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Beste lezer

Duurzaam ondernemen is aan de orde van de dag. Argenta wil resoluut die richting uitgaan en 

presenteert als bewijs daarvan zijn eerste duurzaamheidsverslag. Het is een lijvig stuk geworden met 

informatie over een brede waaier aan indicatoren. Ik zou er graag een aantal voor u uitlichten. 

De financiële crisis heeft het voor iedereen pijnlijk duidelijk gemaakt: een duurzame bank is in eerste 

instantie een bank die niet bezwijkt onder haar eigen gewicht. Het zijn vooral kleine, meer lokale banken 

die trouw zijn gebleven aan hun oorsprong en die vrijwel ongeschonden door de crisis zijn gesparteld. 

Argenta is het voorbeeld bij uitstek van zo’n bank met een sterke lokale verankering. Argenta steunt 

op een uitgebreid netwerk van zelfstandige vertegenwoordigers die soms al drie generaties lang 

dezelfde plaatselijke klanten bedienen. Het zijn die klanten die de spaargelden aanleveren; het zijn ook 

die klanten die de leningen krijgen. Wie dit verslag leest, zal merken dat aan deze beleidslijnen niets is 

veranderd. 

De crisis werd gevolgd door een golf van nieuwe financiële reguleringen die ook onze bank treft. 

Opvallend is hoe opnieuw die lokale verankering de bank toelaat om te voldoen aan de nieuwe 

kapitaalvereisten. En dat door in te spelen op een coöperatief netwerk van klanten en eigen personeel.  

De financiële zijde van de bank ziet er dan ook erg gezond uit. 

De bank gaat nu een stap verder door naast profit ook de dimensies people en planet expliciet mee 

te nemen in zijn beleid. Dit gecombineerd verslag leert ons hoe de governance van de bank in zijn 

werk gaat, hoe klanten benaderd worden, hoe het personeelsbeleid verloopt, welke milieu-indicatoren 

vandaag en in de toekomst een rol gaan spelen en hoe de bank aansluiting vindt bij de gemeenschap. 

De bank heeft zichzelf daarbij de opdracht gegeven om daarover te rapporteren volgens de 

internationaal erkende GRI-richtlijnen en haalt daarbij de A+-norm. Dat is het hoogst mogelijke niveau 

van rapporteren in de GRI-classificatie. Er zijn erg weinig bedrijven die volgens de A+-norm rapporteren.

Die norm vooropstellen en ook werkelijk halen in een allereerste duurzaamheidsrapport is wellicht zelfs 

uniek in België. Mijn gelukwensen voor de bank. 
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Duurzaamheid is een verhaal dat doorloopt en steeds nieuwe uitdagingen opwerpt. Ook dit verslag is in 

meerdere opzichten een begin. Zo werd het netwerk van zelfstandige vertegenwoordigers — wellicht het 

kloppend hart van de bank — slechts zijdelings meegenomen in de rapportering. Daar zit een uitdaging 

voor de komende jaren. Wie op de website het jaarverslag bekijkt, vindt achteraan de indrukwekkende 

lijst van GRI-indicatoren die in dit verslag een rol spelen. Vrijwel al die indicatoren werden ingevuld. 

Hier en daar zijn er nog een paar die ontbreken. Soms zie je te veel intenties en geen echt concrete 

doelstellingen. In een volgende ronde, als het beleidsplan rond duurzaamheid een duidelijke vorm 

krijgt, zullen meer concrete doelen worden geïdentificeerd en krijgen we allicht nog meer inzicht in de 

managementsystemen die deze doelen moeten waarmaken.

Dat Argenta een duurzame bank is, bewijst haar geschiedenis en het gemak waarmee ze de ergste 

financiële storm in decennia heeft doorstaan. Dit duurzaamheidsverslag herbevestigt in grote mate de rol 

die deze bank altijd al heeft gespeeld: werken in de reële economie, dicht bij de klanten, en vanuit een 

voorzichtige, zuinige ingesteldheid. Het is een houding die niet alleen de winst ten goede komt, maar 

ook de medewerkers van de bank, de klanten, de natuur en uiteindelijk onze hele gemeenschap. Ik hoop 

van harte dat de tocht die met dit verslag werd aangevat, zich ook in de toekomst mag voortzetten.

