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I.

Argenta en duurzaamheid

Lang voor het een modewoord werd, was de term “duurzaamheid” organisch verbonden met de werking
van Argenta. Argenta is er al jaren van overtuigd dat duurzaamheid, of zorg voor mens, milieu en
maatschappij, resulteert in stabiele en betere bedrijfsresultaten, gelukkige werknemers, een gezonde
ontwikkeling. Er werd bij Argenta van bij het ontstaan van nature uit organisch in duurzame termen
gedacht en gehandeld zonder grote theorieën of verslagen.
Argenta heeft steeds als missie nagestreefd om gezinnen en particulieren in alle eenvoud, eerlijk en
dichtbij, bij te staan om financieel gezond te leven.
Argenta heeft geen corporate klanten en levert enkel diensten aan gezinnen, particulieren en centrale,
regionale en lokale overheden.
Ook de visie van Argenta reflecteert de inherente duurzaamheid: “Argenta wil de eerste bank-verzekeraar
zijn voor particulieren en gezinnen die belang hechten aan duurzaam financieel advies zonder franje”.
Op basis van de Argenta missie en visie werd een strategie uitgewerkt t.a.v. de verschillende stakeholders
van Argenta:

Strategie naar de klanten: financieel gezond leven
Argenta wil particulieren en gezinnen bijstaan om financieel gezond te leven, nu, maar ook op lange
termijn. Elke klant heeft recht op een basisaanbod van diensten, bestaande uit mobiel- en
internetbankieren en een hoge mate van selfservice. Betaaldiensten en effectenbewaring zijn gratis.
Daarnaast biedt Argenta eenvoudige, eerlijke en aantrekkelijke bank- en verzekeringsoplossingen aan
tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Argenta biedt ook duurzame beleggingsproducten aan
waarbij de impact op mens, milieu en maatschappij expliciet mee in overweging wordt genomen.

Strategie naar de medewerkers: Gezonde groei
Argenta wil een inspirerende omgeving zijn voor zijn medewerkers. Argenta stimuleert en ondersteunt hen
om hun talenten te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. Elke Argenta-medewerker wordt ook
aangemoedigd om de volgende vier kerncompetenties na te streven: samenwerken, klantgericht werken,
resultaatsgedreven handelen en zelfontwikkeling intensifiëren. De directie O&T onderneemt hier
verschillende stappen.

Strategie naar de kantoorhouders: samen groeien met Argenta
Het succes van Argenta is historisch verbonden met zijn distributiemodel van (exclusieve) zelfstandige
kantoorhouders. Dit model doet beroep op de dynamiek van lokaal zelfstandig ondernemerschap en
zorgt zo voor een hoge klantenbinding door geëngageerd persoonlijk contact in de onmiddellijke nabijheid
en belevingswereld van de klant. Ondanks een toenemend belang aan digitalisering, rechtvaardigt de
vraag van onze klanten naar persoonlijk advies nog steeds deze fysieke aanwezigheid.

Strategie naar de aandeelhouders: een duurzame relatie
Argenta kan al 60 jaar rekenen op de loyaliteit van dezelfde familiale meerderheidsaandeelhouder,
Investar. De tweede aandeelhouder is Argen-Co, een erkende coöperatieve vennootschap. Coöperatief
ondernemen is een vorm van duurzaam ondernemen, van welvaartscreatie en inkomensvorming. Een
vennoot van een coöperatie doet dat samen met gelijkgezinden. Bij Argen-Co zijn dat allen klanten en
kantoorhouders van Argenta. Zowel Investar als Argen-Co zien hun aandeelhouderschap als een langetermijnrelatie.
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Strategie naar de maatschappij: actief bijdragen aan een duurzame samenleving
Een duurzame samenleving is nodig voor de toekomst van iedereen. Argenta focust zich hierbij op acties
waarin Argenta als bankverzekeraar het meeste verschil kan maken: een gratis aanbod van
basisbankdiensten voor iedereen, een eenvoudig en transparant maar kwalitatief productaanbod, een
aanbod van beleggingsfondsen met een selectie van waarden op basis van negatieve maar voor sommige
fondsen ook positieve selectiecriteria, het verhogen van financiële geletterdheid via info-avonden en
lezingen, het sneller inspelen op wijzigende klantenbehoeften, …
Argenta onderschrijft de 10 Principes van UN Global Compact en neemt deze ter harte bij de uitvoering
van bovenstaande (zie ook verder IV.2).

II.

Governance inzake duurzaamheid

Bij Argenta wordt het duurzaamheidsbeleid vastgelegd in de schoot van het directiecomité en bekrachtigd
door de raad van bestuur.
Het directiecomité o.l.v. de CEO staat zelf in voor de implementatie van duurzaamheid doorheen alle
geledingen en entiteiten van Argenta.
Hij doet dit aan de hand van een duurzaamheidsstrategie met focus op 3 domeinen:
II.1.

Een beleid gericht op de verhoging van positieve impact op de samenleving

-

Respect voor de mensenrechten op alle vlakken: verzekeren van diversiteit en gelijke kansen bij de
aanwerving van medewerkers, talentontwikkeling, gratis aanbod van basisbankdiensten, oog voor
respect van de mensenrechten in het kader van het beleggingsbeleid, in het kader van relaties met
leveranciers, …

-

Respect voor het leefmilieu, voor de mensenrechten, voor ethische normen: Argenta wil bedrijven
ondersteunen (via het aanbod van beleggingsfondsen) wiens diensten en producten binnen hun
sector op de meest duurzame wijze tot stand komen. Via deze ‘best-in-class’ methodiek bedrijven
stimuleren om stapsgewijze verbeteringen te doen, zie III.8.3

-

Acties gericht op het verhogen van financiële geletterdheid: het geven van info-avonden, lezingen
voor studenten (zonder marketing insteek), het sponsoren van leerstoelen aan de universiteit, …

-

Via investeringen in de lokale economie en via publiek-private samenwerkingen, via leningen aan
gezinnen, via het gratis aanbod van basisbankdiensten en het aanbod van kwaliteitsvolle producten
aan een correcte prijs

-

Duurzame mobiliteit: Argenta promoot duurzaam woon-werkverkeer via een gratis ontbijt voor wie
duurzaam naar het werk komt, een jaarlijkse fietshersteldienst, een fietsenstalling, terugbetaling van
abonnementen op het openbaar vervoer …Bij het cafetariaplan dat in voege is vanaf 2017 worden
keuze voor duurzame mobiliteit gestimuleerd, door een grotere bijdrage van de werkgever

-

Via een beleid gericht op het verhogen van medewerkerstevredenheid wordt jaar na jaar bepaald hoe
de medewerkerstevredenheid binnen Argenta verder geoptimaliseerd kan worden , zie III.7

-

Samen met de medewerkers worden sociale initiatieven uitgewerkt en ondersteund cfr. de Appeltuin,
het eerste nieuwbouwproject van het Kinderziekenhuis van het UZ Brussel dat enkel gefinancierd
werd met giften

-

Argenta steunt ook sportevenementen zoals de Ten miles in Antwerpen, de running tours waaraan in
2016 ongeveer 60.000 lopers deelnamen, …
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Herinvestering van spaargelden in financiële basisbehoeften van gezinnen
Van de door Argenta aangetrokken gelden wordt ruim 85% geïnvesteerd in leningen aan gezinnen en
leningen aan lokale, regionale en centrale overheden:

