendmaking
Standard

Referenties (→)/informatie

Pagina- Weglating
nummer

Link naar SDG
(op basis van SDG
Compass)

GRI 102: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN
GRI 102: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN - ORGANISATIEPROFIEL
Naam
Belfius Bank NV
102-1
van de organisatie
Activiteiten,
→ Profiel van Belfius
102-2
merknamen,
producten en diensten
Locatie van
Karel Rogierplein, 11, B-1210 Brussel
102-3
de hoofdzetel
Locatie van
België
102-4
de activiteiten
Eigenaarsstructruur
Naamloze vennootschap
102-5
en rechtsvorm
Markten die worden
→ Segmentrapportering
102-6
bediend
Schaal van
→ Profiel van Belfius, Kerncijfers
102-7
de organisatie
Informatie
→ Personeelsbeleid, Onze medewerkers, de ruggengraat
102-8
over bedienden
van de onderneming
en werknemers

102-9

Toeleveringsketen

102-10

Significante
wijzigingen aan de
organisatie en haar
toeleveringsketting
Voorzichtigheids
principe of
-benadering
Externe initiatieven

102-11
102-12
102-13

44

Lidmaatschap
van verenigingen

BELFIUS BANK

2

75
2, 5
57

→ Profiel van Belfius
→ MVO, Klimaat & leefmilieu, Meer circulair aankopen
De belangrijkste leveranciers van Belfius leveren
producten en diensten ter ondersteuning van de
activiteiten van het bedrijf als financiële dienstverlener,
voor de kantoorgebouwen en de mobiliteit. Ongeveer
1450 raamcontracten worden beheerd door de
aankoopafdeling. Sociale en milieucriteria worden geval
per geval toegepast, met name in verband met
onze doelstelling om CO2-neutraal te worden in
onze activiteiten. Op de inkoopafdeling wordt een
MVO-deskundige ingezet om de behoefte aan MVOscreening en de specifieke problemen die moeten worden
aangepakt, in kaart te brengen. Circulair aankopen wordt
aangemoedigd. Belfius is lid van het Green Deal-initiatief
van zowel het Vlaamse Gewest als het Waalse Gewest.
→ Beheersverslag, Woord van de voorzitters

2
45

→ Risicobeheer

113

→ MVO, Mens & maatschappij,
Duurzame samenwerking met de samenleving
→ MVO, Mens & maatschappij,
De dialoog met onze stakeholders

46

10

54

Belfius maakte
niet bekend of
een aanzienlijk
aandeel van de
activiteiten van
de onderneming
wordt uitgevoerd
door personen die
geen werknemers
zijn.

#8 Waardig werk
en economische
groei

GRI
GRI Bekendmaking
Standard

Referenties (→)/informatie

GRI 102: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN - STRATEGIE EN ANALYSE
→ Beheersverslag, Woord van de voorzitters
102-14 Verklaring
van vooraanstaande
beslisser
GRI 102: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN - ETHIEK EN INTEGRITEIT
→ MVO, Een verantwoordelijke bank, Onze waarden
102-16 Waarden, principes,
standaarden en
als vertrekpunt
gedragsnormen
→ Personeelsbeleid, De nieuwe ondernemerschapscultuur
verder laten groeien
GRI 102: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN – GOVERNANCE
102-18 Governancestructuur → Corporate Governance
102-22 Samenstelling van het → Corporate Governance
hoogste beleidsorgaan
en zijn comités
102-24 Benoeming en selectie → Corporate Governance
van het hoogste
beleidsorgaan
GRI 102: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN - BETROKKENHEID VAN STAKEHOLDERS
→ MVO, Mens & maatschappij, De dialoog met
102-40 Lijst van
stakeholdergroepen
onze stakeholders
In 2019 viel 97,4% van de werknemers onder
102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten
een collectieve arbeidsovereenkomst. Enkel de raad
van bestuur, de leden van het directiecomité en het senior
management vallen niet onder een collectieve
arbeidsovereenkomst, maar wel onder een
“managementovereenkomst”.
→ MVO, Mens & maatschappij,
102-42 Identificeren
en selecteren
De dialoog met onze stakeholders
van stakeholders
→ MVO, Mens & maatschappij,
102-43 Benadering
van de Dialoog met
De dialoog met onze stakeholders
de stakeholders
→ MVO, Mens & maatschappij,
102-44 Voornaamste
onderwerpen
De dialoog met onze stakeholders
en problemen die
aan bod komen
GRI 102: ALGEMENE BEKENDMAKINGEN - REPORTINGPRAKTIJK
Geconsolideerde jaarrekening
102-45 Entiteiten die
zijn opgenomen in
de geconsolideerde
jaarrekening
De afbakening van de consolidatie van de groep Belfius
102-46 Vastleggen van de
inhoud van het verslag wordt toegepast behalve indien anders wordt vermeld.
en afbakening van
de onderwerpen
→ MVO, Mens & Maatschappij, Materialiteitsanalyse
102-47 Lijst van materiële
onderwerpen
Geen herzieningen
102-48 Herwerking
van informatie
De structuur van het hoofdstuk “Maatschappelijk
102-49 Wijzigingen in
de reporting
Verantwoord Ondernemen” werd aanzienlijk gewijzigd.
Naast de rapportering over het jaar 2019 wordt ook
de nieuwe duurzaamheidsstrategie van Belfius
gepresenteerd, samen met het nieuwe ESG-beleid dat
deze strategie ondersteunt. Ook de rubriek over
de Sustaibanable Development Goals werd herzien en
aangepast aan de nieuwe strategie.
Boekjaar van 1 januari 2019 tot 31 december 2019
102-50 Rapportingsperiode
102-51 Datum van het meest Het meest recente verslag met economische, milieurecente verslag
en maatschappelijke informatie is het Jaarverslag 2018
Jaarlijks
102-52 Rapporteringscyclus
csr@belfius.be
102-53 Contactpersoon
voor vragen over
het verslag

