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Je bank, dat ben jij 
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Voorwoord
Je geeft je geld uit aan wat je zelf belangrijk vindt: de 
opleiding van je kinderen, een mooie reis, een eigen zaak,  
vul zelf maar in. Die keuzes tonen wie je bent en waar je voor 
staat. Voor (levens)wijsheid en comfort. Voor avontuur en 
plezier. Voor ambitie. Voor gezondheid. Voor eerlijkheid en 
duurzaamheid, misschien. Weet jij of je bank dezelfde keuzes 
maakt?

Een bank is meer dan een neutrale dienstverlener zoals een 
internetprovider of pakjesdienst. Je bank kiest met jouw geld 
welke richting de economie uitdraait. Door de bedrijven en 
initiatieven waarin ze belegt en de kredieten die ze verleent, 
bepaalt ze of jouw toekomst er een is van comfort, plezier 
en lange duur. Bij vdk bank willen we niet alleen kiezen voor 
duurzame producten, we willen ook bewust, solidair en 
rechtvaardig omgaan met iedereen die en alles wat dicht bij
ons staat: onze klanten, onze medewerkers, onze partners,
onze leveranciers, onze buurten, ‘ons’ milieu en klimaat. 

Omdat we willen dat je weet waar je bij vdk bank voor kiest,  
laten we je meekijken naar onze missie, onze strategie en  
de praktijk. Bij vdk bank beschermen we mensen tegen een  
te hoge schuldenlast, geven we kredieten aan missiegedreven 
ondernemers, en nemen we mensenrechten en respect voor
het milieu als criteria mee in de investeringen die we doen. 
Samen willen we dromen waarmaken. Kansen creëren. 
Beschermen wat ons lief is. Een fair evenwicht bewaken  
tussen rendement en gemoedsrust, en zo de weg vrijmaken  
naar een eerlijke, duurzame toekomst.

Want dat is vdk bank. En daar zijn we fier op.

Leen Van den NesteVoorzitter van het directiecomité

Wouter Van Besien

Coördinator duurzaam en ethisch bankieren
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Historisch: een bank voor de mensen
Bedrijven worden gevormd door hun verleden. Dat geldt ook voor vdk bank: bij ons ontstaan werd de basis  
voor ons DNA gelegd – een stel van waarden, uitgangspunten en overtuigingen dat ons gidst en definieert.  
Ook al evolueerden we mee met de maatschappij, je herkent nog altijd de volksbank uit 1926.

2.1
Portret van 
een volksbank

Sparen om risico's op te vangen 

Na de Eerste Wereldoorlog verlieten veel landarbeiders de 
landbouw om te kiezen voor een beter betaalde job in de 
industrie. Er bestond nog geen uitgebouwd systeem van 
sociale zekerheid, waardoor ze niet beschermd waren bij 
ziekte of een arbeidsongeval. Hun inkomen kon van de ene 
op de andere dag wegvallen, en ze konden zomaar op 
straat worden gezet.

Het was een woelige tijd van economische transformaties 
en stakingsbewegingen. Ook politiek volgden de regeringen  
elkaar snel op. De linkse regering die na vervroegde 
verkiezingen in 1925 aan de macht kwam, beet haar 
tanden stuk op een financiële speculatiegolf, die uiteindelijk 
leidde tot de devaluatie van de Belgische frank. 

In die context richtte de katholieke vakbond in 1926 het 
‘Volksspaarwezen’ op als een spaarbank voor Gentse 
arbeiders, die niet terechtkonden bij commerciële banken.
Toen in 1936 verschillende Belgische spaarkassen fusio-
neerden tot de Belgische Arbeiders Coöperatie (BACOB), 
bleef onze bank onafhankelijk als de ‘Volksdepositokas’. 
Na de Tweede Wereldoorlog breidden we verder uit in de 
regio Gent-Eeklo.

Woonkredieten voor een betere huisvesting 

Veel mensen leefden na de Tweede Wereldoorlog in  
slechte omstandigheden: de sociale bescherming die bij 
het begin van de oorlog in België werd ingevoerd, werd na 
de oorlog alweer stopgezet. Veel huizen waren vernield of 
verkrot. Toen betaalbare en gezonde huizen een prioriteit 
werden in Europa, voerde ook de Belgische regering 
een reeks wetten in om de bouw van gezinswoningen en 
huurwoningen te stimuleren.

Eén van die wetten was de Wet De Taeye uit 1948, 
waardoor de zwaksten uit de samenleving een eigen 
woning met basiscomfort konden bouwen of kopen dankzij 
premies en kredieten. De wet is vaak bekritiseerd omdat 
ze tot ruimtelijke versnippering heeft geleid, maar op het 
vlak van betere huisvesting was ze heel succesvol. Ze was 
voor de Volksdepositokas de aanleiding om te starten met 
een hypothecair krediet, voornamelijk voor gezinnen met 
bescheiden middelen.

1 9 2 6 
Oprichting 
Volksspaarwezen

1 9 3 6 
Onafhankelijk als 
Volksdepositokas

J A R E N  ' 7 0 
Bankieren en 
jongerenspaarrekening
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Expansie voor een vlottere dienstverlening

Vanaf de jaren ’70 breidde de bank haar aanbod uit  
met betalingsverkeer en een jongerenspaarrekening.  
In de jaren ’90 investeerden we in phone- en selfbanking. 
In het begin van de 21ste eeuw eindigde onze exclusiviteit 
voor de regio Gent-Eeklo toen BACOB overging in het 
Belgisch-Franse Dexia. We keken voorbij onze historische 
biotoop en breidden verder uit in Oost- en West-Vlaanderen, 
met een eerste kantoor in Oudenaarde en daarna nog zo’n 
20 andere verspreid over beide provincies. Ons aanbod 
werd aangevuld met internetbankieren en in 2013 zetten 
we onze expansie voort met een kantoor in Antwerpen. 
Als een van de eerste kleinere banken introduceerden
we in 2014 mobiel bankieren. 

De Volksdepositokas, intussen ‘VDK Spaarbank’, werd in 
2017 omgedoopt tot ‘vdk bank’. We waren de spaarbank 
ontgroeid – ons aanbod reikte van betaalverkeer en 
spaarrekeningen tot kredieten, beleggingsproducten en 
zelfs een handvol verzekeringen. We werden een ‘bank 
voor het leven’: een bescheiden bank, met een kleine ‘b’, 
die bewuste spaarders, beleggers, leners, investeerders … 
bijstaat op elk belangrijk moment in hun leven.  
Sindsdien bieden we zowel letterlijk (met ons logo) als 
figuurlijk een venster op de wereld. We adviseren onze 
klanten met een open blik, en met ons historische sociaal-
ethische karakter sturen we resoluut richting een duurzame 
samenleving. In 2018 en 2019 breidden we ons kantorennet 
verder uit met vestigingen in Leuven en Mechelen.

Logo's doorheen de tijd

J A R E N  ' 9 0 
Phone- en  
selfbanking

B EG I N  2 1 ste E E U W
21 nieuwe kantoren in  
Oost-en West-Vlaanderen 

2 0 1 3
Kantoor in  
Antwerpen

2 0 1 4
Mobiel  
bankieren

2 0 1 7
VDK Spaarbank
wordt vdk bank

1 9 9 2 
Oprichting
Incofin cvso
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Microkredieten om  
zelfredzaamheid te stimuleren

In 1992 pionierde VDK Spaarbank met een zo goed  
als nieuwe vorm van ontwikkelingshulp: microkredieten. 
Samen met de ngo’s ACT en Disop richtten we  
Incofin cvso op, een Belgisch microfinancieringsfonds  
voor onder nemers in het Zuiden.

Microkredieten zijn kleine financieringen voor zelfstandigen 
in ontwikkelingslanden, om machines te kopen bijvoorbeeld, 
om hun opslagruimte uit te breiden of om zich bij te scholen. 
Zo kunnen ze hun zelfstandige activiteit of netwerk uit bouwen,  
en kan een hele familie of zelfs gemeenschap zelfredzaam 
worden. De ondernemers sluiten een lening af bij 
plaatselijke microfinancieringsinstellingen, die op hun 
beurt op zoek gaan naar investeringsmiddelen via Incofin, 
een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk 
– kortweg Incofin cvso. Die doet meer dan enkel geld 
uitlenen: via persoonlijke begeleiding en opleidingen streeft 
ze een duurzaam rendement na. 70% van de ondernemers 
zijn vrouwen.

Samenwerken voor sociale inclusie 
en het klimaat

Klimaat en sociale inclusie zijn de laatste jaren veel 
centraler komen te staan bij vdk bank. We trekken  
volop de kaart van samenwerken en netwerken. 

In 2018 en 2019 lanceerden we een netwerkevenement 
voor sociale ondernemingen. Door de coronacrisis 
werd het jaarlijkse evenement tijdelijk stopgezet in 
2020. Ondertussen werken we een plan uit om de bank 
toegankelijk te maken voor iedereen en zetten we stappen 
om de financiële geletterdheid in Vlaanderen te vergroten.

Samen met The Shift, het Belgische verzamelpunt 
voor duurzame ontwikkeling, en duurzaam 
communicatiebureau make sense zetten we in  
2019 onze schouders onder ‘Sign for my Future’. 
We verzamelden 3.020 handtekeningen voor een 
daadkrachtiger klimaatbeleid in België. In 2020  
traden we toe tot ‘The Belgian Alliance for Climate Action’, 
een initiatief van The Shift en WWF België dat organisaties 
mobiliseert rond de klimaatproblematiek. In 2021 stelden 
we met adviesbureau Futureproofed een klimaatplan op 
om via onze investeringen en interne activiteiten te streven 
naar een maximale klimaatopwarming van 1,5 °C.

2 0 1 8 - 1 9 
Kantoren Leuven  
en Mechelen

2 0 1 8 - 1 9 
Lancering netwerkevenement 
voor sociale ondernemingen

2 0 1 9 
Sign for  
my Future

2 0 2 0 
The Belgian Alliance  
for Climate Action

2 0 2 1 
Klimaatplan
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Input vdk-bankactiviteiten Output

Kredietverlening 
· Woonkredieten 

· Ondernemingskredieten 
· Consumentenkredieten 

Bankportefeuille 
· Landenobligaties
· Bedrijfsobligaties

· Aandelen 

· Organiseren betaalverkeer 
· Bewaren spaargeld 
· Toekennen kredieten 
· Beleggen restbedrag 

Klanten 
· Zichtrekeningen 

· Spaarrekeningen 
· Termijnrekeningen 

· Spaarbons

Bank
· Eigen vermogen

Verzekeringsproducten 
· Burgerlijke aansprakelijkheid 

· Brand en schade
· Schuldsaldo 

Beleggingsproducten 
· Fondsen 

Adviseren en aanbieden
· Verzekeringen 
· Beleggingen 

Klant 
· Verzekeringsnoden 

· Intentie tot beleggen 

passief actief

Eigen balans  
vdk bank

vdk als adviseur 
en aanbieder 

Figuur 1: binnen- en buitenbalansactiviteiten

Vandaag: een bank voor een duurzame toekomst
Vandaag staat vdk bank bekend om haar persoonlijke advies en duurzame dienstverlening.  
We beheren het eerlijk verdiende spaargeld van onze klanten als een goede huismoeder en investeren in eerlijke, 
toekomstbestendige praktijken. Samen dragen we bij aan een gezonde samenleving.

vdk bank als tussenpersoon

Over het algemeen maken onze klanten gebruik van 
een vijftal bankactiviteiten: 1. betalen, 2. sparen,  
3. lenen, 4. beleggen en 5. verzekeren. 

Eenvoudig gezegd is een bank een organisatie van 
mensen die geldstromen in balans houden, of beter: 
een tussenpersoon tussen mensen die financiële middelen 
hebben en zij die er nodig hebben. We halen het geld op 
langs onze passiefzijde – zowel ons eigen vermogen als  
de geldstroom van klanten – en gebruiken het langs  
onze actiefzijde voor kredietverlening en investeringen. 
Onze input, de geldstroom, is vooral afkomstig van het 
spaargeld van onze klanten. In 2020 ging 78% daarvan 
naar kredieten. De rest, 22%, belegden we als institutionele 
belegger. 