Argenta wil als bankier en verzekeraar van particuliere klanten in België en Nederland de reële economie
duurzaam ondersteunen en stimuleren. Argenta zamelt gelden in bij gezinnen met een spaaroverschot
via zichtrekeningen, klassiek sparen, pensioensparen en verzekeringscontracten.
Het leent die opnieuw uit aan gezinnen met een tijdelijk geldtekort of investeringsplannen. Zo werd er in
2016 75 % van de spaargelden van gezinnen terug gebruikt voor leningen aan gezinnen.
Spaargelden en verzekeringscontracten worden voornamelijk geherinvesteerd in kredieten die voorzien
in de financiële basisbehoeften van gezinnen (wonen en in mindere mate mobiliteit). De toegekende
leningen per dossier zijn beperkt en worden bij woonkredieten gedekt door hypothecaire waarborgen.
Daardoor wordt het finale kredietrisico gemitigeerd. De bovenstaande tabel kwantificeert de rol van
Argenta in de economie.
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De investeringen in overheidspapier namen verder af ten voordele van de leningen aan gezinnen.
Herbeleggingen zijn onderworpen aan strikte regels. Zo wordt er hoofdzakelijk geïnvesteerd in een
gediversifieerde portefeuille van effecten met een hoge kredietkwaliteit (investment grade) en investeert
Argenta niet in exotische instrumenten. Speculatieve transacties om op korte termijn winst te genereren
(trading) zijn niet toegelaten. Alle herbeleggingen gebeuren in euro; er is geen wisselkoersrisico.

II.2.

Een beleid gericht op de beperking van negatieve impact op de samenleving

-

Een loonbeleid zonder variabele verloning om te verzekeren dat kortetermijndoelstellingen niet
primeren op de belangen van de klant of van Argenta op langere termijn, zie III. 6

-

Een beleid gericht op het verzekeren van het vermijden van belangenconflicten, zie III.3

-

Een beleid gericht op het verzekeren van het vermijden van marktmisbruik, zie III.4

-

Respect voor het leefmilieu, voor de mensenrechten, voor ethische normen : beperking van de
eigen voetafdruk, maar ook in het kader van het aanbod van beleggingsfondsen, in het kader van
relaties met leveranciers, … wil Argenta geen financiële ondersteuning bieden aan bedrijven
dewelke hun verdienmodel/bedrijfsmodel gebaseerd is op onethische activiteiten, noch aan
bedrijven die in opspraak komen voor ernstige inbreuken tegen ethische normen, zie II.1, III.8 en
III.11.
Tijdens de financiële crisis van enkele jaren geleden heeft Argenta op geen enkele manier een
beroep moeten doen op overheidssteun. Door een voorzichtig en weldoordacht beleid inzake
beleggingen en risicobeheer, en door jaar na jaar de kapitaalbasis te versterken door
herinvestering van de winsten hoort Argenta tot met de meest solvabele bank- en
verzekeringsinstellingen van de Europese Unie.

-

II.3.

-

Een beleid gericht op ethisch handelen van Argenta en van elke medewerker in lijn met
de Argenta waarden

Ethisch handvest: Argenta staat erop dat alle medewerkers een onberispelijke houding
aannemen en heeft elf basisregels opgenomen in zijn Ethisch handvest, zie III.1.
In het Integriteitsbeleid worden de algemene gedragsregels meegegeven voor alle medewerkers
van zowel Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, Argenta Spaarbank als Argenta Assuranties, zie
III.2.
Beleid inzake fiscaliteit: Argenta staat erop op een correcte en tijdige manier belastingen en
andere bijdragen en heffingen aan de overheid te betalen en rapporteert hierover jaarlijks in het
jaarverslag, zie III.9.
Jaar na jaar wordt de klantentevredenheid gemeten en worden op basis van de resultaten van
deze metingen acties opgezet.
De implementatie van deze duurzaamheidsstrategie wordt op 2 manieren verzekerd:

-

Beleidsdocumenten zorgen ervoor dat de principes inzake duurzaamheid bij alle Argenta
medewerkers bekend zijn en nageleefd worden(zie hoofdstuk III hieronder).

-

een duurzaamheidsactieplan op basis van een bevraging van de Argenta stakeholders en met de
sustainable development goals als kapstok bepaalt verdere duurzame ambities concreet tot 2020 (zie
hoofdstuk IV hieronder).

De gedragenheid van het duurzaamheidsbeleid door de hele organisatie komt tot uiting in het
gecombineerd activiteiten- en duurzaamheidsverslag waarbij elke directie aangeeft op welke manier deze
concreet bijdraagt aan het duurzame karakter van Argenta.
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III.

Beleidsprincipes en beleidsdocumenten inzake duurzaamheid

Om deze duurzaamheid ook in de concrete werking te kunnen garanderen heeft Argenta diverse
beleidsdocumenten uitgewerkt. Deze zijn van toepassing op alle Argenta entiteiten:
-

Argenta Bank en Verzekeringsgroep

-

Argenta Spaarbank n.v., Argenta Spaarbank Bijkantoor Nederland, Argenta Asset Management

-

Argenta Assuranties n.v., Argenta Assuranties Bijkantoor Nederland
III.1. Ethisch handvest

Argenta heeft een kenmerkende bedrijfscultuur van eenvoud, ondernemerschap, pragmatisme en
nabijheid. Daarnaast wordt er een grote waarde gehecht aan de integriteit van alle betrokken partijen in
het ondernemingsgebeuren, die wordt gekaderd in een strikt integriteitsbeleid (zie III.2).
Argenta staat erop dat alle medewerkers een onberispelijke houding aannemen en heeft elf basisregels
opgenomen in zijn Ethisch handvest:

1. Maatschappelijk verantwoord en onafhankelijk
Argenta wil op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Onze activiteiten moeten de hele
samenleving ten goede komen. Daarom zien wij groeien in onafhankelijkheid als onze belangrijkste
opgave.

2. Onberispelijk
Argenta wil tegenover u een onberispelijke houding aannemen. Onze cliënten, kantoorhouders,
medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, toezichthouders, de lokale gemeenschappen, de overheden
... allen hebt u recht op een onberispelijk bedrijf met correcte medewerkers.

3. Voordelig
Argenta streeft ernaar om zijn cliënten de beste prijs-kwaliteitverhouding voor zijn producten aan te
bieden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een laag kostenpeil, een voortdurend streven naar een slanke
en wendbare organisatie, maximale uitbesteding, een hoge productiviteit en een performant net van
zelfstandige kantoorhouders. De vruchten van dat alles worden in de eerste plaats aan de cliënt
doorgegeven. Dat geeft ons bedrijf, en ook u, zekerheid.

4. Sober
Argenta draagt soberheid en kostenbewustzijn hoog in het vaandel. Voor onze producten kiezen wij voor
eenvoud en transparantie. Daarmee willen wij een maatschappelijk voorbeeld geven.

5. Voorkomend
Argenta wil al zijn cliënten voorkomend behandelen. Als u bij ons een krediet aanvraagt, solvabel bent en
voldoet aan alle interne kredietvoorwaarden, zult u dat toegekend krijgen. Als u als kredietnemer niet tijdig
kunt betalen, zullen wij u evenzeer correct en menselijk behandelen. Als u bij ons als verzekeringnemer
een schadegeval aangeeft, mag u rekenen op een onberispelijke behandeling van uw dossier.

6. Respect voor de wet- en regelgeving
Argenta en zijn medewerkers tonen respect voor de wet- en regelgeving. Wij nemen interne maatregelen
om te voorkomen dat onze diensten misbruikt worden bij het ontduiken van belastingen. Wij zullen u wel
adviseren om fiscaal vriendelijk en correct te handelen.
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7. Gelijke kansen
Argenta hanteert een gelijkekansenbeleid bij de aanwerving en promotie van zijn medewerkers en bij het
aantrekken van kantoorhouders. Als u bij Argenta werkt, krijgt u uitdagingen en doorgroeimogelijkheden
in functie van uw talent en verdiensten.