Pagina- Weglating
nummer

Link naar SDG
(op basis van SDG
Compass)

10

22
56

145
145
145

54

#8 Waardig werk
en economische
groei
54
54
54

172

55

Global Reporting Initiative (GRI) - tabel

45

GRI
GRI Bekendmaking
Standard
102-54

102-55
102-56

Vereisten inzake
de rapportering
overeenkomstig
de GRI-normen
GRI inhoudsindex
Externe verzekering

Referenties (→)/informatie

Link naar SDG
(op basis van SDG
Compass)

Dit verslag werd voorbereid in overeenstemming met
de GRI-normen: Core-optie.
→ Jaarverslag, GRI Inhoudsopgave
De bedrijfsauditor van Belfius Deloitte Bedrijfsrevisoren/
Reviseurs d'Entreprises heeft het jaarverslag nagekeken
om na te gaan of de informatie die vereist is op basis van
de NFR-wetgeving (omzetting van richtlijn 2014/95/EU)
wel degelijk aanwezig is

406

GRI 103: MANAGEMENTBENADERING
Uitleg bij het materiële De afbakening van het materiële onderwerp,
103-1
onderwerp en bij de
de managementbenaderingen en hun respectieve
afbakening ervan
beoordelingsmethoden worden toegelicht samen met
de specifieke behandelde praktijk.
→ MVO, Mens & Maatschappij, Dialoog met onze
stakeholders, Materialiteitsanalyse
→ Personeelsbeleid
De management
103-2
benadering en de
componenten ervan
Beoordeling
103-3
van de managementbenadering

56

GRI 201: ECONOMISCHE PRESTATIE
→ Geconsolideerde jaarrekening
Rechtstreekse
201-1
economische waarde → MVO, Een verantwoordelijke bank,
Een correcte belastingbetaler
die wordt gegenereerd
en uitgekeerd

172
23

#5
Gendergelijkheid
#7 Betaalbare en
duurzame energie
#8 Waardig werk
en economische
groei
#9 Industrie,
innovatie en
infrastructuur

27

#8 Waardig werk
en economische
groei
#9 Industrie,
innovatie en
infrastructuur
#10 Ongelijkheid
verminderen
#11 Duurzame
steden en
gemeenten
#17 Partnerships
om doelstellingen
te bereiken

GRI 203: INDIRECTE ECONOMISCHE IMPACT
Investeringen
→ MVO, Duurzame oplossingen, Duurzaam financieren
203-1
in infrastructuur en
en verzekeren
ondersteunde
diensten
Significante indirecte → MVO, Duurzame oplossingen, Duurzaam financieren
203-2
economische impact
en verzekeren, Innovatie ten dienste van duurzame
ontwikkeling

GRI 205: ANTI-CORRUPTIE
Activiteiten die
205-1
werden beoordeeld
m.b.t. het
corruptierisico
Bevestigde incidenten
205-3
van corruptie en
ondernomen acties

GRI 301: MATERIALEN
Verbruik van
301-1
materialen volgens
gewicht en volume

46

Pagina- Weglating
nummer

BELFIUS BANK

→ MVO, Een verantwoordelijke bank, Onze waarden
als vertrekpunt: Lijst met Policies & charters:
“Anti-omkopingbeleid volgens nultolerantie-principe”

54, 55

27, 39

22

In 2019 werden er geen omkoping- gerelateerde incidenten
geregistreerd;
→ MVO, Een verantwoordelijke bank, Onze waarden
22
als vertrekpunt

Dit gaat voornamelijk over het papierverbruik,
dat overigens afneemt.
→ MVO, Klimaat en leefomgeving, Minder grondstoffen
verbruiken, afval vermijden