De resultaten van onze bank worden bepaald door 
het verschil tussen enerzijds de opbrengsten van onze 
bankenportefeuille en ontvangen interesten voor 
openstaande kredieten, en anderzijds de uitbetaalde 
interesten voor aangetrokken spaargelden. Dat 
‘renteresultaat’ wordt aangevuld met commissies op 
beleggings- en verzekeringsproducten, de inkomsten uit 
betaalverkeer en de behandeling van kredietdossiers. 
Voor beleggings- en verzekeringsproducten werken we 
samen met externe partners, zoals Degroof Petercam, 
Triodos, Allianz en de Nationale Nederlanden. Dankzij onze 
toegewijde en klantgerichte vdk-adviseurs behalen we als 
financieel onafhankelijke bank jaarlijks mooie resultaten.
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Eerlijk verdiend, ...

Het geld dat bij ons binnenkomt, moet eerlijk en wettelijk 
verdiend zijn. Als financiële instelling spelen we een 
belangrijke rol in de strijd tegen witwassen en de 
financiering van terrorisme, praktijken die de criminaliteit 
in stand houden en fundamenteel onrechtvaardig zijn. 
We hebben verschillende procedures en structuren om te 
voorkomen dat geld uit illegale activiteiten zijn weg vindt 
naar het reguliere financiële stelsel. De integriteit van onze 
bank hangt ervan af. 

In lijn met de antiwitwaswetgeving nemen we maatregelen 
om illegale praktijken te voorkomen. Dat gaat van 
identificatie van klanten en mandatarissen over detectie 
en preventie van illegale transacties tot financiële sancties 
en embargo’s. We zijn nooit betrokken geweest bij 
controverses rond witwaspraktijken.

… duurzaam geïnvesteerd

Niet alleen de input, maar ook de output van een bank 
bepaalt haar duurzaamheid. Want een bank is niet zomaar 
een doorgeefluik, we bepalen voor een groot deel waar 
geld naartoe vloeit: we kiezen zelf onze standaarden als 
institutionele belegger en onze voorwaarden voor kredieten. 
In het hoofdstuk over de diensten en producten van vdk 
bank, p. 19, lees je meer over onze bewuste keuzes. Onze 
‘vdk code’ voor een duurzame bankenportefeuille vind je 
terug in het hoofdstuk rond de bank als lokaal ankerpunt 
voor een schokbestendige economie, p. 28.

Voorzichtig bankieren

Risico’s inschatten en afwegen is een  
belangrijk onderdeel van bankieren. Denk aan:

✓	 kredietrisico’s – de vlotte terugbetalingen van leningen
✓	 renterisico’s – het renteresultaat op peil houden
✓	 het liquiditeitsrisico – de capaciteit om aan 
 betalingsverplichtingen te voldoen
✓	 het solvabiliteitsrisico – de capaciteit aan eigen 
 vermogen om op lange termijn aan alle  
 verplichtingen te voldoen 
✓	 duurzaamheidsrisico’s – risico’s op overtredingen 
 van ecologische, sociale of bestuurlijke criteria
✓	 enz. 

Ze bepalen ons evenwicht tussen rendement op korte 
termijn en onze bestaanszekerheid op lange termijn. 
Daarom werken we prioritair een beleid uit om die risico’s 
te beheren en verliezen te beperken of te voorkomen.
 
vdk bank is altijd ver weggebleven van (te) ingewikkelde 
en hoog speculatieve financiële strategieën. We vinden het 
onze plicht om als een goede huismoeder verantwoord 
om te springen met het geld dat mensen en bedrijven ons 
toevertrouwen. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten niet 
in financiële problemen terechtkomen. Om dezelfde reden 
hebben we nooit verlies gemaakt of beroep gedaan op 
reddingsacties van de overheid, ook niet na de kredietcrisis 
van 2008. Voorzichtig bankieren staat bij ons dus synoniem 
aan sociaal bankieren: we brengen onze klanten en onze 
economie niet in het gevaar door te veel risico’s te nemen.
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Altijd in de buurt voor persoonlijk advies

vdk bank staat letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen. 
Onze klanten kunnen terecht in ruim 75 buurtkantoren, 
verspreid over Vlaanderen. Onze hoofzetel bevindt 
zich op het Sint-Michielsplein in Gent. Ook tijdens de 
coronapandemie bleven we sterk inzetten op advies  
aan het loket wanneer en zoals dat was toegestaan.

We zijn een relatiebank. Als sociaal-ethische bank gaan  
we prat op relevant, deskundig, correct en onafhankelijk 
advies in klare taal en duidelijke daden.  
We gaan langetermijnrelaties aan met onze klanten  
en streven naar een duurzaam evenwicht tussen 
rendement en gemoedsrust. 

Ook al is digitaal bankieren intussen de norm,  
onze klanten kunnen altijd bij ons terecht voor een  
gesprek van mens tot mens. Onze bankiers zijn stuk voor 
stuk vertrouwensadviseurs: mensen met kennis en ervaring 
die luisteren naar elke klant en zich inleven in elke situatie. 

Met onze afdeling Bedrijven en Organisaties ondersteunen 
we bovendien gelijkgezinde ondernemingen, overheids-
instellingen, maatschappelijke instellingen en non- 
profit organisaties. Ze kunnen rekenen op een  
betrokken dienstverlening vanaf het eerste gesprek.

Duurzaamheidsfilosofie en rapport 2021  



Bij vdk bank zijn we ons meer dan bewust dat we als bank belangrijke hefbomen in handen hebben voor  
sociale vooruitgang en verandering. Wij willen het verschil maken door onze klanten persoonlijk te adviseren en
gericht te investeren in initiatieven waar de samenleving beter van wordt.

Een tweevoudige missie

2.2
Tweesporenbeleid 
Duurzaam en  
persoonlijk bankieren

vdk bank is niet opgericht met als hoofddoel om winst te 
maken, maar wel om mensen – oorspronkelijk arbeiders 
– financieel te helpen. Het welzijn van de samenleving 
en de gemoedsrust van de klant staan centraal in onze 
missie. Ons rendement, dat er natuurlijk moet zijn, mag 
nooit ten koste gaan van die twee doelstellingen. En daar 
denken onze aandeelhouders, het merendeel afkomstig 
uit de christelijke arbeidersbeweging, net hetzelfde 
over: ze mikken niet op kortetermijnwinst, ze gaan een 
maatschappelijk engagement aan. Behalve dat hun 
kapitaal rendeert, verwachten ze dat vdk bank – hún 
bank – echt werk maakt van haar rol in de samenleving. 
Dat geeft ons de ruimte om kredieten aan te bieden voor 
redelijke prijzen, om ervoor te zorgen dat maandelijkse 
aflossingen draaglijk blijven en onze klanten nog altijd 
voldoende inkomen hebben om comfortabel te leven, 
om (te) risicovolle investeringen uit de weg te gaan, om 
verder te kijken dan winstmaximalisatie en te investeren in 
activiteiten en bedrijven met een sociale en ecologische 
meerwaarde. Kortom, om daadwerkelijk  en consequent 
een fair evenwicht te blijven bewaken tussen rendement, 
meerwaarde voor de maatschappij en gemoedsrust voor 
de klanten.

Duurzaam bankieren

Sinds het prille begin in 1926 is ons doel de levens-
omstandigheden van mensen verbeteren en onrecht 
bestrijden. In de huidige, geglobaliseerde maatschappij 
beschermen we de mensen- en arbeidsrechten door enkel  
te investeren in bedrijven die ze respecteren. We werken 
aan sociale inclusie door initiatieven te financieren zoals 
sociale huisvesting, zorg en wijkgezondheidscentra. 
En we doen ons uiterste best in de strijd tegen de 
klimaatverandering en voor natuurbehoud. Zo financieren 
we prioritair projecten die de planeet beschermen  
voor toekomstige generaties, beperken we de uitstoot 
van broeikasgassen in onze eigen activiteiten en onze 
investeringen, en investeren we enkel in landen en 
bedrijven die de internationale afspraken respecteren op 
het vlak van biodiversiteit (Rio, 1992), natuur en ontbossing.

Het spreekt voor zich dat duurzaamheid centraal staat in 
ons strategisch meerjarenplan van 2021-2025. Samen met 
‘nabijheid’ staat ze als kerndoelstelling bovenaan.

Onze missie
“ Duurzaam, ethisch en onafhankelijk sinds 1926 willen wij geld consequent goed doen werken voor het welzijn 
van onze samenleving en onze klanten: personen, gezinnen, ondernemers en organisaties. Met deskundig 
advies van mens tot mens streven we naar het meest faire evenwicht tussen rendement en gemoedsrust.”

13
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Betalen, sparen, beleggen,  
lenen en verzekeren 

Verantwoordelijkheid

Lokale investeringen 
met duurzame criteria 

Community building

Volledige 
bankenservice voor 
een fijn en duurzaam leven

PartnershipsEngagement

Geduldig kapitaal  
(niet-dividend gedreven)

Klant Schokbestendige 
economie

Personeel Duurzame 
samenleving 

vdk bank
· Volksbank

· Duurzame policy
· Propere bedrijfsvoering

Figuur 2: Onze stakeholdersbenadering van duurzaamheid

Dat betekent dat ze alle andere doelstellingen mee 
ondersteunt, zoals klantenwerving en -verdieping.  
Ze helpt ons een langetermijnrelatie op te bouwen met 
onze klanten en fungeert als een drijvende kracht om 
zowel onze huidige organisatie en (die van) de toekomst 
te versterken. Bovendien hebben we een coördinator 
duurzaam en ethisch bankieren aangesteld om een 
duidelijke duur zaamheidsstrategie op te stellen en te 
bewaken, en zo onze werking nog verder te verduurzamen.

In ons economisch systeem staan vaak de kortetermijn-
winsten voor aandeelhouders voorop. Als duurzame 
bank mikken we op een maatschappelijk en financieel 
rendement op lange termijn. Daarom zetten we niet alleen 
onze aandeelhouders, maar wel een breder scala van 
stakeholders centraal:

Kerndoelstellingen '21-'25:

1.  Duurzaamheid & nabijheid
2.  Klantwerving
3.  Digitalisering
4.  Klantverdieping
5.  Stevige solvabiliteit als basis  
 voor duurzame commerciële groei
6.  Veiligheid en informatiebescherming
7.  Specialisatie door focus op kritische massa
8.  Empowerment voor een flexibele organisatie

Duurzaamheidsfilosofie en rapport 2021  
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→ Investeren in een schokbestendige economie

Als financiële instelling spelen we een belangrijke 
economische rol: door geldstromen te sturen, sturen we de 
economie. vdk bank zet zoveel mogelijk middelen in voor 
kredietverlening om gezinnen en Vlaamse bedrijven te 
steunen. En onze aandeelhouders krijgen een faire maar 
gematigde vergoeding. Onze beslissingen draaien niet om 
winst, ze draaien om mensen.

Bij onze herbeleggingspolitiek houden we rekening 
met internationale standaarden en verdragen en met 
stevige ESG-criteria (kort voor ‘Environmental, Social & 
Governance’). Nieuwe investeringen worden getoetst aan 
de ‘vdk code voor duurzaam en ethisch bankieren’. In het 
hoofdstuk Economie, p. 25, gaan we daar dieper op in.

→  Samenwerken aan een  
duurzame samenleving

Verandering komt niet vanzelf. Dat vraagt daadkracht, 
consequentie, samenwerking. Als toenmalige spaarkas 
hebben we samen met verschillende partners uit de
arbeidsbeweging enkele decennia lang sociale 
bescherming op de politieke agenda proberen te plaatsen. 
Deels daardoor heeft de overheid net na Wereldoorlog II
een socialezekerheidswet geïntroduceerd. Ruim 75 jaar
later is dat nog altijd de basis van ons sociale zekerheids-
systeem.

Vandaag willen we een voortrekkersrol spelen in de 
transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving. 
Door samen te werken met relevante partners en door 
een netwerk uit te bouwen van mensen die geloven 
in onze impact als ethische en duurzame bank. Hoe 
meer deelnemers, hoe groter het draagvlak voor 
maatschappelijke veranderingen. En hoe groter het bereik 
van ons netwerk, hoe meer mensen we de kans kunnen 
geven om daadwerkelijk bij te dragen aan verandering. 
Meer daarover in het hoofdstuk Maatschappij, p. 29.