Prof. Luc Van Liedekerke

BASF-Deloitte Chair in Sustainability

AMS en Universiteit Antwerpen
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Dit duurzaamheidsverslag 
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Wat betekent duurzaamheid voor Argenta?

Voor Argenta betekent duurzaamheid in eerste instantie het vooropstellen van het langetermijnbelang. 

Zowel het langetermijnbelang van u en uw gezin, het langetermijnbelang van onze medewerkers en 

kantoorhouders, als de eigen ondernemingscontinuïteit. Argenta streeft geen kortstondige successen 

of kortetermijnbelangen na. Met het oog op zijn continuïteit en zijn ontwikkeling in onafhankelijkheid 

herinvesteert het jaarlijks het grootste deel van zijn resultaat.

Duurzaamheid betekent ook stabiliteit. Argenta heeft terecht de reputatie een stabiele instelling te zijn, 

en dat is niet onlogisch want al bijna zestig jaar heeft het:

   

  • dezelfde familiale hoofdaandeelhouder,

  • dezelfde naam en hetzelfde logo,

  • dezelfde cultuur en waarden zoals eerlijkheid, soberheid en transparantie,

  • dezelfde gezinsdoelgroep,

  • hetzelfde voorzichtig risicoprofiel.

  

Argenta, uw duurzame
bank-verzekeraar

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren

Argenta, uw duurzame bank-verzekeraar
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  • Geïntegreerd in het jaarverslag

   • GRI, internationale standaard

    >> label A+

   • Inclusief plan van groei in duurzaamheid

(U kunt de GRI-tabel consulteren achteraan in  
het jaarverslag op de website www.argenta.be,  
in het deel ‘Over Argenta’.)

Bankieren

1ste duurzaamheidsverslag

Kunde

Ratio

Lean
Compliant

Betrouwbaar

Emotie

Talent
Relatie

Vertrouwen

Kunst



Argenta’s identiteit  
en reputatie

Argenta, een eigen 
identiteit

Argenta is in België een belangrijke bank-verzekeraar, met een solide reputatie.

We hebben een duidelijke missie die al bijna 60 jaar lang dezelfde is en die ons onderscheidt 

van andere financiële instellingen: we willen levenslange, hechte klantrelaties aangaan via een 

meerpijlerstrategie waarbij de basisbankdienst gratis is, het productaanbod eenvoudig, beperkt maar 

behoeftendekkend, en concurrentieel is, en advies centraal staat in de relatie kantoor-klant.

Zo willen we de beste bank-verzekeraar voor gezinnen zijn, met de meeste tevreden klanten.

Argenta, een integere 
bank-verzekeraar

Argenta krijgt uw vertrouwen en dat willen we niet beschamen. Onze integriteit, onze ethiek en onze 

zorg voor het klantenbelang worden dan ook continu benadrukt en verder ontwikkeld.

Zo onderschrijft elke medewerker van Argenta, dus ook uw kantoorhouder, de gedragscode uit het 

Ethisch Handvest (zie www.argenta.be). Die bepaalt:

  • wat u als klant mag verwachten van uw bank en verzekeraar; 

  • welke houding kantoorhouders en medewerkers ten opzichte van u aannemen.

U kunt Argenta’s vertrouwenspersoon aanspreken als u van mening bent dat u op een niet-integere  

of onethische wijze werd behandeld of aangesproken.

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren

Argenta’s identiteit en reputatie
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Argen-Co

In 2010 werd het aandeelhouderschap van Argenta opengesteld voor kantoorhouders en klanten. 

Iedereen kon zich inschrijven op aandelen van de coöperatieve vennootschap Argen-Co, die op haar 

beurt een participatie nam in Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv.

Argen-Co haalde 197,7 miljoen euro op bij kantoorhouders en klanten. Goed voor een 

minderheidsbelang van 14,64 %. Het coöperatief ondernemen is een vorm van duurzaam 

ondernemen, van welvaartscreatie en van inkomensvorming. Ongeveer 70.000 klanten en 

kantoorhouders voelden zich daartoe aangesproken.

Onze medewerkers volgen opleidingen zodat ze op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Denk daarbij aan de witwaswetgeving, het fiscale voorkomingsbeleid, de bijzondere fiscale 

mechanismen, de deontologische codes, de wet op de privacy, de wet op de bescherming van de 

consument ...

