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I. Argenta’s Principes rond duurzaamheid  

Duurzaamheid. Lang voor het een modewoord werd, was de term al geïntegreerd in de werking van Argenta. 
Duurzaamheid betekent zorgen voor mens, milieu en maatschappij. En dat resulteert in stabiele en betere 
bedrijfsresultaten, gelukkige werknemers en een gezonde samenleving. Daar zijn we bij Argenta van overtuigd. 
 
Ook de missie van Argenta reflecteert de inherente duurzaamheid: “Argenta wil de eerste bankverzekeraar zijn 
voor particulieren en gezinnen die belang hechten aan duurzaam financieel advies zonder franje”. 
 
Ethiek en integriteit vormen de fundamenten van het duurzaamheidsbeleid. Argenta zet zich daadkrachtig en 
bewust in op een duurzaam beleid dat op 4 pijlers focust:   
 

1) Iedereen dichtbij  
2) Een sterk productaanbod 
3) Bankieren moet geen bomen kosten, we zetten in op een lagere ecologische voetafdruk  
4) Positieve impact op de maatschappij: elke euro is waardevol 

 
Wil je meer weten over het duurzaam beleid van Argenta dan kan je terecht op onze website: 
https://www.argenta.be/content/dam/argenta/documenten/algemeen/duurzaamheid/duurzaamheidsbeleid-
argenta.pdf 
 
Argenta wil niet alleen naar zijn verschillende stakeholders, nl. de klanten, de medewerkers en de 
kantoorhouders, deze duurzame waarden en visie doorgeven, maar verwacht van zijn leveranciers ook enige 
inspanningen hierin. 
Argenta heeft de UN Global Compact Principles als algemene leidraad gekozen omdat deze principes wereldwijd 
gedragen worden en gebaseerd zijn op internationale verdragen en conventies. 
 

II. UN Global Compact Principles 

De UN Global Compact bindt bedrijven aan 10 principes op het gebied van mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De principes zijn afgeleid van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en internationaal erkende verklaringen, zoals bijvoorbeeld van de International Labour 
Organisation en de Verenigde Naties. 
 
De 10 principes zijn de volgende: 

 Principe 1: bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde 
mensenrechten te eerbiedigen 

 Principe 2: bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan 
schending van de mensenrechten 

 Principe 3: bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen te handhaven 

 Principe 4: de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid 

 Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid 

 Principe 6: de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep 

 Principe 7: bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen 

 Principe 8: initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen 

 Principe 9: de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren 

 Principe 10: bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping 
 

III. Engagement van de leverancier 

Wij hebben er kennis van genomen dat bij Argenta duurzaamheid zeer belangrijk is. Wij begrijpen dat het 
belangrijk is dat ook de partners in dit verhaal mee stappen. Daarom onderschrijven wij de UN Global Compact 
Principles en zullen deze ook in ons bedrijf toepassen. Ook zullen wij deze punten opleggen aan onze 
leveranciers en onderleveranciers. 
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