→ Een consequente, propere bedrijfsvoering

Als we een voortrekkersrol willen spelen, moeten we ook 
zelf het goede voorbeeld geven. Daarom willen we een 
intern klimaatbeleid opzetten, met duidelijke maatregelen 
voor onze kantooractiviteiten en onze verplaatsingen. 
We werken daarnaast een actieplan uit om zo veel 
mogelijk circulair te verbouwen, en introduceren nieuwe 
gewoontes om systematisch en collectief minder afval 
te produceren. Meer over onze eigen initiatieven in het 
hoofdstuk Milieu, p. 41.
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Persoonlijk bankieren

→ De behoeften van de klant

vdk bank is een bank die mensen vooropstelt.  
Een relatiebank. We willen een langetermijnrelatie 
uitbouwen met onze klanten. Luisteren naar hun  
behoeften in een gesprek van mens tot mens. Hen 
persoonlijk leren kennen en gericht helpen bij elke 
verandering, elk belangrijk moment in hun leven.  
We willen een betrouwbare partner zijn op wie ze een 
beroep kunnen doen voor welke financiële vraag of 
behoefte dan ook – van bankieren, sparen en lenen tot 
beleggen en verzekeren. We hebben een brede waaier  
van producten om ons diverse publiek gemoedsrust te 
bieden en de kans te geven om bij te dragen aan een 
duurzame maatschappij. Je leest er meer over in het 
hoofdstuk Diensten & producten, p. 19.

→ Het engagement van ons personeel

Onze belofte als menselijke bank staat of valt met het 
engagement en de verantwoordelijkheid van onze 
medewerkers. We doen er alles aan om fysiek en digitaal 
bereikbaar en beschikbaar te zijn. Want zeker in moeilijke 
tijden – persoonlijk en maatschappelijk – is het fijn om bij 
een vertrouwenspersoon terecht te kunnen voor advies.

We zetten sterk in op buurtkantoren en ondersteunen onze 
vdk’ers met middelen en maatregelen om hun veiligheid,  
gezondheid en welzijn te bevorderen. Daarnaast investeren  
we in persoonlijke ontwikkeling via interne en externe 
vormingsprogramma’s en betrekken we onze medewerkers  
bij ons duurzaamheidsbeleid. Zo worden ze actieve 
ambassadeurs van ons maatschappelijke project.  
Meer tekst en uitleg in het hoofdstuk Personeel, p. 37.

Ethische grondslag

Een duurzaamheidsstrategie wordt gevoerd binnen  
een bedrijfscultuur. Hoe sterk onze strategie ook is,  
als ze niet gedragen wordt door onze medewerkers,  
dan leidt ze nergens toe. Daarom hebben we  
duidelijke bedrijfswaarden gedefinieerd die ons  
als organisatie typeren.

De centrale waarden van vdk bank zijn historisch bepaald: 

✓	 Menselijkheid staat centraal in alles wat we doen.  
 We helpen onze klanten zoveel mogelijk om hun  
 dromen financieel waar te maken, en beschermen 
 ze tegelijk tegen een te hoge schuldenlast. Ook onze 
 vdk’ers krijgen veel respect en verantwoordelijkheid. 
 En we beleggen enkel in bedrijven, organisaties 
 en instellingen die de mensenrechten en  
 arbeidsrechten respecteren.  

✓	 Onze duurzaamheidsstrategie vertrekt vanuit 
 een wisselwerking van en samenwerking tussen  
 de verschillende stakeholders. Elke partij moet 
 meerwaarde halen uit hun relatie met vdk bank en 
 zich engageren voor maatschappelijke veranderingen 
 in de richting van een eerlijke en duurzame samenleving.  
 Vooral op het vlak van samenwerking met onze klanten,  
 werknemers, leveranciers, aandeelhouders en  
 de samenleving in haar geheel springen we erbovenuit. 

✓	 Eerlijkheid is alles. Een fair evenwicht tussen  
 winst voor de klant, de bank, onze werknemers,  
 onze aandeelhouders en de samenleving. Door op  
 elk vlak eerlijke keuzes te maken, willen we concrete 
 stappen zetten richting een inclusieve, eerlijke, 
 duurzame samenleving. Maar eerlijkheid gaat ook 
 over transparantie: vertellen wat we vandaag al doen 
 en morgen willen bereiken. Om de verduurzaming van 
 onze bank en maatschappij te versnellen, willen we 
 meer inzetten op communicatie. Als we geloofwaardig 
 willen zijn, dan is het belangrijk dat zowel interne als 
 externe stakeholders weten hoe we de toon willen 
 zetten voor een duurzame bankensector. 
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Een gezamenlijk doel
We willen niet zomaar ons eigen ding doen – we willen een bijdrage leveren aan een grotere maatschappelijke 
beweging. Daarom koppelen we ons duurzaamheidsbeleid aan de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties (SDG’s), vastgelegd in 2015. Zo streven we met verschillende nationale en internationale bedrijven, 
organisaties en landen een eerlijkere en betere wereld na tegen 2030. Samen met onze stakeholders doen we ons  
uiterste best om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren. 



SDG Aanpak vdk bank 

• Onze investeringscriteria vereisen dat bedrijven aandacht hebben voor gendergelijkheid, 
zie hoofdstuk Economie.

• We steunen het charter voor meer genderdiversiteit in de financiële sector, voor gelijke kansen en 
gelijke verloning voor mannen en vrouwen, zie hoofdstuk Personeel.

• Onze investeringscriteria stellen voorop dat zowel bedrijven als landen de mensen- en 
arbeidsrechten naleven en respecteren, zie hoofdstuk Economie.

• We voorzien kredieten voor missie gedreven bedrijven en organisaties, zie hoofdstuk Diensten 
& producten.

• Onze leveranciers moeten de principes en uitgangspunten uit de vdk-gedragscode onderschrijven, 
zie hoofdstuk Milieu.

• We hebben eerlijke arbeidsomstandigheden en bevorderen welzijn en gezondheid op het werk, 
zie hoofdstuk Personeel.

• Als lokale en voorzichtige bank voorkomen we economische schokken en crisissen, die mensen in 
zwakkere posities zwaarder treffen en ongelijkheid vergroten, zie hoofdstuk Economie.

• Met onze transparante en betaalbare woonkredieten geven we mensen kansen om kwaliteits volle 
huisvesting te verwerven. Door onze voorzichtige aanpak voorkomen we dat mensen in problemen 
terechtkomen, zie hoofdstuk Diensten & producten.

• We ondersteunen maatschappelijke organisaties om armoede en uitsluiting lokaal en wereldwijd 
tegen te gaan, zie hoofdstuk Maatschappij. 

• Via onze woonkredieten zorgen we voor haalbare huisvesting. Met groene kortingen en gerichte 
adviesgesprekken stimuleren we energiebesparing en hernieuwbare energie, zie hoofdstuk Diensten 
& producten.

• We geven onze klanten alle kansen om ethisch met hun geldzaken om te springen, 
zie hoofdstuk Diensten & producten.

• Onze leveranciers moeten zich engageren om zelf op een duurzame wijze te werken, 
zie hoofdstuk Milieu. 

• In onze eigen werking volgen we principes van circulair (ver)bouwen, beperken we ons kantoorafval 
en houden we rekening met onze CO2-uitstoot, zie hoofdstuk Milieu.

• We werken aan een ‘science-based target’ of wetenschappelijk onderbouwd doel om de 
klimaatopwarming op maximaal 1,5 °C te houden, zie hoofdstuk Economie.

• In onze investeringscriteria houden we rekening met de klimaatimpact van bedrijven. Zo sluiten 
we elke financiering van de ontginning van fossiele brandstoffen uit. Voor landenobligaties komen 
enkel landen in aanmerking die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, zie hoofdstuk 
Economie.

• Intern werken we aan een klimaatplan rond milieuvriendelijk energieverbruik, mobiliteit 
en materiaalgebruik, zie hoofdstuk Milieu.

• Onze investeringscriteria sluiten de productie en verkoop van wapens uit. Ook bedrijven en landen 
waarvan corruptie of mensenrechtenschendingen gekend zijn, worden niet ondersteund, 
zie hoofdstuk Economie.

• Intern hebben we een sterk beleid tegen witwaspraktijken en op het vlak van cybersecurity, 
zie hoofdstuk DNA.

• We vormen netwerken met andere organisaties en doen een beroep op de expertise van 
externe partijen om onze duurzaamheidsambities om te zetten in concrete acties, zie hoofdstuk 
Maatschappij.

Alle doelstellingen zijn belangrijk. Het is aan de overheden om het overzicht te bewaren en ervoor te zorgen dat  
we ze allemaal behalen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de thema’s waarin wij het verschil kunnen maken,  
via onze investeringscriteria of ons intern beleid:
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We willen individuen, gezinnen, bedrijven en organisaties de kans geven om bewust met hun geld om te springen. 
Om met hun dagelijkse transacties, spaargeld, beleggingen, kredieten, leningen en verzekeringen bij te dragen aan 
de transitie naar een gezonde, inclusieve, duurzame maatschappij. Daarom bieden we duurzame producten aan in 
alle productgroepen. Bij productinnovaties mikken we op alternatieven die even financieel rendabel zijn als hun 
niet-duurzame tegenhangers.

2.3
Diensten & producten
Brug tussen klanten en
duurzaamheid

Duurzaam aanbod
Vlot en veilig betalingsverkeer

In totaal doen 91.817 klanten voor hun betaalverkeer een 
beroep op vdk bank. Vlot cash en elektronisch betalen, 
zowel online als offline, is een onderdeel van het dagelijkse 
leven. vdk bank schenkt daarbij extra aandacht aan 
veiligheid en volledigheid: we werken mee aan alle 
antiphishing-campagnes, we informeren onze klanten 
preventief, en we stimuleren ze om voor al hun geldzaken 
een beroep te doen op onze diensten. Ook voor hun 
betaalverkeer, want het geld dat op een zichtrekening 
staat, komt evengoed in onze balans terecht. En de 
omvang ervan groeit, want door de lage rente op de 
spaarrekeningen zetten mensen hun geld minder snel over. 
Het geld op een zichtrekening bepaalt dus mee hoeveel 
we kunnen investeren in duurzame landen, bedrijven 
en initiatieven. Kiezen voor één duurzame bank is dus 
niet alleen handig, het maakt dat je als klant een grotere 
bijdrage levert aan een eerlijke, inclusieve, circulaire, 
solidaire en gezonde toekomst. 

Duurzaam en gereglementeerd sparen

Eind 2020 beheerden we zo’n 3,99 miljard euro aan 
spaarmiddelen van 99.508 klanten: 6,6% meer dan 
eind 2019. Dat spaargeld gebruiken we om projecten 
en producten te financieren die voldoen aan onze 
duurzaamheidscriteria. Het idee dat spaargeld ‘slaapt’  
en enkel beleggers echt impact maken, klopt dus niet;  
ook het spaargeld van onze klanten ondersteunt en stuurt 
de economie. Het verschil: als je zelf belegt, kies jij waar je 
geld naartoe gaat – bij een spaarrekening beslist je bank. 

Daarom is het zo belangrijk dat je je bank bewust kiest. 
Bij vdk bank bieden we spaarrekeningen aan die 
gecontroleerd worden op het ethische en duurzame 
karakter van wat ermee gefinancierd wordt, zoals de 
SpaarPlus Rekening. Screeningsorganisatie Ethibel kijkt 
daarbij of het geld een duurzame herbestemming krijgt. 
Denk aan:

✓	 microfinancieringsinstellingen of organisaties  
 die actief zijn in microfinanciering,
✓	 bedrijven of organisaties uit of betrokken bij de sociale  
 economie, bv. kringloopcentra,
✓	 bedrijven of organisaties voor duurzame energie,   
 milieuvriendelijke technologie,  
 biologische voeding en natuurbehoud,
✓	 mensenrechtenorganisaties, 
 vredesbewegingen en welzijnsorganisaties,
✓	 organisaties voor sociale woningbouw,  
 onderwijs of de gezondheidszorg.

Al onze spaarrekeningen zijn gereglementeerd.  
Onze klanten krijgen gegarandeerd de minimumrente: we 
willen duurzame keuzes stimuleren, niet bestraffen door 
minder rente uit te keren.
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Bewust en betaalbaar lenen

Eind 2020 hebben we ruim 3,12 miljard euro aan uitstaande 
kredieten verstrekt aan 23.535 klanten, in de vorm van 
woonkredieten, ondernemingskredieten, kredieten aan 
microfinancieringsinstellingen en consumentenkredieten. 
Dat is bijna 10% meer dan eind 2019. 

We stemmen onze kredieten zorgvuldig af op elke klant 
en elke situatie. Want hoewel een huis woonzekerheid 
biedt, kan het ook een te hoge schuldenlast veroorzaken. 
En als mensen een consumentenkrediet aangaan voor 
lage bedragen, betekent dat vaak dat ze een te kleine 
buffer hebben voor lopende kosten. Als er ondanks 
ons voorzichtige toekenningsbeleid toch sprake is van 
terugbetalingsproblemen, zoeken we samen met de klant 
naar de meest menselijke oplossing.