Argenta past MiFID niet alleen toe in zijn bank-, maar ook in zijn verzekeringsactiviteit. 

MiFID is een Europese wetgeving die tot doel heeft:

  

  • u als belegger te beschermen;

  • de integriteit van de financiële markten te vrijwaren.

Veranderingen en vereisten van die wetgeving worden continu opgevolgd en gecommuniceerd naar

het hele kantorennet om zo de langetermijnrelatie met u als klant te optimaliseren.



Argenta, motor in de economie

U geeft ons uw vertrouwen. Daar willen wij goed mee omgaan. Argenta krijgt uw spaargeld in beheer 

en ontleent het aan particulieren. Maar liefst 87 % van ons spaargeld wordt in de reële economie 

geïnvesteerd via woonkredieten en kredieten aan de Belgische overheid. De spaargelden zijn zo een 

motor voor de Belgische economie. Een veilige motor. Dat komt door het gezonde beleid van waaruit 

wij kredieten verstrekken en door de hoge kredietwaardigheid van de Belgische overheid. 

Deze manier van bankieren geeft ons een hoge stabiliteit. Argenta heeft als bank noch als 

verzekeraar ooit een beroep moeten doen op enige vorm van staatssteun.

Uw spaargeld is veilig bij ons. Ook door het wettelijke depositogarantiestelsel.

In cijfers?

Spaargeld gezinnen:

 In miljoen euro

 In % van totaal vermogen

Leningen gezinnen:

 In miljoen euro

 In % van spaargeld gezinnen

 In % van totaal activa Argenta 

Herbelegging in Belgische staatsleningen:

 In miljoen euro

 In % van spaargeld gezinnen

 In % van totaal activa Argenta 

2012

31.026

87 %

20.102

65 %

57 %

6.657

22 %

19 %

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren
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Het aandeel van de herinvesteringen van de spaargelden van gezinnen in de reële economie is  

gestegen van 77 % in 2010 naar 87 % in 2012.

In cijfers?

In miljoen euro

Spaargelden van gezinnen

 In % versus het totale vermogen

Leningen aan gezinnen

 In % versus spaargelden 

Leningen aan de Belgische staat 

 In % versus spaargelden  

2010

29.551

87 %

17.749

60 %

5.088

17 %

2011

30.251

86 %

18.142

60 %

7.239

24 %

2012

31.026

87 %

20.102

65 %

6.657

22 %

 

Motor in de reële 
economie



Een duurzame relatie 
met u en uw gezin

Argenta focust op de lange termijn, op een duurzame relatie met u en uw gezin. Daarom is de 

lokale verankering van onze kantoorhouders zo belangrijk. Wist u dat maar liefst 86 kantoorhouders 

van een tweede of zelfs derde generatie zijn? U kunt er dus op vertrouwen dat de persoon die u 

adviseert er nog zal zijn als uw contract wordt uitbetaald. Dat is voor ons klantgericht werken. En het 

loont, want intussen heeft Argenta in België 1.400.000 klanten.

Soberheid is een van onze cultuurwaarden. Dat merkt u bijvoorbeeld aan onze manier van 

communiceren. Argenta kiest doelbewust niet voor grote campagnes. Onze lokale kantoorhouders zijn 

onze marketeers. Zij staan in directe communicatie met u en bepalen zelf welke marketingcampagnes 

zij lanceren. Mond-tot-mondreclame is voor Argenta altijd het belangrijkste geweest en ook de sociale 

media als communicatiemiddel bieden perspectieven.

Onze marketingstrategie wordt gedragen door drie kernthema’s:

  • gezond bankieren,

  • gezond sparen en beleggen,

  • gezond wonen en leven.

‘Gezond’ staat voor veilig, op lange termijn en passend bij uw profiel. Argenta investeert in 

eenvoudige producten. Elke klant moet begrijpen wat hij koopt. Er zijn vier productgroepen met een 

volwaardig assortiment voor particulieren en gezinnen:

  • bankieren,

  • sparen en beleggen,

  • verzekeren,

  • lenen.

Samen met zijn partners zorgt Argenta voor goede producten met een sterk competitieve  

prijs-kwaliteitverhouding.