8. Loyaal en verantwoordelijk
Argenta gaat met u een duurzame relatie aan. Dat doen wij ook met onze kantoorhouders en onze
medewerkers. Zij zijn de hoeksteen van onze onderneming. Daarom verwachten wij van hen inzet,
teamgeest, loyaliteit, zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. Die kwaliteiten moeten u ten goede komen.
Onze kantoorhouders en onze medewerkers stellen zich op de best mogelijke wijze ten dienste van u als
cliënt. Bovendien hoeden zij zich voor belangenverstrengeling.

9. Rendabel
Argenta geeft zijn aandeelhouders een verantwoord rendement op hun kapitaalinbreng, in lijn met het
gemiddelde van de afgelopen decennia. Een belangrijk deel van dat rendement wordt niet uit de
onderneming gehaald, maar versterkt op gestage wijze haar eigen vermogen. Door die rendabiliteit
kunnen wij u als cliënt de beste producten tegen de best mogelijke prijs aanbieden.

10. Respect voor de mensenrechten
Argenta onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Argenta steunt het recht op
gelijke kansen en niet-discriminatie, het recht op veiligheid van personen, de rechten van de werknemers
en heeft respect voor nationale soevereiniteit en mensenrechten en voor de verplichtingen in het kader
van consumenten- en milieubescherming.

11. Respect voor het leefmilieu
Argenta respecteert het leefmilieu. Dat doet het door afvalpreventie en selectieve afvalophaling,
optimalisering van koeling en verwarming naar de laatste Europese normen voor energieverbruik, … Onze
milieu-inspanningen zijn een permanente zorg van alle medewerkers.
III.2. Integriteitsbeleid
In het Integriteitsbeleid worden de algemene gedragsregels meegegeven voor alle medewerkers van
zowel Argenta Bank- en Verzekeringsgroep, Argenta Spaarbank als Argenta Assuranties.
Het betreft voornamelijk volgende domeinen: de bijzondere mechanismen, de wet op het voorkomen van
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme,
de deontologische gedragscode, de wet op de privacy, de wet ter bestrijding van discriminatie, MiFID.
Argenta volgt de aanbevelingen van FATF en de Wolfsberg Principles.
Het toezicht op dit Integriteitsbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de compliance functie.
De compliance functie staat als onafhankelijke tweedelijnscontrolefunctie in voor de toepassing van de
wettelijke en maatschappelijke integriteits- gedragsregels zoals bepaald inzake de compliance functie.
Deze opdracht is beschreven in het Compliance Charter en wordt minstens jaarlijks hernieuwd in de
bespreking van het Compliance Actieplan.
De onafhankelijkheid van de compliance functie wordt verankerd op vier vlakken:

Versie 1

-

De opstelling van een formeel statuut

-

De aanduiding van een hoofd van de compliance functie

-

De vrijwaring van belangenconflicten

-

De toegang tot informatie en medewerkers.
8

Argenta Duurzaamheidsbeleid

De compliance functie bij Argenta valt onder de bevoegdheid van de Chief Risk Officer van de Argenta
Bank- en Verzekeringsgroep en wordt centraal georganiseerd binnen de directie Compliance & Integriteit
van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep.
Argenta Asset management, als Luxemburgse dochtermaatschappij van Argenta Spaarbank, beschikt
over een lokale complianceverantwoordelijke, ook de Nederlandse bijhuizen van Argenta Spaarbank en
Argenta Assuranties beschikken over lokale compliance verantwoordelijken.
Het beleid werd geformaliseerd in het Integriteitsbeleid.
De regelgeving rond het witwassen van gelden kadert binnen een geheel van internationale richtlijnen en
aanbevelingen uitgaande van het Bazelcomité (Customer Due Diligence-2001) en de Financial Action
Task Force (FATF). Hieruit volgen de Europese richtlijnen, welke op hun beurt omgezet zijn in nationale
wetgevingen.
Voor België zijn de wet van 11 januari 1993, laatst gewijzigd door de wet van 12 januari 2004 en de
circulaire PPB 2004/8 en D.250 van de CBFA van 22 november 2004 van kracht en is de omzetting
conform de derde Europese richtlijn in voorbereiding.
In Nederland is de witwaswetgeving dd. 1993 laatst aangepast conform de derde Europese richtlijn in de
Wet van 1 augustus 2008 te voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft).
Daarnaast is er een duidelijke regelgeving uitgaande van DNB inzake Customer Due Dilligence.
In Luxemburg geldt La loi du 5 avril 1993 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme, modifiée le 12 novembre 2004 et la loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la troisième
directive CE. De CSSF licht deze wetgeving in haar circulaire 05/211 toe .
De Groep Argenta volgt met bijzondere aandacht deze anti-witwaswetgevingen op en vereist van haar
medewerkers dat zij zich strikt houden aan de toepassing ervan. Gezien de internationale en Europese
context gelden voor alle maatschappijen van de groep, zowel voor de bancaire als de
verzekeringsactiviteiten, zowel in België als in het buitenland uitgeoefend, volgende principes:

-

Identificatie en controle van de identiteit van de cliënt en het bewaren van bewijsstukken tot vijf
jaar na het beëindigen van de cliëntenrelatie;
Opmaken van het profiel van de cliënt (Ken uw Klant-principe);
Bewaring van alle verrichtingsdocumenten en/of borderellen gedurende minimaal 10 jaar
teneinde de uitvoering van de transacties nauwkeurig te kunnen reconstrueren;
Opstelling en toepassing van een cliëntacceptatiepolitiek;
Constante waakzaamheid met als doel atypische verrichtingen en ongewoon gedrag op te
sporen, zowel bij het eerstelijnstoezicht via het rechtstreeks contact met de cliënt als in een
tweedelijnstoezicht maximaal via een geautomatiseerd toezichtsysteem
Meldingsplicht aan de Financial Intelligence Unit (FIU), zijnde in België de CFI, in Nederland de
FIU, in Luxemburg de CRF, van elk vermoeden of kennis van witwaspraktijken en bij elke
onmogelijkheid tot identificatie, verificatie of uitoefening van de waakzaamheidsplicht.
opleiding en sensibilisering van de medewerkers in de specifieke compliance domeinen

Specifiek wordt ook aandacht gevraagd voor het opsporen van elke daad waarbij een persoon, door welk
middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, op illegale manier en opzettelijk fondsen levert of verzamelt
met het oog op het financieren van terrorisme en in voorkomend geval de melding ervan aan de FIU.
In het kader van de Belgische wetgeving respecteren wij ook de toepassing van art. 505 van het
Strafwetboek, zijnde het repressieve luik, waarbij heling in de brede zin, met inbegrip van een
strafrechterlijk witwasdelict, veroordeeld wordt.
De Groep Argenta verplicht alle medewerkers de specifieke opleidingsmodules (e- learning) inzake de
anti-witwaswetgeving en de cliëntacceptatiepolitiek te volgen en – conform hun functie - te slagen in de
bijhorende testen.
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Jaarlijks stelt Argenta voor al haar groepsentiteiten een verslag op m.b.t. witwastransacties.

