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Brussel, 1 september 2021

Beste handelspartner,

Meer dan ooit hebben de vele recente gebeurtenissen zoals Covid-19, verwoestende
overstromingen, stormen en bosbranden ons er allemaal nog meer van overtuigd om de
onderliggende doelstellingen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ten
volle te omarmen. Ook Belfius heeft qua ESG-ambities (Environmental, Social & Governance)
in 2020 een versnelling hoger geschakeld, omdat we rotsvast geloven in de cruciale rol die de
financiële sector speelt in de overgang naar een duurzame samenleving.
Ja, duurzaamheid maakte altijd al deel uit van ons DNA, zoals omschreven in onze Sustainability
Code of Conduct, en sinds vorig jaar hebben we ons engagement op het vlak van duurzaamheid
verder uitgewerkt en aangescherpt:
> Milieu en klimaat: volledig overtuigd van het belang van de klimaatakkoorden van
Parijs, hebben we hard gewerkt aan onze koolstofneutraliteit om niet alleen onze eigen
klimaatvoetafdruk te verkleinen, maar ook onze klanten en inkooppartners te inspireren.
> Sociaal: we houden ook rekening met de sociale impact van onze daden. Met onze Belfius
Toekomstfondsen zorgden we ervoor dat meer dan 700.000 euro naar weloverwogen
sociale doelen ging. We zijn er ook trots op dat we een verantwoordelijke werkgever
zijn, die diversiteit altijd aanmoedigt en verschillen ziet als een verrijking voor ons
personeelsbestand.
> Governance: we hebben onze engagementen geformaliseerd door de hoogste normen
na te leven en we blijven vastbesloten om onze activiteiten met de grootst mogelijke
transparantie uit te voeren. Met de lancering van een duidelijk sectorbeleid (Transition
Acceleration Policy) binnen onze beleggingsscope, of het nu gaat om het adviseren van
onze klanten of beleggen voor onszelf, boosten we de overgang naar een duurzamere
samenleving.
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Kortom, in een wereld die door steeds meer ongekende gebeurtenissen wordt getroffen, blijft
Belfius nu meer dan ooit trouw aan zijn missie: “ Meaningful and inspiring for the Belgian society.
Together”. Hiervoor reiken we proactief, zinvolle oplossingen aan, voor de grote uitdagingen van
morgen en bieden we inspirerende antwoorden die België en zijn inwoners, KMO’s, bedrijven
en instellingen door deze crisis loodsen.
Om dit alles te realiseren, willen we al onze stakeholders betrekken in deze belangrijke missie,
ook u, onze handelspartner.
In dat opzicht heeft Belfius gekozen voor EcoVadis, een onafhankelijk ESG-ratingbedrijf dat als
één van de toonaangevende autoriteiten in dit domein fungeert. Zij zullen u als één van onze
leveranciers, bijstaan in het evalueren van de performantie op het vlak van duurzaamheid.
Belfius nodigt u dan ook uit om deel te nemen aan ons initiatief door als handelspartner onze
Code of Conduct, na te leven. Hiervoor nodigen we u uit om een ESG-duurzaamheidsevaluatie
van uw bedrijfspraktijken uit te voeren op het EcoVadis-platform, op eigen kosten, via het
registratieproces dat specifiek voor Belfius werd ontworpen (raadpleeg de verklarende
documentatie over de EcoVadis-evaluatie, de daaraan verbonden kosten en de Algemene
Voorwaarden van EcoVadis die u kunt raadplegen op www.ecovadis.com/plans-pricing/). Door
deel te nemen aan het assessment ontvangt u van EcoVadis een duurzaamheidsscorekaart
met gedetailleerde inzichten in uw ESG-sterkten en uw verbeterpunten. Uiteraard is het onze
intentie om u uit te nodigen om uw ESG-sterkten verder uit te breiden en de ESG-status in de
verbeterpunten te verbeteren, verderop in ons traject.
Uw deelname aan een dergelijke evaluatie en de resultaten ervan zullen een belangrijke factor
zijn in ons proces van beoordeling en selectie van leveranciers!
Ik dank u bij voorbaat voor uw investering in deze belangrijke zaak en voor uw deelname aan
ons strategisch initiatief voor een duurzamere toekomst.

Met vriendelijke groeten,

Vanessa Grasso
Belfius CPO
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Member of the Management Board

Belfius Bank NV, Hoofdzetel Karel Rogierplein, 11 • 1210 Brussel • Telefoon +32 2 222 12 01 •
belfius.be, RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 • IBAN BE23 0529 0064 6991 • BIC GKCCBEBB • FSMA nr. 19649 A