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren
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In lijn met onze langetermijnvisie richten we ons op fondsen met een langetermijnhorizon.  

Hieronder een paar voorbeelden van producten met een specifieke zorg voor duurzaamheid:

• de ‘best in class’-fondsen

Die zijn samengesteld uit bedrijven die in hun sector het beste scoren op sociale en   

ecologische criteria.

• de ‘thema’-fondsen

 Die zijn samengesteld uit bedrijven die zich op een duurzaam thema richten.

Gezond staat voor veilig, lange 

termijn en passend bij uw profiel. 

Argenta investeert in eenvoudige 

producten. Elke klant moet begrijpen 

wat hij koopt.



Bereikbaarheid  
naar 24/24

Attitude kantoorhouders en personeel
Ondernemend en servicegericht

Kantoren
Ruime openingstijden

Kantorennetwerk Vlaanderen
Hoge dichtheid

Uitbouw kanalen
Contact Center, website, start mobiel internetbankieren

Aantal Argenta- 
geldautomaten

2013

213

2012

201

2011

152

2010

99

2009

8

2008

2,5
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Internetabonnementen

2012

497*

472*

407*

8*

2,5*

2011201020092008

(* 1.000)

Aantal Argenta- 
internetabonnementen
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Een gezonde loopbaan
bij Argenta

Argenta kiest resoluut voor een hedendaags en duurzaam HR-beleid. Duurzaam bankieren kan alleen 

door belang te hechten aan het menselijke kapitaal. Daarom worden medewerkers gestimuleerd 

om hun talenten te ontwikkelen. Want iemand die zijn talenten ontwikkelt, kiest voor vooruitgang. En 

die vooruitgang zorgt voor gepassioneerde, trotse en gedreven medewerkers die zich bij Argenta thuis 

voelen en er elke dag opnieuw staan, voor u en uw gezin.

Argenta heeft nog meer te bieden als werkgever. Uit een rondvraag bij werknemers en zelfstandige 

kantoorhouders blijkt dat werken voor Argenta symbool staat voor:

  • een gezonde sfeer en werkdruk,

  • een persoonlijke aanpak met focus op de cliënt,

  • vrijheid en autonomie,

  • een juiste balans tussen werk en privé,

  • zekerheid.

Duurzame partner van  
zelfstandige kantoorhouders

Kleine ondernemingen met familiale banden 
Argenta-kantoren zijn kleine ondernemingen, lokaal verankerd, met vaak familiale banden met  

het personeel.

2de of 3de generatie
86 Argenta-kantoorhouders in 2de of 3de generatie.

Mentoren
70 mentoren/kantoorhouders zijn bereid startende kantoorhouders op te leiden en te begeleiden.

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren
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2012

1072

2011

1023

2010

2012

21

999

2009

2011

17

999

2008

2010

15

Aantal medewerkers
Aantal kantoorhouders

996

Groei aantal medewerkers  
en kantoorhouders

Startende  
kantoorhouders

416420432441442
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Aantal Argenta-
werknemers

< 30 jaar 30 < 50 jaar >= 50 jaar

30 %

59 %

62 %

65 %

11% 12 % 12 %

26 %

22 %

2010 (totaal 687)
2011 (totaal 706)
2012 (totaal 776)

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren
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65 % van onze medewerkers behoort tot de leeftijdscategorie 30-50. Daarmee is Argenta een jong en 

dynamisch bedrijf. Onze graad van absenteïsme ligt behoorlijk laag. 

Om het thuisgevoel van onze medewerkers verder te verhogen, organiseren we tal van evenementen.  

Het jaarlijkse Argenta-feest is daarvan het absolute hoogtepunt.

Uiteraard staan wij ook stil bij de veiligheid van onze mensen. We zijn er ons van bewust dat de 

medewerkers in onze kantoren een verhoogd risico op veiligheidsincidenten lopen, door de aanwezigheid 

van geld en waardepapieren. Daarom engageert Argenta zich om elke kantoorhouder en -medewerker 

bewust te maken van die risico’s. Dat doen we via centraal georganiseerde bewustwordingssessies. 