III.3. Beleidslijn Belangenconflicten
Argenta is een dienstverlener die haar cliënten bank-, verzekerings- en beleggingsdiensten aanbiedt. Net
als elke andere financiële dienstverlener kan Argenta te maken krijgen met feitelijke en potentiële
belangenconflicten die voortvloeien uit deze verschillende activiteiten. De bescherming van het belang
van de cliënt is hierbij de eerste zorg.
Om te vermijden dat interne en externe belangenconflicten schade zouden toebrengen aan de belangen
van haar cliënten, heeft Argenta een belangenconflictenbeleid uitgewerkt. Dit beleid heeft tot doel
potentiële belangenconflicten te identificeren in een belangenconflicteninventaris en deze vervolgens te
voorkomen. De effectieve belangenconflicten worden geregistreerd in het belangenconflictenregister en
vervolgens beheerd. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de belangenconflicten te beheren zonder
schade aan de belangen van cliënten wordt hen passende informatie verstrekt. Het beleid heeft betrekking
op alle diensten en alle medewerkers en handelsagenten van Argenta.
Argenta verdedigt als bedrijf de belangen van de cliënt. De medewerkers en de kantoorhouders zorgen
voor de uitvoering van het beleid van het bedrijf.
Het beleid inzake belangenconflicten werd geformaliseerd in de beleidslijn Belangenconflicten.
III.4. Beleidslijn Marktmisbruik
Op basis van de Europese en Belgische regelgeving dient Argenta de verplichtingen inzake de
voorkoming van marktmisbruik na te leven. Als onderdeel van het integriteitsbeleid heeft de Beleidslijn
Marktmisbruik tot doel de reputatie van Argenta te vrijwaren en de naleving van de wettelijke en
reglementaire verplichtingen inzake marktmisbruik te verzekeren.
De implementatie van de regelgeving inzake marktmisbruik wordt bewerkstelligd aan de hand van de
“ORCT”-methodiek (Objectieven, Risico’s, Controle en Test). De Beleidslijn Marktmisbruik kadert binnen
de “O” met als doel de objectieven van Argenta met betrekking tot de reglementering inzake marktmisbruik
te bepalen. Deze beleidslijn is geldig voor alle Argenta entiteiten, op de uitbestede activiteiten evenals op
de kantoren. Ze geeft de ambities en doelstellingen van Argenta in het voorkomen van marktmisbruik
weer, rekening houdend met een regulatoir kader, de maatschappelijke context en de eigenheid en het
risicoprofiel van Argenta.
In de processen waar deze objectieven gerealiseerd moeten worden en in proportie tot het risico van nietrealisatie geeft de beleidslijn richting aan de controlemaatregelen die proceseigenaars nemen. Deze
maatregelen moeten trouw zijn aan het groepsbeleid, maar kunnen invulling krijgen aangepast aan de
eigenheid van de betrokken entiteit en/of het proces.
Tot slot dienen de objectieven als maatstaf voor het testen van de adequaatheid van deze maatregelen
door de controlefuncties.
Het beleid inzake Marktmisbruik werd geformaliseerd in de beleidslijn Marktmisbruik.
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III.5. Beleid inzake mensenrechten
Argenta onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zie ook art. 11 van het
Ethisch handvest.
Argenta steunt het recht op gelijke kansen en niet-discriminatie, het recht op veiligheid van personen, de
rechten van de werknemers en heeft respect voor nationale soevereiniteit en mensenrechten en voor de
verplichtingen in het kader van consumenten- en milieubescherming.
Als bankverzekeraar zet Argenta zich op dit vlak o.a. in via een gratis aanbod van basisbankdiensten voor
iedereen, via het respectvol behandelen van elke klant, via de bescherming van persoonsgegevens, het
stimuleren van financiële geletterdheid, …
III.6. Beleid inzake een correcte verloning van de medewerkers
De raad van bestuur van Argenta stelt, op advies van het remuneratiecomité, de algemene beginselen
van het loonbeleid voor medewerkers vast en ziet toe op de implementatie ervan. Het loonbeleid bepaalt
welke barema’s van toepassing zijn op welke functies. Daarbij wordt rekening gehouden met de
moeilijkheidsgraad, de verantwoordelijkheid, het niveau van vereiste scholing of ervaring en de benodigde
specialisatie van een bepaalde functie.
Argenta streeft ernaar zijn medewerkers te vergoeden op een marktconforme manier. Het loon van de
medewerkers, bedienden, kaderleden en directieleden en leden van het directiecomité van Argenta
bestaat hierbij uitsluitend uit een vast bedrag.
Conceptueel werd het nieuwe loonbeleid in 2016 verder verfijnd, en het sociaal overleg daarover mondde
eind december uit in een akkoord over een geactualiseerd functiehuis, een bedrijfseigen loonhuis, een
systematiek voor het toekennen van loonsverhogingen (in functie van prestatie), en een cafetariaplan.
De individuele objectieven worden bij Argenta geformuleerd op een manier die de onafhankelijke werking
niet in de weg kan staan.
Argenta biedt al zijn werknemers die aan de Belgische en Nederlandse sociale zekerheid zijn
onderworpen een aanvullende pensioenverzekering aan.
Het loon van de CEO van Argenta Bank-en Verzekeringsgroep bedraagt 18,47 keer het laagste loon.
In 2017 wordt het volledige beleid voor alle medewerkers geïmplementeerd. Argenta communiceert
transparant over dit loonbeleid aan de medewerkers.

Geen variabele verloning
Er worden geen variabele verloning, aandelen, aandelenopties, instapbonus of uitgestelde verloning
toegekend. Het niet toekennen van een variabele verloning is een bewuste governancekeuze om te
vermijden dat het nastreven van kortetermijndoelstellingen ten koste zou gaan van de objectieven van
Argenta op langere termijn.
Voor de bestuurders en de Identified staff (medewerkers van wie de beroepswerkzaamheden het
risicoprofiel van een instelling materieel kunnen beïnvloeden) zijn de beloningsprincipes dezelfde als voor
de andere functies binnen Argenta.
III.7. Beleid inzake medewerkerstevredenheid
In oktober 2015 lanceerde O&T in nauwe samenwerking met Proces Excellentie voor het eerst een
grootschalig Medewerkers Opinie Onderzoek (hierna MOO). De Argenta-medewerkers konden via een
online enquête hun mening geven over elementen die cruciaal zijn in het engagement tussen medewerker
en werkgever. 80 % onder hen deed dat ook en creëerde zo onze eerste momentopname (nulmeting).
Een jaar later werd de bevraging opnieuw georganiseerd met een even grote responsgraad. De resultaten
waren opmerkelijk.
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Het MOO bevraagt vier belangrijke elementen: engagement, employee NPS, motivatieklimaat en welzijn.

Engagement
In eerste instantie werd de mate van betrokkenheid van de medewerkers bij Argenta, het ‘engagement’,
gemeten. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen vier niveaus: disengaged, not engaged, nearly
engaged en engaged. Het uiteindelijke doel dat voorop gesteld is, is een engagementsniveau van 80 %
behalen. Het totaal van Engaged en nearly engaged scoort zeer goed op dit streefcijfer. Het totale
engagementsniveau is met 8 % gestegen ten opzichte van 2015 (van 72 % naar 80 %).

Employee NPS
De medewerker-NPS is de mate waarin medewerkers Argenta aanbevelen aan vrienden en/of familie.
Terwijl de eNPS in 2015 nog licht negatief was, behaalde we in 2016 een positieve score. Dit wil zeggen
dat er meer promotors zijn dan detractors. Argenta realiseerde een forse stijging van de eNPS. Dit toont
aan dat het werk aan de verbeterpunten uit het MOO van 2015 heeft geloond. Het uiteindelijke doel is een
eNPS van 50.