→ Woonkredieten voor betaalbaar en   
 energiezuinig wonen

Als financier van de Vlaamse Erkende kredietmaatschap-
pijen maken we het hen mogelijk sociale woonkredieten 
toe te kennen aan gezinnen met een beperkt inkomen.  
Zo kunnen ze een bescheiden woning kopen, bouwen of 
verbouwen zonder een te zware schuldenlast. 

Omdat de klimaatuitdaging bij gebouwen bijzonder groot 
is, willen we met onze woonkredieten ook energiezuinig 
wonen stimuleren. Vandaag is verwarming verantwoordelijk 
voor meer dan 10% van alle broeikasgassen. Er zijn duidelijk 
nog veel renovatie-inspanningen nodig om te evolueren 
naar klimaatneutraliteit. Terwijl het Vlaamse Gewest mikt 
op 100% energiezuinige woningen tegen 2050, hadden 
eind 2020 nog maar 3,5% woningen energielabel A. Om 
de doelstelling te halen moet de renovatiegraad minstens 
verdubbelen: van 1,5% naar 3% per jaar. Als duurzame bank 
willen we daar mee aan werken: mensen met een ‘bijna-
energieneutrale’ nieuwbouwwoning of een bestaand huis 
of appartement met minstens energielabel B krijgen een 
groene korting van 0,1%.

De groene korting geldt als de EPC-waarde van  
het pand (evt. na verbouwing) niet hoger is dan:
✓	 200 kWh/m² per jaar voor een alleenstaande woning
✓	 150 kWh/m² per jaar voor een rijwoning
✓	 100 kWh/m per jaar voor een appartement

Mensen met een grondig te renoveren woning kunnen 
daarnaast gebruikmaken van het Vlaamse renovatie-
krediet als ze bij ons een hypothecaire lening afsluiten. 
Op voorwaarde dat ze hun energieprestaties sterk 
verbeteren binnen de 5 jaar, betaalt de Vlaamse overheid 
hen de rente terug. Naargelang hun energielabel na 
renovatie (C, B of A) kunnen ze voor 30.000 tot  60.000 euro 
vrijgesteld worden van interestlasten.

Een financiële tegemoetkoming is één ding, praktische 
ondersteuning een ander. We werken aan verdere 
opleiding en eenvoudige tools voor onze vdk’ers om  
met goed financieel (ver)bouwadvies onze klanten 
maximaal te ontzorgen. Zo willen we als bank meedenken 
met onze klanten over de mogelijkheden op het vlak  
van energiebesparing en duurzame energie,  
en de financiering ervan. 

→ Bedrijfskredieten voor een sterke 
 lokale economie

Onze afdeling Bedrijven en Organisaties ondersteunt 
bedrijven, de sociale economie, zorgorganisaties, 
overheden … met aangepaste kredieten. We richten ons  
op lokale, missiegedreven professionals. Samen met  
onze klanten gaan we op zoek naar hun bestaansreden, 
naar hoe zij een antwoord willen bieden op 
maatschappelijke uitdagingen, en hoe ze zichzelf en  
hun activiteiten verantwoorden naar de samenleving.

We publiceren de lijst van kredietnemers die meer dan 
5 miljoen euro hebben uitstaan bij vdk bank en akkoord 
gaan met de publicatie van hun gegevens. We werken 
aan maximale transparantie door dat in de toekomst ook 
vooraf met kandidaat-kredietnemers op te nemen.
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Zinvol beleggen 

Eind 2020 hebben 23.805 klanten samen 738,47 miljoen 
euro belegd bij vdk bank, via levensverzekeringen,  
fiscaal sparen, gestructureerde producten en fondsen.  
Dat is ongeveer 6,7% meer dan het jaar ervoor. 

Onze huisfondsen, ontwikkeld in opdracht van vdk bank, 
staan bekend om hun uitgesproken duurzaam karakter:

✓	 vdk Sustainable Flex Fund: een fonds dat integraal  
 de ‘vdk code voor duurzaam en ethisch bankieren’ 
 volgt (zie ook Economie – Een lokale, faire bank met  
 een wereldwijd engagement, p. 25). Bij de verkoop 
 van het fonds staan we een deel van onze 
 distributievergoeding af aan ‘Generation for Good’. 
 Die organisatie van de Koning Boudewijnstichting helpt 
 mensen zonder financiële middelen of netwerk om een 
 eigen zaak op te starten.
✓	 vdk Sustainable Pension Fund: een fonds beheerd door 
 de bank De Groof Petercam volgens ESG-standaarden 
 die vergelijkbaar zijn met de criteria uit de vdk code 
 (zie DNA – Vandaag: een bank voor een duurzame 
 toekomst, p. 10). Het fonds toont duidelijk aan dat je 
 door zo’n duurzame beleggingsstrategie helemaal niet 
 moet inboeten aan rendement.

Daarnaast bieden we fondsen aan via externe 
fondsenbeheerders. Eind 2020 voldeden 12 van de in totaal 
17 externe fondsen aan tal van duurzaamheidscriteria.  
Zo ondersteunen de fondsen van ‘Funds for Good’ 
meer dan 100.000 kansarme mensen in Europa via 
microfinanciering en businesscoaching. 

Als bank met een duurzame missie gaan we het 
engagement aan om enkel fondsen te adviseren die 
voldoen aan artikel 8 (fondsen met ecologische en/of 
sociale doelstellingen) en artikel 9 (de strengste  
duurzame beleggingen) van de Europese wetgeving: 
‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’. We stimuleren 
onze huidige leveranciers alvast om hun fondsen in die zin 
te oriënteren.

Verzekeren tegen tegenslag of voor iets extra’s

Om onze klanten volledig te kunnen bedienen,  
bieden we ook vier verzekeringen aan van derde partijen: 

✓	 een schuldsaldoverzekering (beheerd door NN),  
 die de nabestaanden van kredietnemers beschermt 
 door bij overlijden het resterende bedrag van het
 krediet (schuldsaldo) volledig of gedeeltelijk terug 
 te betalen;
✓	 een woonverzekering (beheerd door Allianz),  
 die woningeigenaars beschermt tegen de financiële 
 gevolgen van brand-, water- en stormschade;
✓	 een familiale verzekering (beheerd door Allianz),  
 die de aansprakelijkheid dekt voor onbedoelde  
 schade bij anderen;
✓	 VDK Safe Life, een Tak21-spaarverzekering  
 beheerd door Federale Verzekering.
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Persoonlijk advies
Elke klant, elke situatie is anders

Door onze stakeholdersbenadering staat niet de maximale 
winst van vdk bank centraal, maar wel een correcte service 
naar elke klant. We willen niet zomaar verkopen, we willen 
in de eerste plaats mensen helpen – zowel met onze 
commerciële werking als onze marketing en communicatie. 
Van het eerste gesprek tot het beheer van hun volledige 
portefeuille kunnen onze klanten daarom rekenen op een 
kwalitatieve dienstverlening afgestemd op hun belangen, 
hun behoeften, hun situatie. Op die manier bouwen 
we een langetermijnrelatie op en streven we naar een 
duurzaam evenwicht tussen rendement en gemoedsrust. 

We zorgen steeds voor zeer duidelijke informatie  
voor klanten over de kosten voor hun rekeningen  
en beleggingen. 

Ook bij nalatenschappen staat onze menselijke benadering 
voorop en ondersteunen we erfgenamen (niet noodzakelijk 
klanten) uitgebreid bij de administratie.

We bedienen zowel particulieren als ondernemers: met 
de afdeling Bedrijven en Organisaties geven we advies 
aan ondernemingen, de overheid, maatschappelijke 
instellingen en non-profitorganisaties die zich kunnen 
vinden in het vdk-profiel. Samen denken we na over de 
beste financiële oplossingen voor hun toekomstgerichte 
bedrijvigheid, met aandacht voor ons gemeenschappelijke 
engagement tegenover mens en milieu.
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Ons aanbod staat niet stil. Ons productgovernance-beleid 
is erop gericht om een zo ruim mogelijk gamma aan te 
bieden voor alle bankactiviteiten: betalen, sparen, lenen 
en beleggen. Zo willen we onze klanten ondersteunen 
bij alle belangrijke financiële beslissingen in hun leven. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten zien we er 
enerzijds op toe dat ze naadloos aansluiten bij de 
behoeften, kenmerken en doelen van de eindklant. Die 
‘target marketing’ gebeurt op maat van het product en 
van elke doelgroep. Anderzijds streven we naar de hoogst 
haalbare kwaliteit door het rendement, de risico’s, kosten 
en distributiestrategie in kaart te brengen en te beoordelen. 

Ook onze duurzaamheidsambitie speelt daarin een 
belangrijke rol. Die hoogkwalitatieve insteek van 
productinnovatie resulteerde al in het vdk Sustainable 
Pension Fund, het vdk Sustainable Flex Fund en de 
SpaarPlus Rekening. 

Daarnaast verkennen we ook nieuwe paden in onze 
adviesverlening: we experimenteren volop met pop-
upkantoren en bekijken de mogelijkheden om afspraken te 
laten doorgaan via videoconferentie. 

Uitgebreid buurtkantorennet

Onze vdk’ers zijn zowel digitaal als via ons kantorennet 
bereikbaar voor duidelijk en transparant advies over 
producten voor dagelijks bankieren, sparen, lenen, 
beleggen en verzekeren met een correcte prijs-
kwaliteitverhouding. Dat is een bewuste keuze:  
hoewel vandaag de meeste transacties via een app  
of website gebeuren, blijft het op sleutelmomenten 
belangrijk om samen te overleggen. 

Bij grote beslissingen maakt persoonlijk contact met  
je bankier het verschil. Zoals wanneer je een krediet  
wil afsluiten voor je woning of bedrijf. Of wanneer je  
een financiële buffer wil opbouwen of beleggen.  
Op zo’n momenten moet er plaats en ruimte zijn om  
te twijfelen, af te wegen, stil te staan bij je beslissing en  
er twee keer over na te denken. Ook fysiek – misschien niet 
in elk dorp om de hoek maar binnen bereikbare  
afstand wanneer je een grote beslissing overweegt. 
Daarom hebben we besloten om, tegen de trend in,  
meer kantoren te openen op plekken waar we nu niet 
aanwezig zijn. Zo creëren we mogelijkheden tot  
persoonlijk contact en gezamenlijk overleg.

Duurzaamheid en persoonlijk advies 
als drijfveren voor innovatie
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3.1
Economie 
Lokaal ankerpunt voor een 
schokbestendige economie 
Elke bank kan duurzame producten aanbieden, maar daarom is nog niet elke bank duurzaam. Dat hangt af van zoveel 
andere factoren: van welke rol ze speelt in de (lokale) economie, welke investeringscriteria ze hanteert, hoe ze sociale 
initiatieven ondersteunt … De positie van vdk bank is duidelijk: door de dagelijkse keuzes die we maken als solidaire, 
lokale bank, versterken we de lokale economie in Vlaanderen en dragen we tegelijk bij aan gelijke kansen, gezondheid 
en rechtvaardigheid wereldwijd.

Het bankensysteem heeft een belangrijke maatschappelijke 
functie: het stelt mensen in staat om te investeren in hun 
eigen levenskwaliteit. In een veilige thuis, in financieel 
succes en in persoonlijke en professionele groei. 

Maar in de loop van de geschiedenis bleek het systeem 
niet altijd even stabiel. Er ontstonden bubbels door 
speculatie, waardoor schulden en investeringen niet meer 
terugbetaald raakten. Door de toenemende complexiteit 
van internationale markten werden er soms te grote (vaak 
verborgen) risico’s genomen. En investeerders gingen hun 
kapitaal sneller verschuiven voor een hoger rendement. 
Zo kwamen beursgenoteerde bedrijven onder druk te 
staan om de winsten voor hun aandeelhouders op te 
drijven, waardoor ze minder kapitaal overhielden voor hun 
personeel, innovatie en expansie. Wanneer het economisch 
goed ging, werd er soms zoveel krediet uitgekeerd dat 
de bubbels ontploften en de kredieten op slot gingen, 
waardoor verschillende bedrijven in moeilijkheden 
kwamen. In 2008 leidde de spiraal van die internationale 
financiële complexiteit, het overdreven winstbejag en te 
weinig effectieve regels tot de bankencrisis.