Regelmatig worden veiligheidsaudits gehouden waarbij we de kantoorhouders wijzen op de specifieke 

risico’s in hun kantoor. De kantoorhouders worden gemobiliseerd om samen met Argenta een veilige 

werkomgeving te bieden aan alle medewerkers en klanten.

Als er toch iets misgaat, voorziet Argenta:

  • slachtofferhulp,

  • opvolging door regiodirecteuren,

  • ondersteuning met tijdelijk personeel, 

  • eventuele juridische begeleiding. 

Wilt u zelf ook deel uitmaken van Argenta? Bekijk onze openstaande vacatures op www.argentajobs.be.
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Werken bij Argenta
Klantgericht . No-nonsense. Lokaal .

www.argentajobs.be



Argenta in de samenleving

Argenta staat met ruim 500 Belgische, onafhankelijke kantoren midden in de samenleving,  

elke dag opnieuw. Wij kennen u en nemen onze rol in de maatschappij ten volle op. 

We verhogen uw financiële kennis
Omdat transparantie een van onze kernwaarden is, staan we erop dat elke klant begrijpt wat hij 

koopt. Daarom organiseren we lokale informatiesessies, staan er productfiches op onze website, 

reiken we speciale digipassen aan voor mensen met een gezichtsbeperking ...

We promoten vrijwilligerswerk en lokale initiatieven 
Onze medewerkers doen — naast hun dagelijkse werk — spontaan vrijwilligerswerk of steunen 

lokale activiteiten. Een aantal kantoorhouders zette in 2011 de schouders onder  

‘De Appeltuin’, een nieuwbouwproject voor het kinderziekenhuis in het UZ Brussel.  

Daar kunnen we als bedrijf alleen maar trots op zijn.

We treden op als inningskantoor voor de Belgische 
belasting 
Om zijn rol in de samenleving ten volle op te nemen, int Argenta heffingen voor de overheid op 

verrichtingen van klanten.

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren
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Enkele voorbeelden:

•

•

• 

• 

•

We moedigen trein-, tram-, en busgebruik aan door de abonnementen daarvan 

terug te betalen. Sportieve medewerkers die met de fiets of te voet naar het werk 

komen, krijgen daar een vergoeding voor.

We reduceren ons papierverbruik. 

Kijk er uw rekeninguittreksels op na. U merkt vast op dat ze op ecologisch 

verantwoord papier worden gedrukt. 

Ook het aanbod van kredieten en aktes wordt niet langer op papier aan notarissen 

overgemaakt, maar via e-mail.

Een verbeterd printerpark verbruikt minder energie. 

Ook in 2013 vaardigen we richtlijnen voor de kantoren uit om hun energie-  

verbruik en CO2-uitstoot te verlagen.

De Argenta-kantoorhouders recycleren.

Lege toners worden opgehaald, net als papier en karton.

...
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We leveren inspanningen op het gebied van 
onze ecologische voetafdruk



2013-2015: tijd voor actie

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam bankieren zit Argenta in de genen. En wie ambitieus 

is, moet hogere doelen stellen. Daarom werd voor 2013-2015 een actieplan rond duurzaamheid 

opgesteld op basis van het duurzaamheidsverslag. Dit plan moet het duurzame karakter van Argenta 

verder versterken en bevat onder meer de volgende actiepunten:

•

•

• 

• 

•

•

•

•

de financiële geletterdheid van de klant verhogen;

richtlijnen voor zelfstandige kantoren ontwikkelen op het gebied van 

toegankelijkheid (ook voor andersvaliden), energie-efficiëntie,  

veiligheid en afvalselectie;

de transparantie van onze producten verbeteren;

talentmanagement verder uitbouwen;

anders werken stimuleren;

de maatschappelijke inzet van onze medewerkers stimuleren;

de tevredenheid bij het personeel meten;

...

Duurzaam Argenta: over de kunde en de kunst van bankieren
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Groei in duurzaamheid  
Plan 2013-2015

Governance en communicatie

Aankopen
Integreren van duurzaamheidsaspecten

Personeel
Talentmanagement en transparantie

ICT & facilitair
Energie- en papiergebruik, afvalbeleid

Toegankelijkheid en veiligheid kantoren

Maatschappelijk
Financiële geletterdheid

U leest het: ook in  

2013-2015 gaan we 

samen voor een 

duurzaam Argenta.
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