Motivatieklimaat
Het motivatieklimaat wordt gemeten op basis van een aantal criteria die een impact hebben op
(on)tevredenheid, motivatie en engagement/betrokkenheid. Op alle criteria boekte Argenta een
vooruitgang in 2016.
Medewerkers blijven de werkomstandigheden en de collegiale relaties binnen Argenta erg hoog
waarderen. Er zijn niettemin een aantal aandachtspunten waaraan het nodige gevolg wordt gegeven.
Medewerkers voelen zich bij Argenta erkend. Opnieuw scoorde dit aspect bijzonder hoog. Ze krijgen
waardering, er wordt met hun mening en ideeën rekening gehouden en de communicatie tussen collega’s
verloopt vlot. Ze ervaren ook veel vrijheid bij het organiseren van het eigen werk.
De mate van autonomie scoorde opnieuw hoog: het kunnen nemen van verantwoordelijkheid is een
belangrijke motivator. Heel wat medewerkers ervaren hun werk ook als zinvol en uitdagend.
Verbeterpunten zijn het investeren in ontwikkelingsplannen voor elke medewerker, coaching en
ondersteuning. In 2015 gaven medewerkers aan dat Argenta weinig stilstaat bij zijn successen. Dit aspect
scoorde nu opvallend beter. In 2016 benoemden we duidelijker wat er goed liep en we durfden onze
successen te vieren.

Welzijn
In het kader van de wetgeving rond het psychosociaal welzijn zorgt Argenta er voor dat het MOO ook
input oplevert over aspecten met impact op welzijn. Deze resultaten worden in 2017 geanalyseerd.
Het directiecomité en de directeuren bepaalden net als bij de nulmeting van 2015 op basis van de
conclusies welke punten Argenta prioritair ter verbetering zal aanpakken. Er werd dus een jaaractieplan
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opgemaakt met de prioriteiten voor 2017 en acties die bijdragen tot verbetering. Daarnaast kregen alle
directies en managementteams hun eigen resultaten te zien. Na analyse worden zij geholpen om die
resultaten door te nemen met hun medewerkers, en vooral ook om een eigen actieplan op te maken.
III.8. Beleid inzake beleggingen voor de door Argenta beheerde beleggingsfondsen
Argenta werkt voor het bepalen van zin beleggingsuniversum samen met het onderzoeks -en ratingbureau
VigeoEiris. VigeoEiris werd geauditeerd en gecertifieerd volgens de Arista 3.0 standaard. Deze standaard
stelt de kwaliteit, integriteit en transparantie voorop van het duurzaam onderzoek. De onafhankelijkheid,
objectiviteit en professionaliteit van de methodiek wordt hierbij onderzocht.
VigeoEiris taxeert bedrijven op basis van:
-

Hun impact op het (leef)milieu

-

Hun maatschappelijke betrokkenheid

-

Hun algemeen bedrijfsgedrag

-

Het respecteren van mensenrechten

-

Hun organisatiestructuur

-

Hun personeelsbeleid

Vanaf 1 januari 2017 hanteert Argenta een duurzaamheidspolitiek die drie complementaire niveau’s
omvat.
III.8.1. Niveau 1, van toepassing op alle door Argenta beheerde beleggingsfondsen
Argenta wil geen financiële ondersteuning bieden aan bedrijven dewelke hun verdienmodel/bedrijfsmodel
gebaseerd is op onethische activiteiten, noch aan bedrijven die in opspraak komen voor ernstige
inbreuken tegen ethische normen.
De uitsluitingslijst van Argenta die voor alle Argenta-Fund compartimenten geldt, is gebaseerd op
bepaalde activiteiten of ernstige inbreuken tegen ethische normen. De geweerde bedrijfstakken werden
bepaald door Argenta. Het gaat om de tabaksindustrie, de nucleaire sector, de gokindustrie, de
wapenindustrie, de producenten van gevaarlijke chemicaliën, de seksindustrie, en bedrijven die
dierenmishandeling plegen. In bepaalde takken zoals de nucleaire sector wordt gekeken naar de omvang
van de bedrijfsomzet in deze activiteit.
Het criterium voor uitsluiting is niet comparatief, maar absoluut. Daarom kan het aantal bedrijven in de
uitsluitingslijst variëren. De lijst wordt 6 maandelijks geüpdatet. De Argenta fondsen hebben na elke
update 6 maanden de tijd om de portefeuilles in lijn te brengen met de uitsluitingslijst.
III.8.2. Niveau 2, thematisch duurzame fondsen (Argenta-Fund Responsible Utilities)
Argenta wil bedrijven ondersteunen die bijdragen aan de leefbaarheid van onze planeet. Zullen we
voldoende drinkbaar water hebben in 2050? Zullen we de CO²-uitstoot drastisch kunnen verminderen?
De investeringen zijn gefocaliseerd op nutsbedrijven in de ruime zin (‘utilities’). Faciliterende
technologieën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan een lager CO² gebruik komen ook in
aanmerking.
Dit gebeurt via een inhoudelijke screening op de bedrijfsactiviteit, een verstrengde uitsluitingslijst en
minimumquota voor de beste bedrijven.
De investeringen in Responsible Utilities zijn het gevolg van een verstrengde blacklist, alsook quota voor
bedrijven met een heel hoge duurzaamheidsrating. Argenta stelde deze criteria op. Deze aanpak wordt
momenteel geauditeerd door Forum ETHIBEL.
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III.8.3. Niveau 3, positieve selectie (Argenta-Fund Responsible Growth Fund, Argenta-Fund
Responsible Growth Fund Defensief, Argenta-Fund Overheidsobligaties)
Argenta wil bedrijven ondersteunen wiens diensten en producten binnen hun sector op de meest
duurzame wijze tot stand komen. Via deze ‘best-in-class’ methodiek bedrijven stimuleren om stapsgewijze
verbeteringen te doen.
Dit gebeurt via een uitsluitingslijst in combinatie met een ‘best-in-class’ methodiek.
Het Investeringsregister van Forum ETHIBEL vormt de basis voor de bedrijfsselectie en landenselectie
binnen de compartimenten met een ETHIBEL-label. Deze index wordt samengesteld door Forum
ETHIBEL, die hun eigen criteria hanteren op de onderzoeksgegevens van VigeoEiris. Argenta komt hier
nergens in tussen.
Argenta heeft in haar duurzaamheidsactieplan 2016-2020 (zie V.1) de ambitie geformuleerd om de
duurzame beleggingsfondsen te laten uitgroeien van “niche” naar “core” in het beleggingsaanbod.
III.9. Financiële Beleidslijn inzake eigen Argenta Beleggingsportefeuille
Investeringen dienen steeds te worden getoetst aan het duurzaamheidskader met betrekking tot
controversiële activiteiten en controverses. In de praktijk zal TIM zich baseren op de exclusielijst die wordt
gepubliceerd door de Norges Bank. Deze lijst bevat bedrijven die op basis van product- of gedragscriteria
worden uitgesloten uit het investeringsuniversum van het Noors staatsfonds.
De lijst is consulteerbaar op onderstaande site: http://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-ofcompanies/).
Nieuwe investeringen zijn niet toegelaten indien de emittent deel uitmaakt van de lijst. Op kwartaalbasis
wordt de portefeuille vergeleken met de geactualiseerde lijst, waarbij posities waarvan de emittent werd
toegevoegd aan de lijst dienen te worden afgebouwd in samenspraak met het Investeringsoverleg.
Voor de eigen beleggingsportefeuille stelt Argenta een breakdown per sector op aan de hand van NACE
codes.
III.10. Beleid inzake fiscaliteit
Argenta staat erop op een correcte en tijdige manier belastingen en andere bijdragen en heffingen aan de
overheid te betalen en rapporteert hierover jaarlijks in het jaarverslag.
Argenta wendt hierbij op geen enkele manier technieken aan om het betalen van belastingen te beperken
of te omzeilen.
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III.11. Beleid inzake leveranciers die diensten verstrekken aan Argenta
Bij Argenta staat ‘duurzaam ondernemen’ hoog in het vaandel. ‘Duurzaam ondernemen’ is een proces
waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op
systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente
manier in heel de bedrijfsvoering op te nemen. Overleg met stakeholders of belanghebbenden van de
onderneming maakt deel uit van dit proces.
Daarom staat Argenta erop dat ook zijn leveranciers ’duurzaam ondernemen‘ hoog in het vaandel dragen
en als partners mee in dit verhaal stappen. De leveranciers worden daarom gevraagd om de volgende
principes te onderschrijven:

Behoorlijk bestuur - corporate governance
-

‘Duurzaam ondernemen’ integreren in het beleid en de activiteiten van de organisatie.
Aantoonbaar maken van de opvolging van de relevante sociale, welzijns- en milieuwetgeving en
continu werken aan de conformiteit met deze regelgeving.
Definiëren van relevante prestatie-indicatoren en monitoring om de continue verbetering van de
economische, sociale en milieuprestaties te kunnen opvolgen.

Maatschappelijk engagement
Het opnemen van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en het voeren van eerlijke
handelspraktijken. Het ondersteunen van de lokale economie en zich engageren in de lokale
gemeenschap.

Communicatie en dialoog
Open communiceren en de dialoog voeren met personeel, overheid, omgeving en andere relevante
stakeholders over het beleid, de realisaties en de resultaten. Verbeteren van de betrokkenheid van de
werknemers bij het bedrijfsbeleid. Correcte productinformatie geven.

Mensvriendelijk ondernemen
Mensvriendelijk ondernemen met respect voor de werknemer, oog voor de kwaliteit van de arbeid, het
welzijn van de werknemers en het voeren van een non- discriminatiebeleid. De werknemers motiveren,
optimaal gebruik maken van hun competenties en talenten en hen mogelijkheden bieden voor ontplooiing.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt nageleefd, kinderarbeid is compleet uit den
boze.

Risicobeheersing
Een risicobeheersing uitwerken en opvolgen om de impact op mens, milieu en economie te beperken.
Opvolgen van de productveiligheid.

Duurzaam investeren, aankopen en product- en dienstontwikkeling
Duurzaamheid integreren in de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur, het investerings- en aankoopbeleid
en de product- en dienstontwikkeling.

Ketenbeheer
Afval beperken en nuttige toepassingen zoeken voor afvalstromen. Waterbronnen optimaal gebruiken en
emissies naar water beperken.
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Klimaatverandering en energie
Emissies van CO2 en broeikasgassen maximaal voorkomen. Toepassen van een rationeel
energiegebruik. Streven naar een minimale CO2-footprint en optimaal gebruik maken van hernieuwbare
milieuvriendelijke energiebronnen.

Duurzame logistiek en mobiliteit
Acties ondernemen om de globale verkeersimpact van de bedrijfsactiviteiten te reduceren en bijdragen
tot een duurzame en veilige mobiliteit.

Corruptiebestrijding
Geen fiscale fraude plegen en zich onthouden van mechanismen tot belastingontduiking en witwassen
van gelden. Elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief omkoping, afpersing en poging tot beïnvloeding.
Het beleid inzake de omgang met leveranciers werd geformaliseerd in de beleidslijn Sourcing.
Argenta heeft geen corporate klanten; er is enkel financiële dienstverlening naar gezinnen, particulieren
en lokale overheden, en Argenta belegt in haar eigen beleggingsportefeuille in effecten waarbij de
exclusielijst van het Noors staatsfonds wordt gehanteerd, zie III.9.
III.12. Beleid inzake leefmilieu
In het kader van ons engagement voor duurzaamheid houden we rekening met de milieu-impact van onze
activiteiten en streven we ernaar onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Argenta onderschrijft
de UN Global Compact principles.
De directie onderschrijft onderstaande beleidsprincipes in haar milieuzorg:

-

werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
milieuzorg integreren doorheen alle Argenta entiteiten en afdelingen via een doorgedreven
communicatie
bewustwording
werken aan de preventieve aanpak van de milieu-impact
de werking van het milieuzorgsysteem continu verbeteren

Argenta erkent het belang van het klimaat, respecteert het leefmilieu en streeft naar conformiteit met alle
wettelijke en andere milieuverplichtingen als een minimumverplichting.
De directe ecologische impact bestaat voornamelijk uit papier en CO2 verbruik. Argenta streeft ernaar om
CO2-uitstoot en broeikasgassen maximaal te voorkomen. De onderneming wil een rationeel
energiegebruik toepassen. Zo wil het streven naar een minimale CO2-voetafdruk en optimaal gebruik
maken van hernieuwbare milieuvriendelijke energiebronnen. Argenta zorgt voor afvalpreventie en
selectieve afvalophaling, optimalisering van koeling en verwarming naar de laatste Europese normen voor
energieverbruik, …
Onze milieu-inspanningen zijn een permanente zorg van alle medewerkers. Argenta streeft naar een
preventieve aanpak van zijn invloed op het milieu en het energieverbruik.
Via allerhande systemen wordt het papierverbruik beperkt (bv. digitalisering van vergaderingen via een
board portal, werknemers worden gestimuleerd om bewust om te gaan met printen en kopiëren), worden
verplaatsingen beperkt (videoconferencing tussen de verschillende Argenta entiteiten), wordt het
energieverbruik jaar na jaar opgevolgd en zoveel mogelijk beperkt.
Argenta meet en evalueert de milieu-inspanningen en rapporteert hierover in het jaarverslag.
Anderzijds tracht Argenta de indirecte impact te beperkten via het leveranciersbeleid (zie III.9) en via het
beleggingsbeleid (zie III.7) en zelfs een positieve impact te hebben via positieve selectie. Dit verder
uitwerken maakt deel uit van het duurzaamheidsactieplan.
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III.13. Beleid inzake klachtenbeheer
Argenta hecht veel belang aan een goede relatie met zijn klanten en kantoorhouders. Daarbij hoort ook
een goede behandeling van klachten. Binnen de directie Compliance & Integriteit is een centrale dienst
Klachtenbeheer ingericht. Klanten, kantoorhouders en derden kunnen er terecht met klachten over
producten en diensten van Argenta. Klachtenbeheer treedt op als bemiddelaar.
Ook Argenta Nederland stelt bij de behandeling van zijn klachten de klant centraal. Dit door klanten te
bellen en zich te verdiepen in hun situatie. Argenta Nederland vindt het belangrijk om klachten adequaat
en snel op te lossen.
Klachtenbeheer is via periodieke rapportering en een intern jaarverslag een bron van informatie om interne
processen en controles te verbeteren en heeft in die zin een signaalfunctie. Tevens concentreert
Klachtenbeheer zich op de detectie van signalen en risico’s uit klachtendossiers en de doorstroom ervan
binnen de organisatie (via de ‘ronde tafels’) om processen te optimaliseren in functie van
klanttevredenheid.
Het beleid inzake Klachtenbeheer werd geformaliseerd in de Beleidslijn Klachtenbeheer.