42

#12
Verantwoorde
consumptie en
productie

GRI
GRI Bekendmaking
Standard

Referenties (→)/informatie

GRI 302: ENERGIE
Energieverbruik
→ MVO, Klimaat en leefomgeving,
302-1
binnen de organisatie
Minder grondstoffen verbruiken, afval vermijden
Energieverbruik buiten → MVO, Klimaat en leefomgeving,
302-2
de organisatie
Minder grondstoffen verbruiken, afval vermijden
Lager energieverbruik → MVO, Klimaat en leefomgeving,
302-4
Minder grondstoffen verbruiken, afval vermijden
GRI 305: UITSTOOT
Directe (Scope 1)
305-1
uitstoot van BKG
Energie-indirecte
305-2
(Scope 2) uitstoot
van BKG
Andere indirecte
305-3
(Scope 3) uitstoot
van BKG

Pagina- Weglating
nummer

42
#7 Betaalbare en
duurzame energie
#13 Klimaatactie

42
42

→ MVO, Klimaat en leefomgeving, CO2-voetafdruk van
de groep Belfius
→ MVO, Klimaat en leefomgeving, CO2-voetafdruk van
de groep Belfius

41

→ MVO, Klimaat en leefomgeving, CO2-voetafdruk van
de groep Belfius

41

#3 Goede
gezondheid en
welzijn
#13 Klimaatactie

41

GRI 306: AFVALWATER EN AFVAL
Afval volgens soort
Al het afval waarvan sprake is, slaat op ongevaarlijk afval
306-2
en stortmethode
en wordt gerecycleerd, behalve het restafval, dat verbrand
wordt. Die informatie werd verstrekt door de contractuele
afvalverwerker.
42
→ MVO, Klimaat en leefomgeving, Minder grondstoffen
verbruiken, afval vermijden
GRI 401: WERKGELEGENHEID
Rekrutering en verloop
401-1
van werknemers
Voordelen voor
401-2
voltijdse werknemers
die niet gelden voor
tijdelijke werknemers
of deeltijdwerkers

401-3

Ouderschapsverlof

→ Personeelsbeleid, Onze medewerkers, Investeren in
60
onze talenten;
De differentiëring van voordelen voor werknemers
op basis van het soort arbeidsovereenkomst is mogelijk,
bv. bepaalde instrumenten die door de onderneming ter
beschikking worden gesteld, worden niet toegekend aan
werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
→ In principe gelden voor deeltijdwerknemers dezelfde
voordelen als voor voltijdwerknemers, met uitzondering
van het feit dat een deel van de voordelen “pro rata”
wordt berekend, afhankelijk van het percentage van
hun arbeidsregime (bijv. salaris, premies, ...).
→ Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd zijn sommige vergoedingen in principe
niet van toepassing. Deze zijn voornamelijk gekoppeld
aan het cafetariaplan en waarvoor een leasecontract
geldt. Voordelen waarvan de leaseperiode langer is
dan de duur van het contract voor bepaalde tijd, zijn
niet van toepassing voor deze werknemers met
een contract voor bepaalde tijd.

GRI 403: GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK
Soorten en aantallen Gelet op de aard van de activiteiten van Belfius,
403-2
kwetsuren,
wordt enkel het absenteïsme gerapporteerd.
beroepsziekten,
→ Personeelsbeleid, Blijven investeren in een
verloren dagen en
welzijnsbeleid
absenteïsme, en aantal
werkgerelateerde
overlijdens
Gezondheids→ Personeelsbeleid, Blijven investeren in een
403-4
en veiligheidsaspecten
welzijnsbeleid
die vervat liggen
in formele
overeenkomsten
met de vakbonden

Link naar SDG
(op basis van SDG
Compass)

#3 Good health
and well-being

#5
Gendergelijkheid
#8 Waardig werk
en economische
groei

weglating

60

60

#3 Goede
gezondheid en
welzijn
#8 Waardig werk
en economische
groei

Global Reporting Initiative (GRI) - tabel
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GRI
GRI Bekendmaking
Standard

Referenties (→)/informatie

Pagina- Weglating
nummer

GRI 404: ONDERWIJS EN OPLEIDING
Gemiddeld aantal uren → Personeelsbeleid, Investeren in onze talenten
60
404-1
opleiding per jaar
per werknemer
Percentage
→ MVO, Mens & maatschappij, De dialoog met onze
404-3
54
werknemers dat
stakeholders: “In een permanente feedbackcultuur
geregeld beoordeeld
worden medewerkers en verantwoordelijken
wordt inzake
aangemoedigd om elkaar continu open en constructief
prestaties of
feedback te geven, onder het motto “Aan het roer van je
loopbaanontwikkeling
eigen loopbaan”, en aangevuld met een loopbaangesprek
tussen medewerker en leidinggevende, minstens 1 x om
de 12 à 18 maanden”.
Dit systeem is van toepassing op 97,4% van
de medewerkers (het deel dat onder CAO werkt).
→ MVO, Mens & maatschappij, Onze medewerkers:
50
Niet-financiële criteria als bepalende factor voor de
variabele beloning van managers.
GRI 405: DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN
Diversiteit
→ Personeelsbeleid, Aandacht voor diversiteit
405-1
in bestuursorganen
→ MVO, Mens & maatschappij, Onze medewerkers,
en bij werknemers
Een actief diversiteitsbeleid