Dankzij de strengere reglementering na 2008 kunnen 
banken hun maatschappelijk-economische rol beter 
opnemen. Ze kunnen gerichter investeren in sociale 
vooruitgang en economische ontwikkeling. Al zijn bepaalde 
inzichten nog niet helemaal doorgedrongen, bijvoorbeeld  
dat lokale banken, die goed ingebed zijn in de  
lokale economie, veel beter geschikt zijn om  
schokken op te vangen en nog nooit een financiële  
crisis hebben veroorzaakt. 
 

Overheden en centrale banken hebben de taak om 
samen doordachte maatregelen in te voeren die het 
bankensysteem veiliger en duurzamer maken: 

✓	 meer focus op langetermijnengagementen,
✓	 afraden van pure speculatie,
✓	 grondigere risico-inschattingen op basis van het 
 individuele dossier en niet op basis van een algemeen 
 economisch klimaat,
✓	 meer aandacht voor milieurisico’s,
✓	 een centrale rol voor lokale banken in het algemene 
 bankensysteem.

De eenvoudige en eerlijke aanpak van lokale banken 
creëert vertrouwen en zorgt ervoor dat particulieren en 
ondernemers kiezen voor de veilige, duurzame route.

Naar een veilig en dienstbaar 
bankensysteem
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Een lokale, solidaire bank met  
een wereldwijd engagement
 
Lokaal verankerd

Met buurtkantoren verspreid over Vlaanderen verlenen we 
veilige kredieten aan Vlaamse gezinnen, organisaties en 
overheidsinstanties. Meer dan 78% van ons balanstotaal 
gaat naar woonkredieten en kredieten voor bedrijven 
en organisaties, en het is ons plan om dat percentage 
nog verder te laten stijgen. We willen ervoor zorgen dat 
gezinnen comfortabel kunnen leven, Vlaamse kmo’s 
genoeg financiële middelen hebben om duurzaam te 
groeien, en zorginstellingen en sociale initiatieven hun rol 
kunnen uitbouwen.

Als lokale bank bedienen we niet alleen de lokale 
samenleving, onze winst wordt ook lokaal uitgekeerd. 
Al onze aandeelhouders zijn Belgisch. Daardoor dragen 
we rechtstreeks bij aan de welvaart van België, en zit de 
beslissingsmacht volledig in eigen land. Onze activiteiten 
liggen hier en ze blijven hier. Er bestaat geen stevigere 
verankering in de lokale economie.

Solidair bestuurd

66% van onze aandeelhouders maakt een onderdeel 
uit van de arbeidersbeweging – denk aan vakbonden, 
ziekenfondsen, … Ze hebben zelf een maatschappelijk 
programma waar ze fier op zijn en waar vdk bank als 
duurzame, ethische bank aan bijdraagt. Daardoor zijn 
ze betrokken bij onze missie en eisen ze geen hoge 
dividenden, maar waken ze mee over onze impact op 
lange termijn.

We zijn ook solidaire belastingbetalers. Hoewel we het 
onlogisch vinden dat het huidige bankensysteem kleinere 
banken benadeelt, vinden we het evident dat we net als 
iedereen bijdragen aan een systeem dat publieke diensten 
organiseert en middelen herverdeelt. Alle heffingen en 
taksen opgeteld, betaalden we de afgelopen vijf jaar een 
gemiddelde belasting van 58,55% van het brutoresultaat.
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Bron: www.unepfi.org

Wereldwijd geëngageerd 

… als lokale bank
Als lokale speler zitten we in de perfecte positie om mee te 
werken aan internationale verdragen: dicht bij de lokale 
economie waken we over veilige en schokbestendige 
kredieten en duurzame investeringskeuzes. We zetten onze 
schouders mee onder:

✓	 De ‘Sustainable Development Goals’ van de 
 Verenigde Naties
 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen die formeel 
 aangenomen werden door de algemene vergadering 
 van de Verenigde Naties in 2015. Ze zijn de hoekstenen 
 van een wereldwijd actieplan voor vrede en duurzame 
 ontwikkeling. 

 
 Zo wil de VN alle landen stimuleren om 
 armoede en ongelijkheid te bestrijden en tegelijk 
 gezondheid en onderwijs te verbeteren, inclusieve 
 economische groei te bevorderen, de 
 klimaat verandering tegen te gaan en bossen en 
 oceanen te beschermen. vdk bank heeft niet alleen 
 de SDG’s opgenomen in haar duurzaamheidsstrategie 
 (zie Tweesporenbeleid – Een gezamenlijk doel, p. 18), 
 we hebben ons ook aangesloten bij de VN-Principes 
 voor verantwoord bankieren:

✓ Het Klimaatakkoord van Parijs
 Binnen het klimaatakkoord is er een duidelijke rol
 weggelegd voor de financiële sector: die moet ervoor 
 zorgen dat er kapitaal is om de klimaatverandering 
 te bestrijden. Om de daad bij het woord te voegen,  
 is vdk bank lid van ‘The Belgian Alliance for Climate 
 Action’ (zie ook DNA – Samenwerken voor sociale 
 inclusie en het klimaat, p. 9). Zo zetten we samen 
 met WWF België en andere Belgische bedrijven, ngo’s 
 en academische instellingen concrete stappen om de 
 

 opwarming van de aarde binnen de afgesproken 
 grenzen te houden. In dat kader werkten we een 
 ‘science-based target’ uit, een wetenschappelijke 
 doelstelling om onze uitstoot van broeikasgassen te 
 beperken. Een traject dat wetenschappelijk is bepaald 
 en waarbij onze progressie nauwgezet wordt 
 opgevolgd. vdk bank engageert zich om met haar 
 eigen werking en haar investeringen te streven naar 
 het meest ambitieuze doel: de klimaatopwarming op 
 maximaal 1,5 °C te houden. 

PRINCIPE 1
Inschakelen 

We stemmen onze bedrijfsstrategie 
af op de noden van mens en 
samenleving, zoals verwoord in de 
VN-doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (de SDG’s),  
de klimaatovereenkomst van Parijs 
en andere relevante nationale en 
regionale overeenkomsten.

PRINCIPE 4
Stakeholders

Om die maatschappelijke 
doelstellingen te bereiken, luisteren 
we naar onze stakeholders en 
werken we actief samen.

PRINCIPE 5
Bestuur en cultuur

We maken de principes waar via 
deugdelijk bestuur en via een cultuur 
van verantwoord bankieren.

PRINCIPE 6
Transparant en verantwoord

We houden regelmatig onze eigen 
en de gezamenlijke vooruitgang 
van de principes tegen het licht. 
We nemen in alle transparantie 
verantwoordelijkheid voor zowel 
onze positieve als onze negatieve 
impact en voor onze bijdrage tot  
de maatschappelijke doelstellingen.

PRINCIPE 2
Impact en doelstellingen

We vergroten constant de positieve 
impact op mens en milieu van onze 
activiteiten, producten en diensten, 
terwijl we de negatieve impact 
verkleinen en onze risico’s beheersen. 
Daarvoor formuleren en publiceren 
we de doelstellingen waarmee we 
de grootste impact hebben. 

PRINCIPE 3
Klanten

We gedragen ons verantwoord ten 
opzichte van onze klanten, moedigen 
duurzaam gedrag aan en maken 
economische activiteit mogelijk die 
welvaart creëert voor de huidige én 
de toekomstige generaties.
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… als institutionele belegger
Als bank zetten we het geld van onze klanten enerzijds 
om in kredieten en anderzijds in aandelen en obligaties. 
78% van onze balans wordt gebruikt om gezinnen, 
bedrijven en organisaties in ons land te ondersteunen. 
Met de overige 22% kopen we obligaties en aandelen bij 
landen en bedrijven. Dat is onze bankenportefeuille. Ook 
voor de samenstelling van die portefeuille hanteren we 
strikte duurzaamheidscriteria. Elke investering in obligaties 
en aandelen moet voldoen aan de ‘vdk code voor 
duurzaam en ethisch bankieren’. Zo zorgen we ervoor dat 
vdk bank en onze spaarders de economie ondersteunen 
zonder mens of milieu te schaden. 

Bij landenobligaties moeten de volgende verdragen 
gerespecteerd worden:

✓ The International Bill of Human Rights met de 
 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het 
 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
 politieke rechten, en het Internationaal Verdrag inzake 
 economische, sociale en culturele rechten;
✓ Het Verdrag van Genève voor de bescherming van 
 burgers in oorlogstijd;
✓ De arbeidsstandaarden van de Internationale 
 Arbeidsorganisatie;
✓ De UN Global Compact om de activiteiten van 
 bedrijven in lijn te brengen met 10 duurzaamheids- 
 principes op vlak van mensenrechten, arbeids-
 voorwaarden, milieu en anticorruptie;
✓ Het Biodiversiteitsverdrag van Rio De Janeiro;
✓ Het Klimaatakkoord van Parijs;
✓ Het Verdrag Chemische Wapens, het Verdrag 
 Clustermunitie, het Verdrag van Ottowa voor het 
 verbod van antipersoonsmijnen en het Verdrag tot 
 Verbod van Kernwapens.

Kortom, we gaan na of het land in kwestie de 
mensenrechten respecteert, zonder doodstraf of 
kinderarbeid, of het zich inzet voor het klimaat en de 
biodiversiteit, en of het corruptie en witwaspraktijken 
bestrijdt.

De screening van bedrijfsobligaties en aandelen gebeurt 
in drie stappen:

1. We verwerken ESG-criteria (voluit ‘Environmental, 
 Social and Governmental’) rond mens en 
 maatschappij, milieu en goed bestuur. De 
 bedrijven moeten rekening houden met de mensen-
 en arbeidsrechten, gendergelijkheid, er mogen 
 geen grove inbreuken zijn op het vlak van milieuzorg 
 en het bedrijf moet eerlijk zakendoen. 
2. We sluiten controversiële producten en sectoren uit, 
 zoals wapens, fossiele brandstoffen, tabaksproductie 
 en onwettige dierenproeven.
3. Een best-in-class-benadering: we beoordelen de 
 prestaties van de bedrijven in vergelijking met de 
 sector waartoe ze behoren.

Voor onze data vertrouwen we op ISS-Oekom, een 
van de grootste ratingagentschappen op het vlak van 
duurzaamheid. Die bezorgt ons regelmatig de ESG-scores 
van de betreffende landen en bedrijven, en geeft ons 
elk half jaar een geüpdatete uitsluitingslijst. Elke nieuwe 
investering moet getoetst worden aan de meest recente 
gegevens van ISS-Oekom. Als lopende investeringen 
op de uitsluitingslijst terechtkomen, worden ze grondig 
doorgelicht, worden de bestuursleden persoonlijk 
aangeschreven om actie te ondernemen, en worden de 
obligaties of aandelen uitgefaseerd als ze hun beleid niet 
veranderen.
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3.2
Maatschappij
Samenwerken aan een 
duurzame samenleving
Voor maatschappelijke verandering hebben we een breed draagvlak nodig. Een netwerk van gelijkgestemde mensen, 
organisaties, publieke instanties. Net zoals we ons met verschillende partijen decennialang hebben ingespannen voor 
een systeem van sociale zekerheid, heeft het ook decennia van acties en overleg van het middenveld en bedrijfsleven 
gevergd om een ecologisch beleidskader op te stellen. Daarom willen we met zoveel mogelijk stakeholders werken 
aan de transitie naar een duurzame maatschappij. Netwerken bouwen. Partnerschappen aangaan. De impact van 
duurzaam bankieren zichtbaarheid geven en verder invullen – samen met onze community. 

Partnerschappen en kennisdeling

Een partnerschap is geen eenrichtingsverkeer van 
screenings of scores. Partners kiezen voor elkaar en zien 
er beiden een meerwaarde in om een gezamenlijk project 
aan te gaan. Elke partner draagt bij vanuit zijn eigen rol en 
expertise. Bij vdk bank werken we zo op vijf manieren met 
gelijkgezinden aan verduurzaming:

1. netwerken rond duurzaamheid
2. inschakelen van expertisepartners
3. financiering van maatschappelijke organisaties
4. kennisdeling met andere missiegedreven organisaties 
 en bedrijven
5. consulteren van een maatschappelijke adviesgroep

Netwerken rond duurzaamheid

Als lid van verschillende Belgische en Europese 
netwerken ontmoeten we regelmatig andere bedrijven 
en organisaties om kennis en ervaringen uit te wisselen en 
duidelijke standpunten in te nemen.