III.14. Beleid inzake landbouwgrondstoffen
Doel van dit beleid is om te vermijden dat het aanbieden van bepaalde beleggingsproducten, op directe
of indirecte wijze, een negatieve impact heeft op de prijs van landbouwgrondstoffen en op die manier de
basis voedselvoorziening van kwetsbare bevolkingsgroepen in gevaar zou brengen.
Argenta verhandelt noch m.b.t. de eigen beleggingsportefeuilles, noch m.b.t. de beleggingsfondsen en
beleggingsverzekeringen die aan klanten worden aangeboden:

-

landbouwgrondstoffen op termijnmarkten onder de vorm van derivaten
beleggingsproducten met blootstelling op landbouwgrondstoffen op termijnmarkten onder de
vorm van derivaten.

Dit beleid legt deze keuze formeel vast.
Geregelde monitoring zal compliance met dit Beleid inzake landbouwgrondstoffen verzekeren.
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IV.

Door Argenta onderschreven principes inzake duurzaamheid

IV.1. Belgian SDG Charter
Het Belgian SDG Charter for International Development schetst het engagement van de Belgische
privésector, middenveld en de publieke sector op basis van de 5 P’s van de SDG’s: People, Planet, Profit,
Peace en Partnerschappen.
Het wordt verder opengesteld voor brede ondertekening.
De volgende maanden en jaren zullen op basis van het charter concrete initiatieven worden opgezet
tussen overheid, privésector en middenveldorganisaties. Daarbij zal gefocust worden op vijf concrete
thema’s: (1) gezondheid, (2) hernieuwbare energie, (3) digitalisering, (4) landbouw en voeding en (5)
duurzaam ondernemerschap.

Argenta ondertekende dit charter en neemt de relevante thema’s mee in de uitvoering van de
strategie.
IV.2. UN Global Principles
Argenta heeft de UN Global Compact Principles als leidraad gekozen omdat deze principes wereldwijd
gedragen worden en gebaseerd zijn op internationale verdragen en conventies. De UN Global Compact
bindt bedrijven aan tien 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,
internationaal erkende verklaringen, zoals bij voorbeeld van de International Labour Organisation, en
conventies van de Verenigde Naties.

-

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
IV.3. UN Sustainable development goals

Zie verder V.1.2.
IV.4. Equator Principles
Argenta respecteert de Equator Principles. Deze principes zijn een belangrijke maatstaf in de financiële
sector om milieu- en maatschappelijke risico's in grote industriële en infrastructuurprojecten te bepalen,
beoordelen en beheren. De Equator Principles zijn gebaseerd op de duidelijk gedefinieerde beleids- en
richtlijnen van de IFC (International Finance Corporation, de privésectorafdeling van de Wereldbankgroep) en de Wereldbank.
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IV.5. IFC Environmental, Health and Safety Guidelines

De EHS guidelines zijn sectorspecifieke richtlijnen die gebruikt kunnen worden om projecten in
deze sectoren te beoordelen op hun milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten
IV.6. IFC Performance Standards

De IFC Performance Standards worden gebruikt bij beslissingen over financieringen door de
International Finance Corporation. Deze onderschrijven de vier fundamentele ILO principes en
rechten op het werk :


Vrijheid van vereniging en erkenning van het recht op collectieve onderhandeling



Het verbod op alle vormen van gedwongen arbeid



Het verbod op kinderarbeid



Het verbod op discriminatie (op grond van etniciteit, geslacht of sociale afkomst) met betrekking
tot het aanbieden van werk of specifieke functies.
IV.7. OECD Guidelines for Multinational Enterprises

De OECD Guidelines for Multinational Enterprises zijn aanbevelingen door overheden aan
multinationale ondernemingen. Zij bevatten vrijwillige richtlijnen en standaarden voor verantwoordelijk
ondernemingsgedrag in overeenstemming met relevante wetgeving. Volgens de richtlijnen moeten
ondernemingen de mensenrechten respecteren van diegenen die door hun activiteiten worden beïnvloed

IV.8. UN Principle for Responsible Investments
De UN Principles for Responsible Investments (UN PRI) vormen een richtlijn voor (institutionele)
beleggers op het terrein van maatschappelijk verantwoord beleggen.








We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes.
We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and practices.
We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest.
We will promote acceptance and implementation of the Principles within the investment industry.
We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles.
We will each report on our activities and progress towards implementing the Principles.
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V.

Concrete uitwerking van duurzaamheid bij Argenta

V.1. Duurzaamheidsactieplan
V.1.1. Materiële onderwerpen en stakeholdersconsultatie (GRI 102-40, 102-42, 102-43, 10244, GRI 102-46, 102-47)
In 2015 organiseerde Argenta een uitgebreide stakeholdersconsultatie: 4.475 stakeholders (klanten,
kantoorhouders, medewerkers, aandeelhouders, bestuurders en organisaties met focus op
duurzaamheid) hebben hier aan meegewerkt. In de bevraging werd het belang van de volgende vijf
thema’s gepeild:
-

Ethiek en integriteit

-

Verantwoordelijkheid voor klanten

-

Verantwoordelijkheid voor medewerkers

-

Economische verantwoordelijkheid

-

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Elk hoofdthema werd verder uitgewerkt in deelthema’s (35) die de respondenten moesten beoordelen op
relevantie en belang. De resultaten van de bevraging werden visueel weergegeven in de
materialiteitsmatrix. Deze materiële onderwerpen zullen aangehouden worden als referentiekader en van
toepassing zijn voor alle entiteiten binnen Bank- en Verzekeringsgroep Argenta.

Argenta stelde, op basis van de resultaten van de bevraging van 2015, het duurzaamheidsactieplan 20162020 op. Dit ambitieuze duurzaamheidsactieplan wordt nu door diverse afdelingen binnen Argenta stap
voor stap gerealiseerd. Hierover wordt gerapporteerd in het gecombineerd activiteiten- en
duurzaamheidsverslag.

-

Er werden geen materiële onderwerpen geïdentificeerd waarbij Argenta heeft bijgedragen aan
een negatieve impact.
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-

De thema’s in het kwadrant rechtsboven worden als zeer belangrijk beschouwd door alle
bevraagde stakeholders. Deze thema’s komen prioritair aan bod in het duurzaamheidsactieplan
2016-2020.

Ethiek en integriteit
1. Eerlijke verkoopmethodes, eerlijke reclame, producttransparantie
2. Deugdelijk bestuur
3. Correct en transparant loonbeleid, geen bonuscultuur
4. Strijd tegen corruptie, fraude en witwas
5. Ethisch handelen door de Argenta-medewerkers

Economische verantwoordelijkheid
6. Financiële stabiliteit
7. Kwaliteit van de dienstverlening, transparantie op alle gebieden
8. Langetermijnstrategie
9. Toegang tot financiële diensten voor iedereen
10. Spaargeld duurzaam investeren in de reële en lokale economie
11. Correcte betaling van belastingen en bankenheffing
12. Duurzaam aankoopbeleid met screening van leveranciers
13. Microkredieten aanbieden

Verantwoordelijkheid voor onze klanten
-

14. Productaanbod
15. Aanbod duurzame beleggingen
16. Nabijheid van Argenta
17. Innovatie
18. Gratis aanbod basisbankdiensten
19. Respectvol behandelen van elke klant
20. Bescherming persoonsgegevens
21. Stimuleren financiële geletterdheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
22. Armoedebestrijding
23. Steun aan sportevenementen
24. Steun aan sociale initiatieven
25. Aandacht voor klimaat en milieu
26. Duurzaam beleggingsbeleid
27. Stimuleren financiële geletterdheid
28. In kaart brengen weerslag van beleggingen en financieringen
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Verantwoordelijkheid voor onze medewerkers
-