GRI 418: PRIVACY VOOR KLANTEN
Bewezen klachten
→
418-1
of inbreuken op de
privacy van klanten
en verlies van
→
klantgegevens
FINANCIEEL BIJVOEGSEL
Beleidslijnen met
FS1
specifieke milieu- en
maatschappelijke
componenten die
worden toegepast op
de metiers
Procedures voor het
FS2
beoordelen en
screenen van milieuen maatschappelijke
risico's in de metiers
Percentage van
FS6
portefeuille per metier
volgens regio, omvang
en sector.
Geldelijke waarde van
FS7
producten en diensten
die werden ontwikkeld
voor het verkrijgen
van specifieke
maatschappelijke
voordelen per metier
en oogmerk
Geldelijke waarde van
FS8
producten en diensten
die werden ontwikkeld
om een specifiek
milieuvoordeel te
geven voor elk metier,
onderverdeeld per
oogmerk
Percentage van activa
FS11
die een positieve of
een negatieve milieuen maatschappelijke
screening hebben
ondergaan.
Initiatieven voor een
FS14
betere toegang tot
financiële diensten
voor kansarmen
48

BELFIUS BANK

61
50

Link naar SDG
(op basis van SDG
Compass)

#4 Kwaliteits
onderwijs en
levenslang leren
#8 Waardig werk
en economische
groei

#5
Gendergelijkheid
#8 Waardig werk
en economische
groei

MVO, Mens & maatschappij, Zorg voor onze klanten:
51, 52
Respect voor de mening van klanten; Klachten met
betrekking tot de thema's Mensenrechten en Privé-leven.
MVO, Mens & maatschappij, Zorg voor onze klanten:
52, 53
Confidentialiteit van gegevens

→ MVO, Een verantwoordelijke bank,
Een sterkere integratie van ESG-criteria

24

→ MVO, Een verantwoordelijke bank, Positieve impact
maximaliseren, negatieve impact voorkomen;
→ MVO, Een verantwoordelijke bank, Een sterkere
integratie van ESG-criteria; ESG-monitoring

24

→ MVO, Duurzame oplossingen, Duurzaam financieren
en verzekeren, Terugstroom naar de Belgische economie
en samenleving;
→ Segmentrapportering
→ MVO, Mens & maatschappij, Duurzame samenwerking
met de samenleving: Filantropie
→ MVO, Mens & Maatschappij, Duurzame samenwerking
met de samenleving: Inclusie, gelijke kansen

27

→ MVO, Duurzame oplossingen, Duurzaam financieren en
verzekeren; Belfius bundelt de krachten met CO2Logic
→ MVO, Duurzame oplossingen, Beleggen met impact

28

→ MVO, Duurzame oplossingen, Beleggen met Impact,
Evolutie en ambitie m.b.t. duurzaam beheerde fondsen;
→ MVO, Duurzame oplossingen, Portfolio 21: duurzaam
portefeuillebeheer door Belfius Insurance

36

→ MVO, Mens & maatschappij, Duurzame samenwerking
met de samenleving, Inclusie, gelijke kansen

48

24, 25

75
47
48

33

38

#8 Waardig werk
en economische
groei
#9 Industrie,
innovatie en
infrastructuur
#10 Ongeljikheid
verminderen
#11 Duurzame
steden en
gemeenten

ALGEMENE GEGEVENS
OVER BELFIUS BANK

CONTACT

Maatschappelijke benaming
Belfius Bank NV

Wenst u meer info over
Belfius Bank & Verzekeringen?
Surf dan naar www.belfius.com.

Contact
Tel.: +32 2 222 11 11
Maatschappelijke zetel
Karel Rogierplein 11
B-1210 Brussel
Algemeen postadres
Karel Rogierplein 11
B-1210 Brussel
Ondernemingsnummer
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA-nummer
19649 A
Internetadres
www.belfius.com

Hebt u een vraag over de CSR-strategie
van Belfius Bank?
Stuur dan een mail naar csr@belfius.be.
Uiteraard kunt u ons ook volgen op de sociale
netwerken:
facebook.com/Belfius
twitter.com/Belfius
LinkedIn.com/company/Belfius
YouTube.com/BelfiusBe