✓ The Shift: het Belgische netwerk voor duurzaamheid, 
 dat bedrijven, ngo’s en andere maatschappelijke 
 spelers samenbrengt om kennis te delen en  
 projecten op te zetten voor een duurzame samenleving  
 en economie.

✓ Belgian Alliance for Climate Action: een initiatief van 
 The Shift en WWF België om met verschillende spelers 
 uit het Belgische bedrijfsleven en de academische 
 wereld ambitieuze en onderbouwde klimaatdoelstellingen 
 te realiseren.
✓ Principles for Responsible Banking van UNEP FI: een 
 initiatief van de Verenigde Naties om financiële 
 instellingen te betrekken bij de Sustainable Development 
 Goals (zie hoofdstuk Economie – Een lokale, faire bank 
 met een wereldwijd engagement, p. 26).
✓ Sign for my future: een coalitie van burgers, jongeren, 
 bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en
 academici voor een daadkrachtig klimaatbeleid in 
 België.
✓ beweging.net: een netwerk van sociale organisaties, 
 oorspronkelijk de christelijke arbeidersbeweging ACW. 
 Onze historische partner, waarmee we op regelmatige 
 basis nieuwe initiatieven en campagnes opzetten rond 
 sociale en ecologische thema’s.
✓ European Savings and Retail Banking Group: een 
 groep van regionale spaar- en netwerkbanken in 
 Europa, waaronder wijzelf en negen andere Belgische 
 banken.
✓ Febelfin: de Belgische federatie van de financiële sector, 
 die onder meer toezicht houdt over de wetgeving en 
 praktijk rond ‘sustainable banking’.
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Inschakelen van expertisepartners

We doen een beroep op experts om onze kantoren en 
activiteiten te verduurzamen, en geven via co-branding 
meer zichtbaarheid aan oplossingen voor een groene, 
rechtvaardige, veerkrachtige toekomst.
 
✓ Bond Beter Leefmilieu: we werken samen met de 
 Vlaamse koepel van natuur- en milieuorganisaties aan 
 de vorming van medewerkers op duurzaamheids-
 thema’s, aan de rol van de financiële sector in  
 de duurzame transitie, en aan concrete  
 gezamenlijke projecten. 
✓ Futureproofed: strategisch adviesbureau dat bedrijven
 en overheden helpt om hun CO2-uitstoot te herleiden 
 naar nul. Samen bekijken we hoe vdk bank 
 klimaatneutraal kan worden.
✓ Be Planet: Belgische stichting die duurzame 
 burgerinitiatieven steunt. Samen lanceren we een 
 projectoproep voor duurzame initatieven in Sint-Niklaas.
✓ Institutional Shareholder Services: verzamelt en 
 bezorgt ons data over de duurzaamheidsprestaties van 
 de bedrijven en landen waarin we investeren.

✓ make sense: strategisch en creatief 
 communicatiebureau voor positieve impact.  
 Onze vaste communicatiepartner, die ons helpt om  
 onze duurzame boodschap systematisch uit te dragen  
 en onze doelgroepen te mobiliseren.
✓ Sociale InnovatieFabriek: promoot sociaal ondernemen 
 en innoveren. vdk bank helpt met financieel advies bij
 de opstart en opschaling van sociale initiatieven.
✓ VIBE, Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen 
 en Wonen: begeleidt ons bij circulaire (ver)bouw(ings)- 
 projecten in onze hoofdzetel en bankkantoren.
✓ Energent: burgercoöperatie voor hernieuwbare energie 
 die Gentenaren verenigt in hun streven naar een 
 duurzame en klimaatneutrale samenleving. Mede
 opgericht, bestuurd en financieel begeleid door 
 vdk bank. De coöperatie helpt ons bij groene- 
 energieprojecten, zoals de plaatsing van zonnepanelen 
 op onze gebouwen.

Geboortebos in Nevele:
3.000 handtekeningen verzameld, 1.200 bomen en struiken 
geplant.

Samen met onze partners van Sign for my future verzamelden we 
in het voorjaar van 2019 handtekeningen voor een daadkrachtiger 
klimaatbeleid in België. Daarbij beloofden we 1 boom te planten voor 
elke 10 handtekeningen op de petitie van vdk bank. Mede dankzij 
een breed maatschappelijk draagvlak – 267.617 handtekeningen in 
totaal – verhoogde de federale regering haar CO2-doelstelling naar 
-55%, hebben we vandaag een nationaal investeringsplan, en wordt 
de voortgang van het klimaatbeleid opgevolgd door een objectieve 
klimaatraad. En Nevele kreeg van ons een geboortebos langs  
het Schipdonkkanaal.

Sint-Niklaas in transitie:
Projectoproep voor duurzame initiatieven

Via de Belgische stichting Be Planet lanceren we in 2021 samen met  
de stad Sint-Niklaas een projectoproep voor duurzame initiatieven.  
Zo willen we lokale burgers, verenigingen en ondernemers stimuleren 
om mee te werken aan de ecologische transitie in Sint-Niklaas.  
De laureaten worden bekendgemaakt tijdens ons jaarlijkse 
netwerkevent voor sociale ondernemers in het voorjaar van 2022.
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Financiering van maatschappelijke organisaties

Daarnaast ondersteunen we verschillende  
maatschappelijke organisaties, die zich stuk voor stuk 
inzetten voor mens en milieu. Dat kan gaan via een  
vaste jaarlijkse gift, met een variabele bijdrage naargelang 
de prestaties van de SpaarPlus Rekening, of via een  
participatie van vdk bank.
 
✓ We Social Movements, oorspronkelijk ‘Wereldsolidariteit’: 
 helpt mensen aan menswaardig werk en een leefbaar
 loon met 100 sociale organisaties in Afrika, Latijns- 
 Amerika, Azië en België. 
✓ Incofin cvso: ontwikkelingsfonds dat via 
 microfinanciering investeert in het succes van kleine 
 ondernemers in ontwikkelingslanden.
✓ De Kromme Boom: woon- en leefgemeenschap voor de 
 begeleiding van kansarme jongeren en jongvolwassenen.
✓ De Schoring: coöperatieve vennootschap opgericht 
 om Levanto te financieren, een sociale onderneming  
 voor duurzame en betaalbare tewerkstelling in   
 Vlaanderen. 
✓ Streekmotor23: samen ondersteunen we projecten in 
 de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek die mensen 
 met zorgnood en de natuur samenbrengen.

✓ Teleonthaal: een vrijwilligersorganisatie die dag  
 en nacht klaarstaat om in alle anonimiteit te praten  
 of te chatten over kleine en grote zorgen.
✓ TAJO: Gents talentenatelier dat jongeren tussen   
 10 en 14 jaar laat kennismaken met de meest   
 uiteenlopende beroepen.
✓ Broederlijk Delen: investeert in de plannen van  
 de armste gemeenschappen in het Zuiden. 
✓ Welzijnszorg: bestrijdt armoede in  
 Vlaanderen en Brussel. 
✓ De Punt: bedrijvencentrum voor sociaal en 
 duurzaam ondernemen.

Solidair met de wereld met WSM:
Bevordering van waardig werk en  
sociale bescherming.

We Social Movements komt dagelijks op  
voor het recht op waardig werk en sociale 
bescherming om zo armoede en uitsluiting te 
bestrijden en te voorkomen. De organisatie 
werkt samen met zo’n 100 sociale bewegingen 
in 24 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en 
België: vakbonden, mutualiteiten, microkrediet-
instellingen, vrouwen-, jongeren- en ouderen-
organisaties. Met resultaat: hun inspanningen 
zorgen voor verandering wereldwijd –  
voor een leefbaar loon voor kledingstiksters  
in Bangladesh, voor betaalbare medische
zorgen voor Malinese boeren, voor een  
bakkersopleiding voor Guatemalteekse jongeren  
en een veilige werkplek voor mijnwerkers in  
de Democratische Republiek Congo.
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Kennisdeling met missiegedreven organisaties 
en bedrijven

De kennis rond financiën en de bestuurstechnieken die 
zijn opgebouwd binnen vdk bank mogen natuurlijk ook 
renderen buiten de bank. Daarom treden onze vdk’ers 
vaak naar buiten en zetten ze hun talenten ook op 
andere plekken in. Ze brengen regelmatig gelijkgestemde 
ondernemers samen tijdens workshops, en ze nemen deel 
aan overlegmomenten en raden van bestuur om hun 
inzichten en expertise te delen.

Consulteren van een maatschappelijke 
adviesgroep

We werken aan een maatschappelijke adviesgroep, 
die meedenkt over hoe we als bank het best omgaan 
met maatschappelijke fenomenen, zoals mensen- en 
arbeidsrechten, sociale inclusie, klimaatopwarming en 
natuur. De groep zal onder meer samengesteld zijn uit 
externen vanuit het middenveld en de academische en 
economische wereld.

Positieve klantbeleving

Als vertrouwensadviseurs willen we dicht bij de 
mensen staan, een luisterend oor bieden en maximaal 
aanspreekbaar zijn. Daarom vragen we regelmatig 
feedback aan onze klanten en hebben we oor voor 
klachten en verbeterpunten. We hebben een transparante 
procedure: eerst probeert de vdk-adviseur een oplossing 
aan te reiken. Blijft de klant ontevreden, dan kan die tijdens 
de kantooruren telefonisch of via e-mail terecht bij de 
dienst Klachtenbehandeling. Als een klant formeel klacht 
neerlegt, verloopt alle communicatie exclusief via de dienst 
Klachtenbehandeling.

Met een customer experience officer willen we 
zowel het comfort als het belang van de klant in alle 
ontwikkelingen binnen de bank bewaken. Behalve 
klantentevredenheidsenquêtes organiseert die regelmatig 
klantenpanels om onze klanten te betrekken bij het beleid 
en de prioriteiten van vdk bank.

Community building en activatie

We zijn trots en transparant over de keuzes die we maken en willen zoveel mogelijk mensen inspireren. Mobiliseren. 
Gezinnen, organisaties en bedrijven uitnodigen om op welke manier dan ook bij te dragen aan een gezonde 
leefomgeving, een solidaire maatschappij, een duurzame toekomst. 

95% van onze klanten is tevreden over vdk bank, 
66% is zelfs enthousiast.
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On- en offline toegankelijkheid

We werken aan een plan om onze kantoren en digitale 
kanalen toegankelijker te maken voor blinden en 
slechtzienden en voor mensen met een verminderde 
mobiliteit. Om de digitale en financiële kloof te dichten, 
geven we daarnaast kennismakingscursussen van online 
banking en organiseren we samen met beweging.net 
cursussen rond geldzaken in scholen. En we blijven 
vasthouden aan persoonlijk klantencontact, aan advies  
van mens tot mens. Per jaar zijn tot 120 verrichtingen aan 
onze loketten gratis en ook voor wie daar overgaat, houden 
we die kost laag. We doen er alles aan om digitaal en in 
de buurt bereikbaar en beschikbaar te zijn, ook in 
moeilijkere tijden. 

Heldere, betrouwbare communicatie

We spreken klare taal: onze boodschap moet altijd 
duidelijk zijn en behulpzaam voor de verschillende 
doelgroepen. We willen financiële middelen beschikbaar 
stellen voor iedereen en organiseren informatieavonden en 
vormingen om mensen inzicht te geven in woonkredieten, 
beleggingen, erfrecht ... En zoals we veilig met hun geld 
omspringen, beschermen we ook uitgebreid de privacy 
van onze klanten: we passen strikt de Europese GDPR-
wetgeving toe en zorgen ervoor dat persoonsgegevens in 
geen geval doorgespeeld worden aan derden.

Rake campagnes

Met rake activerings- en sensibiliseringscampagnes maken 
we Vlaamse gezinnen, bedrijven en instanties ervan bewust 
dat ze met hun geld de wereld vormgeven. We sporen 
onze community aan om te kiezen voor een bank die hun 
zorgen en visie voor de toekomst deelt en hun geld enkel 
investeert in rechtvaardige, solidaire en duurzame landen, 
bedrijven en initiatieven. En we maken tegelijk duidelijk dat 
dat precies is waar vdk bank voor staat.
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Sponsoring 
 
Door sponsoring geven we vdk bank meer  
zichtbaarheid en naambekendheid in Vlaanderen.  
We gaan daarbij langetermijnrelaties aan met partners  
die een maatschappelijke rol spelen, zoals lokale 
gemeenschapsvormende projecten, cultuur-  
en milieu-initiatieven, en (top)sporters. 
 