29. Diversiteit en gelijke kansen
30. Opleidingskansen en talentontwikkeling
31. Welzijn op het werk
32. Inspraak, participatie en werknemersdialoog
33. Mensvriendelijk ondernemen
34. De mogelijkheid tot maatschappelijk engagement
35. Aandacht voor work-lifebalans

Omdat de visie over duurzaamheid sterk evolueert, volgt in september 2017 een nieuwe bevraging.
Hierdoor kan, indien nodig, het actieplan 2016-2020 tussentijds worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

V.1.2. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
De laatste decennia groeide er wereldwijd een steeds intensere bekommernis om de toekomst van onze
planeet en haar bevolking. Er ontstonden diverse initiatieven om duurzaamheid in kaart te brengen en om
duurzame acties te identificeren en uit te werken. Duurzaamheid wordt duidelijker omschreven en er
worden globale normen opgesteld. De Verenigde Naties hebben zich met de 2030 Agenda voor Duurzame
Ontwikkeling geëngageerd om onze planeet en maatschappij op een duurzame manier verder te
ontwikkelen. Dit referentiekader maakt het gemakkelijker om duurzaamheidsacties te definiëren en uit te
voeren.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel voor alle landen en voor alle mensen. Ze
worden wereldwijd aanvaard als referentiekader voor alle initiatieven rond duurzaamheid. De
doelstellingen omvatten economische, sociale, politieke en ecologische aspecten van duurzaamheid. Elke
burger, overheid, bedrijf, school of organisatie kan zijn steentje bijdragen.
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V.1.3. Duurzaamheidsactieplan 2016-2020
In het jaarverslag van 2015 werd uitgebreid gerapporteerd over de realisaties van het
duurzaamheidsactieplan 2013-2015. De vooropgestelde doelstellingen werden dankzij de permanente
inzet van vele werknemers gerealiseerd.
Intussen heeft Argenta een opvolger van dit actieplan uitgewerkt op basis van de stakeholdersbevraging
(zie hoger). Duurzaamheid maakt immers deel uit van een continu verbeterproces bij Argenta.
Heel wat actiepunten zijn al opgenomen in de dagelijkse activiteiten van Argenta.
Voor een aantal andere punten zal Argenta via het duurzaamheidsactieplan de komende jaren extra
inspanningen leveren.
Het doel is dat Argenta op steeds meer vlakken beantwoordt aan de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen en op die manier bijdraagt aan het globale actieplan ‘Agenda 2030 voor
Duurzame Ontwikkeling’. De algemene betrokkenheid van alle stakeholders toont aan dat iedereen
effectief deel kan uitmaken van meer duurzaamheid.
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Het duurzaamheidactieplan werd gepubliceerd in het Geïntegreerd
duurzaamheidsverslag van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep.

activiteiten-

en

V.2. Concrete acties op de werkvloer
V.2.1. Argenta duurzaamheidsverslag
Sedert 2012 heeft Argenta jaarlijks een duurzaamheidsverslag gepubliceerd als onderdeel van het
volledige jaarverslag. Vanaf 2014 is de duurzaamheidsrapportering bovendien verweven met de
traditionele topics van het jaarverslag en wordt het dus niet langer gecapteerd in een afzonderlijk
hoofdstuk. Deze manier van rapporteren is in lijn met de filosofie van Argenta waarbij duurzaamheid als
integraal onderdeel van de bank- en verzekeringsactiviteiten wordt aanzien.
De duurzaamheidsrapportering binnen dit jaarverslag werd opgesteld conform de GRI Standards :
Comprehensive option
Dit duurzaamheidsverslag werd uitgewerkt conform de GRI Standards: Comprehensive option.
De bedrijfsrevisor heeft nagekeken of het rapport voldoet aan de GRI- Standards –‘uitgebreid’
(‘comprehensive’). Daarenboven heeft GRI de materialiteitscontrole uitgevoerd waarbij het nakijkt of er
een correcte link is tussen de GRI-tabel en het jaarverslag. De indicatoren van het Financieel Sector
Supplement (FSSS) werden ook opgenomen.
De rapporteringswijze over 2016 gebeurt conform de nieuwste Standards van het GRI zijnde de GRI
Standards, daar waar in het jaarverslag over 2015 nog gerapporteerd werd conform de richtlijnen “GRI
Standards”. De GRI referentietabel werd bijgevolg ook gestructureerd volgens de GRI Standards.
Dit komt uitgebreid aan bod in het Geïntegreerd activiteiten- en duurzaamheidsverslag van de Argenta
Bank- en Verzekeringsgroep.

V.2.2. Lidmaatschap van Argenta inzake duurzaamheid
Argenta vindt het belangrijk om zich te engageren in organisaties die zich focussen op duurzaamheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het kader daarvan is Argenta lid van The Shift, het
verzamelpunt voor duurzaamheid in België. Samen met hun leden en partners wil deze organisatie de
transitie naar een duurzamere maatschappij en economie realiseren.
Argenta is ook lid van de raad van bestuur en het adviescomité van Cifal Flanders, een geaffilieerd
trainingscentrum van UNITAR, het Instituut voor Onderzoek en Opleiding en onderzoek van de Verenigde
Naties. CIFAL Flanders is een regionaal trainingscentrum met als doelstelling de VN-normen en -principes
te promoten. Ze ontwikkelde een speciale methode (Action Learning for Sustainability) om deze
doelstellingen op een strategische manier te verankeren in het beleid van bedrijven en overheden. Met de
vernieuwende methodologie wil CIFAL Flanders duurzaamheid in bedrijven, organisaties en overheden
op een interactieve en praktijkgerichte manier versterken. Via opleidingen kunnen mensen uit het
bedrijfsleven, beleidsmakers, verantwoordelijken van maatschappelijke organisaties, scholen en
universiteiten kennis maken met de Action Learning for Sustainability. Door te werken met
verantwoordelijken is er een groot hefboomeffect.
CIFAL Flanders zorgde bij Argenta al voor een aantal workshops waarbij de 17
duurzaamheidsdoelstellingen uitgebreid toegelicht werden. Na de toelichting werd er met de medewerkers
in detail gekeken welke accenten er binnen Argenta gelegd kunnen worden om de doelstellingen te
realiseren.
Argenta is sinds 2014 partner van CIFAL, samen met verscheidene overheidsinstellingen en bedrijven
zoals de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, de World Jewelry Federation, het Fonds voor de
Diamantnijverheid, de Universiteit Antwerpen, Flanders Investment and Trade, OECD, de Haven van
Antwerpen, KMDA, Indaver, Antwerp Management School, ING en VITO.
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V.2.3. Activiteiten binnen Argenta in het kader van duurzaamheid
Argenta organiseert jaarlijks activiteiten met een duurzame insteek. Enkele voorbeelden uit 2016:

-

Een dag van de duurzaamheid voor de medewerkers om duurzaamheid en de initiatieven van
Argenta op dat vlak bij de medewerkers onder de aandacht te brengen, dit gebeurt door en voor
de medewerkers
Een gezond ontbijt voor alle medewerkers die op een duurzame manier naar het werk komen
Zuiddag: Argenta schakelde 3 scholieren 1 dag in bij Argenta, hun loon ging naar projecten van
geëngageerde jongeren wereldwijd
Argenta running tour: in 2016 was de Argenta running tour present in verschillende steden
(Dendermonde, Knokke, Brugge, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Hasselt, Namen, Luik, Brussel).
Ongeveer 60.000 lopers namen deel aan deze loopwedstrijden.

Dit komt uitgebreid aan bod in het Geïntegreerd activiteiten- en duurzaamheidsverslag van de Argenta
Bank- en Verzekeringsgroep.
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