✓  Voetbalclub KAA Gent: bekendste en  
langste sponsorcontract – al sinds 1988. 

✓  Turnster Nina Derwael, sinds 2020: inspirerende
 atlete die de turnsport en de olympische ambitie stevig  
 aanwakkert in België. 
✓  vdk bank Gent Damesvolley, sinds 1988.
✓  Leerstoel Frans Verheeke, sinds 2018: onderzoekt  

hoe sport een hefboom kan zijn voor maatschappelijke 
integratie. Voor de empowerment van vrouwen,  
mensen met een migratieachtergrond, mensen met een 
beperking, mensen in armoede ... De leerstoel biedt ook 
een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen, 
met bijzondere aandacht voor de verhalen van de 
‘kansengroepen’.

✓  Leuvens repair café MAAKbar: via Growfunding  
(een Belgisch platform voor crowdfunding)  
sponsorden we de verhuis en verdere uitbouw  
tot hub voor circulaire economie. 

✓  De kunstenaars, eco-experts, hulpverleners en 
muziekliefhebbers van Ensemble: sponsorden  
we via Growfunding voor de uitbouw van een  
creatief open huis in het Citadelpark. 

Sponsorcontract KAA Gent: 
Bank voor de gemeenschap,  
club voor de gemeenschap

KAA Gent is en blijft een ‘community-club’,  
nauw verbonden met stad Gent en juridisch  
verankerd in de lokale gemeenschap. De club 
heeft het statuut van een coöperatieve vennootschap  
met sociaal oogmerk, waarbij expliciet is vastgelegd  
dat het eigen vermogen van de club niet mag 
worden uitgekeerd, ook niet bij een wissel van de 
aandeelhouders. Zo blijft KAA Gent altijd van en  
in Gent. Met de ‘KAA Gent Foundation’ gebruikt  
ze voetbal als een verbindende kracht: ze steunt  
acties van minderbedeelden, stelt het voetbalstadion  
open voor non-profitinitiatieven, en animeert en 
engageert de Gentse jeugd.
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Publieksevenementen 
 
Als historische volksbank willen we vooral  
mensen ontmoeten, samenbrengen en verrijken.  
Niet alleen op kantoor, maar ook op inspirerende  
plekken in onze buurt(en). Tijdens de coronacrisis  
hebben we ze tijdelijk moeten terugschroeven,  
maar dit organiseerden we zoal vóór 2020: 
 
✓  Infosessies over autodelen om het debat over  

gedeelde mobiliteit te stimuleren. Zo brengen we  
ook de Green Deal Gedeelde Mobiliteit in de praktijk. 

✓  Inspiratiesessie over autodelen in  
nieuwbouwprojecten voor projectontwikkelaars, 
overheden en autodeelaanbieders. 

✓  De prijsuitreiking van de ‘vdk-prijs voor duurzame 
ontwikkeling’: bekroont innovatief en origineel 
onderzoekswerk met een sterke maatschappelijke 
impact. We zijn aan de achtste editie toe sinds 2012. 

 

 

1997   David Michiels: Een blauwdruk voor  
praktisch onderzoek naar duurzame  
ontwikkeling in de landbouw 

   Wim De Groote: De weg naar een  
duurzame energievoorziening in Vlaanderen 

1999   Ann Carette: Herstel van en vergoeding 
voor aantasting van niet-toegeëigende 
milieubestanddelen 

2001   Geert Van Hoorick: Juridische aspecten van  
het natuurbehoud en de landschapszorg 

   Marjolein Visser: Produire des semences 
autochtones pour réhabiliter des terres  
dégradées – le cas de Stipa Lagascae R. & Sch.  
en Tunisie Présaharienne 

2003   Tom Verbeke: Essays on the international 
economic order and environmental policy:  
the opportunities and threats for an open economy 

2005   Sebastian Verhelst: Onderzoek naar de 
verbranding in waterstofverbrandingsmotoren 
– A study of the combustion in hydrogen-fuelled 
internal combustion engines 

2008   Arne Schollaert: Civil conflict and its causes –  
Een economische analyse van burgeroorlogen 

2019   Julie Marin: Circular Economy Transition 
in Flanders – An Urban Landscape Design 
Contribution 

 

✓  Event ter lancering van ‘Next Food Chain’:  
het eerste bedrijfsnetwerk rond plantaardige  
voeding in Vlaanderen. 

✓  Infosessie rond de nieuwe vennootschapswetgeving 
en het UBO-register (register voor ‘Ultimate Beneficial 
Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’), samen met de 
accountants van SBB en het kenniscentrum Procura. 

✓  ‘Transities naar de toekomst’: netwerkevent in 
samenwerking met beweging.net. 

✓  ‘Smart cities’: netwerkevent rond duurzaamheid  
in steden met co-creatieplatform Watt Factory  
en beweging.net. 

✓  ‘Innovatie in de social profit’: een samenwerking met het 
Vlaams Welzijnsverbond. 

✓  Jaarlijks netwerkevent voor sociale ondernemers,  
telkens met andere partners. In 2019 bogen meer dan  
90 experts en ondernemers zich over concrete klimaatvragen  
en oplossingen voor een klimaatneutraal Leuven. 
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Maatschappelijk debat 
 
We spreken als voortrekkers van ethisch, duurzaam 
bankieren op publieke evenementen, we roepen via onze 
eigen kanalen op tot verandering, en we geven interviews 
in de media. Zo verscheen er in oktober 2020 een dubbel-
interview van directievoorzitter Leen Van den Neste en 
duurzaamheidscoördinator Wouter Van Besien in Trends 
met de titel ‘Banken hebben de sleutel voor verandering in 
handen’. De dag dat het Verbodsverdrag op Kernwapens in 
werking trad,  riepen we op om het verdrag te ratificeren.  

Leen: ‘We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid 
opnemen om de wereld veiliger te maken. Banken door 
deze nucleaire wapens niet te financieren, overheden  
door zich duidelijk achter het verbod te scharen.’  
Het OKRA-magazine van maart 2021 kopte boven een 
interview met Leen: ‘Wij zijn volgens FairFin de tweede 
duurzaamste van België. Daar ben ik fier op.’ En ook in  
De Standaard verspreiden we onze boodschap,  
onder andere met Wouters opiniestuk ‘Geef de  
Europese Centrale Bank een duidelijk klimaatmandaat.’ 

Leen Van den Neste
Voorzitter van het directiecomité

Michael Voordeckers
Lid van het directiecomité

Geert Van Caenegem
Lid van het directiecomité

Frank Vereecken
Lid van het directiecomité
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(foto team + Leen) 

3.3
Personeel 
Dienstbaar aan  
onze missie en mensen
vdk bank is haar medewerkers. Mensen die prat gaan op eerlijke, duurzame producten en een persoonlijke service.  
Want het ene kan niet zonder het andere: elke klant is anders, zoekt iets anders, heeft andere prioriteiten of een 
ander toekomstplan. Dus doen onze vdk’ers er alles aan om ook in moeilijke omstandigheden zo dicht mogelijk bij hun 
klanten te staan, telefonisch, digitaal en in hun buurtkantoor. En wij bij onze vdk’ers, met ontwikkelingsmogelijkheden, 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, gezondheidsprogramma’s en een duurzaamheidsbeleid dat hen verder drijft. 
Want vdk bank, dat is haar medewerkers. Dankzij hun aanwezigheid, toewijding en inzet maken we samen van ethisch, 
duurzaam bankieren de norm. 

Inzet en motivatie 

Eén team van >260
 
vdk-medewerkers zijn betrokken en loyaal. In 2016 waren er 
in totaal 265 vdk’ers in dienst, in 2020 waren dat er 267. Zo’n 
twee derde van onze medewerkers heeft een anciënniteit 
van meer dan tien jaar. Door onze aandacht voor auto-
matisering en verbetering van onze bedrijfsprocessen 
ver  hoogde hun productiviteit met een kwart tussen 2016 
en 2021. 

Alle vdk’ers delen dezelfde ingesteldheid van 
dienstbaarheid: we zetten ons in voor de dromen en 
behoeften van onze klanten en gebruiken onze financiële 
expertise om anderen te helpen. De relatie met onze 
klanten wordt gekenmerkt door eerlijkheid, menselijkheid, 
verantwoordelijkheidszin en wederzijds respect. Met 
duidelijke communicatie en regelmatige opleidingen 
zorgen we ervoor dat onze medewerkers over de juiste, 
meest actuele informatie beschikken om hun klanten verder 
te helpen. Bij persoonlijk advies zoeken ze constructief mee 
naar positieve oplossingen en beschermen ze de klant 
tegelijk tegen een hoge schuldenlast.  

Door hun open houding, inlevingsvermogen en inzicht 
maken ze financiële diensten toegankelijk voor iedereen. 
Die gemeenschappelijke focus op dienstbaarheid bevordert  
niet alleen onze productiviteit, ze draagt bij aan een positieve  
bedrijfscultuur met ontplooiingskansen voor iedereen. 

Omdat we willen dat onze organisatie de maatschappij 
weerspiegelt, hebben we een inclusief personeelsbeleid: 
we werven aan op basis van kwaliteiten en talenten, 
ongeacht afkomst, huidskleur, leeftijd, geaardheid, 
genderidentiteit, overtuiging, beperking, of wat dan ook.  
Als voorvechters van gelijkheid hebben we in 2019 
het charter ‘Genderdiversiteit in de financiële sector’ 
ondertekend. In 2020 zijn we van start gegaan met 
een strategisch traject voor organisatieontwikkeling 
om onze financiële experts aan te moedigen om te 
groeien in hun rol, of door te groeien naar een andere 
rol of leidinggevende functie. Daarbij voorzien we 
vormingstrajecten aangepast op de verschillende 
competentieprofielen en gerichte ondersteuning van 
vrouwelijke collega’s, zodat ze een gelijke toegang  
hebben tot kaderfuncties in de bank.

42% van ons personeelsbestand was vrouwelijk in 2020, 
dat is iets minder dan het sectorgemiddelde van 50%.  
Met vrouwelijke kaderfuncties scoren we beter dan 
gemiddeld: 39% in vergelijking met 27,8%. En vdk bank 
wordt al sinds 2012 geleid door een vrouwelijke 
directievoorzitter, Leen Van den Neste.
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Ontwikkeling en ontplooiing 

Begin 2021 nam Attentia als onafhankelijke partner een 
anonieme welzijnsenquête af bij onze medewerkers. 
Daarbij scoorden we 88,96% voor betrokkenheid en 89,34% 
voor plezier in het werk, duidelijk beter dan gemiddeld in 
de financiële sector. 30,96% had nood aan herstel, denk: 
vermoeidheid, moeilijk ontspannen na het werk. Ook dat 
is beter dan het sectorgemiddelde, maar daar willen we 
absoluut nog aan werken.

Persoonlijke en professionele groei 
 
We reiken onze medewerkers alle middelen aan om hun 
professionele vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf 
te ontplooien. Dankzij onze dienstbare bedrijfscultuur 
kunnen ze makkelijk bijleren van collega's. Daarnaast 
kunnen ze veel opsteken uit de opvolgingsgesprekken met 
leidinggevenden, of op eigen initiatief een beroep doen op 
een coach om hun persoonlijke en professionele traject zelf 
vorm te geven. Bovendien kunnen onze vdk'ers deelnemen 
aan een ruim opleidingsaanbod rond verschillende 
thema’s: 

✓  productkennis
✓  commerciële vaardigheden
✓  de globale financieel-economische context
✓  ons aanbod van duurzame beleggingen 
✓  operationalisering van de bedrijfswaarden 
✓  veiligheid en gezondheid
 
Duurzaamheid maakt een integraal deel uit van onze 
aanpak en visie en wordt dus niet behandeld als een 
apart thema. Al bij de eerste gesprekken gaan we na 
of kandidaten geëngageerd zijn om onze missie van 
‘duurzaam, menselijk en ethisch bankieren’ mee uit 
te dragen. Het komt op zowat elk vormingsmoment 
aan bod, van een algemene introductie tot de 
concrete duurzaamheidsimpact van onze producten 
en dienstverlening. Vanaf 2021 stemmen we ons 
opleidingsaanbod verder af op de kerncompetenties van 
de verschillende doelgroepen in ons personeelsbestand. 
Zo werken we met de commerciële medewerkers aan een 
opleiding om niet alleen onze producten te verkopen maar 
ook onze waarden en filosofie. 
We streven ernaar om op jaarbasis 10.000 opleidingsuren 
te organiseren. In 2019 registreerden we 11.063 
opleidingsuren, in 2020 waren het er 5.645 door  
de strenge coronamaatregelen.
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Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

We volgen voor al onze medewerkers grotendeels de loon- 
en arbeidsvoorwaarden van PC 310, de bankensector: 
onder meer voor het salaris, de arbeidsduur, overuren, 
de eindejaarspremie, dertiende maand en het aantal 
vakantiedagen. Daarnaast hebben we een bedrijfseigen 
overeenkomst over de loonbonus, het omruilen van 
de eindejaarspremie tegen extra vakantiedagen, 
personeelskortingen op bepaalde producten en diensten ...
Medewerkers krijgen ook een hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, fietsvergoeding en abonnement voor 
het openbaar vervoer. De leden van het directiecomité 
verdienen een vast basissalaris, onafhankelijk van de 
resultaten van de vennootschap. Op die manier sluit het 
verloningsbeleid aan bij onze strategische doelstellingen, 
risicotolerantie, de ethische en maatschappelijke 
bedrijfswaarden én vooral onze langetermijndoelstellingen 
van duurzame groei en rentabiliteit.

Een gezonde werk-privébalans vinden we heel  
belangrijk. Met een systeem van glijdende werkuren,  
een compensatieregeling voor gepresteerde overuren en 
telewerk helpen we onze medewerkers om hun eigen leven 
comfortabel in te richten. En zoals we dicht bij onze klanten 
staan, geldt ook het nabijheidsprincipe voor onze vdk’ers: 
als er een plek vrij is of vrijkomt in een bankkantoor dichter 
bij hun woonplaats, kunnen ze vrij switchen. 

De werknemersparticipatie verloopt via de kanalen 
van de ondernemingsraad, het Comité voor Preventie 
en Bescherming op het Werk (CPBW) en de syndicale 
delegatie. Op de agenda van het CPBW staan voor 2021 
heel wat thema’s die het algemeen welzijn van  
de werknemers raken: 

✓  risico’s verbonden aan ‘zittend werk’ 
✓  dimensies van arbeidsomstandigheden: verlichting, 

verluchting, temperatuur, ergonomie, afwisseling … 
✓  alcohol- en druggebruik  
✓  stress en psychosociale belasting 
✓  ongepast gedrag: geweld, pestgedrag, seksuele 

grensoverschrijdingen … 
✓  veiligheidsgevoel in een bankomgeving 
✓  algemene gezondheid: initiatieven voor 

gezondheidspromotie, vaccinaties … 
✓  mobiliteit 
✓  telewerk 

Begin 2021 peilden we naar stress en psychosociale 
belasting bij onze medewerkers als basis voor een  
concreet welzijnsplan. Want naast een gezonde werk-
privébalans is welzijn en gezondheid op het werk een  
van de belangrijkste factoren voor een positieve,  
betrokken bedrijfscultuur. Daarom stimuleren we  
onze medewerkers ook om zoveel mogelijk te bewegen 
en gezond te eten: behalve deelauto’s stellen we 
bedrijfsfietsen ter beschikking voor korte afstanden, 
een aantal medewerkers komt wekelijks tijdens de 
middagpauze samen om te gaan sporten, we nemen 
jaarlijks deel aan Bedrijvenloop rond de Gentse 
Watersportbaan, en zodra de coronamaatregelen  
het terug toelaten, zorgen we voor een mand met 
biologisch en lokaal geteeld fruit op de bureaus. 

Communicatie en ambassadeurschap

Onze medewerkers zijn de poort naar onze klanten. 
Zij delen onze duurzame boodschap en dragen onze 
waarden uit. Om onze missie te realiseren, zorgen we 
er in de eerste plaats voor dat onze medewerkers goed 
geïnformeerd zijn over onze duurzaamheidsambities, 
zodat zij kunnen optreden als ambassadeurs.  
Onze kanalen: 

✓  een nieuw digitaal leerplatform met een databank  
van vormingspakketten en andere relevante en 
bruikbare informatie over duurzaamheid; 

✓  de mailbox van elke medewerker; 
✓  de nieuwsbrief ‘Hart Genoeg?’; 
✓  imagocampagnes rond duurzaamheid,  

met bijkomende informatie over de opzet  
en achtergrond van elke campagne. 

Duurzaamheid is geen aparte koker bij vdk bank,  
het is een gezamenlijk project. Via het leerplatform en  
de vormingsmomenten nodigen we alle personeelsleden 
uit om het duurzaamheidsbeleid verder de hoogte in te 
stuwen en suggesties te doen over nieuwe actiepunten. 
Verantwoordelijken vanuit de verschillende diensten van de 
bank vormen samen de werkgroep 'Duurzaam en ethisch 
bankieren' om het beleid verder uit te zetten en in te vullen. 
En we onderzoeken ook de mogelijkheid om een vrijwillig 
engagement binnen een maatschappelijk project of een 
sociale organisatie mogelijk te maken tijdens de werkuren.
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3.4
Milieu 
Op weg naar  
klimaatneutraliteit
Als voortrekker op het vlak van duurzaam bankieren is het logisch dat we ook in onze eigen werking onze 
verantwoordelijkheid opnemen tegenover het milieu. Dus stippelen we onder meer een klimaatplan uit om onze  
uitstoot van broeikasgassen te beperken zoals voorgeschreven in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). We pakken  
onze verplaatsingen aan, we werken aan een actieplan om de principes van circulair bouwen toe te passen,  
we verminderen ons afval op kantoor, en we nemen duurzaamheid op in de afspraken met onze leveranciers. 

Intern klimaat- en aankoopbeleid 

Ambitieus klimaatbeleid 

Samen met strategisch adviesbureau Futureproofed 
werken we aan een gedetailleerd klimaatplan om  
onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen en  
zo de opwarming van de aarde mee tegen te gaan.  
Vanaf de zomer van 2021 werken we stap voor  
stap aan een klimaatneutraal vdk bank. 
 
Daarnaast stapten we in 2019 in een 
energiecoachingstraject met duidelijke maatregelen  
om energie – en dus ook CO2 – te besparen.  
Deze voeren we systematisch in: 

✓  de switch naar 100% hernieuwbare elektriciteit 
✓  de herinrichting van de serverruimte volgens  

het cold-corridor-principe 
✓  de isolatie van koelings- en verwarmingsbuizen 
✓  de installatie van condensatieketels 
✓  een oplaadpunt voor elektrische fietsen 
✓  kloktimers bij waterkoelers en boilers 
✓  energiezuinige verlichting met bewegingssensoren 
✓  een milieuvriendelijker wagenpark 
 
Intussen zijn we volledig overgeschakeld naar 
hernieuwbare elektriciteit. Op het dak van verschillende 
kantoren hebben we ook zonnepanelen geïnstalleerd, 
zodat we zelf onze groene stroom kunnen opwekken. 

Onder het motto ‘geen energie is beter dan groene 
energie’ springen we bij vdk bank rationeel om met gas, 
elektriciteit en water. Sinds 2020 loopt in drie kantoren 
een proefproject om ons energieverbruik realtime te 
monitoren zodat we verspillingsposten kunnen opsporen 
en vervangen of elimineren.
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Minder verpakkingen 
 
We willen in onze bankkantoren en ons hoofdkantoor 
zo min mogelijk afval produceren – enerzijds door 
circulair aan te kopen, en anderzijds door verpakkingen 
te vermijden. Elke vdk’er heeft een eigen herbruikbare 
Dopper-waterfles en herbruikbare koffiebeker, op de 
hoofdzetel gebruiken we een (bruis)watertoestel, en we 
beperken het gebruik van de printer. 

Duurzaam aankopen 
 
Ook bij onze leveranciers en partners houden we vast 
aan onze principes. Ze moeten voldoen aan een aantal 
deontologische voorwaarden, aankoopdoelstellingen 
en algemene evaluatiecriteria uit de vdk-gedragscode 
voor leveranciers en partners. Voor deze evaluatiecriteria 
spelen duurzaamheid en ecologie een duidelijke rol: 

✓  De mate waarin een leverancier of partner bijdraagt 
aan het duurzame, ethische beleid van vdk bank. 

✓  Een voorkeur voor producten en diensten die door een 
onafhankelijke partij een label toegewezen kregen dat 
wordt aanvaard als referentie voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

 
Zo heeft al ons papier het FSC-label, gebeurt al ons 
drukwerk op FSC-papier, en kijken we bij goodies 
steevast naar duurzame materialen en milieuvriendelijke 
alternatieven. 
 

 

Green Deals 

Green Deal Gedeelde Mobiliteit 
 
Op 21 maart 2018 hebben we de Green Deal Gedeelde 
Mobiliteit ondertekend. Dat is een vrijwillige overeenkomst 
met de Vlaamse overheid om samen op zoek te gaan naar 
groene alternatieven voor transport en verplaatsingen. Als 
duurzame bank engageren we ons om enerzijds gedeelde 
mobiliteit te promoten bij onze klanten en anderzijds zelf 
onze mobiliteit te verduurzamen: 

✓  We promoten gedeelde mobiliteit bij bedrijven en 
organisaties. 

✓  We promoten gedeelde mobiliteit bij particulieren 
via onze kantoren en communicatiekanalen, bv. met 
folders over autodelen. 

✓  We onderzoeken hoe we deelfietsen kunnen inzetten 
voor dienstverplaatsingen via een proefproject in onze 
hoofdzetel. 

✓  We onderzoeken hoe we gedeelde mobiliteit kunnen 
stimuleren bij ons personeel via een abonnement 
op het openbaar vervoer, thuiswerken, elektrische 
wagens, cleaner cars, fiets- en autodelen en een 
fietsvergoeding. 

 

 

De eerste drie zijn afgerond: we hebben een 
netwerkevenement georganiseerd voor bedrijven, 
organisaties en overheden, met een 80-tal aanwezigen. 
Verschillende bankkantoren hebben infoavonden 
georganiseerd over autodelen en folders verspreid. 
En op het hoofdkantoor kunnen onze medewerkers 
bedrijfsfietsen lenen voor korte afstanden. Door de strenge 
coronamaatregelen hebben sinds maart 2020 bovendien 
veel vdk’ers van thuis uit gewerkt, waardoor er veel minder 
verplaatsingen nodig waren. Na de pandemie geven we 
thuiswerk daarom een grotere plek in onze organisatie. 
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Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek 
 
Samen met Vlaanderen, heel wat logistieke partners en 
andere organisaties willen we de CO2-uitstoot van onze 
toeleveringen beperken. We willen: 

✓  zoveel mogelijk voertuigkilometers vermijden; 
✓  niet te vermijden kilometers verschuiven naar een 

milieuvriendelijk vervoersmiddel of tijdstip; 
✓  voertuigkilometers verschonen met zero-emissie-

voertuigen; 
✓  leveranciers verbinden voor een duurzame stedelijke 

logistiek. 
 

Green Deal Circulair Bouwen 

Als ondertekenaar van de Green Deal Circulair Bouwen 
engageren we ons om bij bouw- en renovatieprojecten 
in ons kantoornet circulaire principes te volgen en onze 
ervaringen te delen. We experimenteren, dragen bij 
aan pilootprojecten en leggen knelpunten bloot. Ons 
engagement is tweeledig: 

✓  Circulair businessmodel: We experimenteren met de 
ontwikkeling van een tool voor de financiering van 
circulaire toepassingen en bedrijven. 

✓  Circulair bouwen: We doen een beroep op de expertise 
van VIBE vzw, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch 
Bouwen en Wonen, om bij de renovatie van onze 
kantoren circulaire principes toe te passen. 

 
Momenteel beperken we onze afvalproductie alvast 
zoveel mogelijk bij verbouwingen: door de herbestemming 
van loketten, loketmeubels en branddeuren, schenking 
van kantoormeubilair aan kringwinkels, herstelling van 
bureaustoelen ... 
 

Lokale vergroeningsprojecten 
 
Meer natuur en bomen zijn belangrijk in de strijd tegen 
de klimaatverandering en voor het behoud van de 
biodiversiteit. Daarom investeren we in groene initiatieven 
en bedrijven, en zetten we zelf natuurprojecten op met 
onze medewerkers en ruimere community. Na Sign for 
my future investeerden we zo in een geboortebos in 
Nevele. In 2020 plantten we samen met Gezinsbond en 
het plaatselijke bestuur een bos in Deinze, en samen 
met beweging.net hebben we bomen uitgedeeld aan 
hun leden, zodat iedereen kon bijdragen aan meer 
biodiversiteit in zijn of haar tuin. 
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GRI-overzicht
Voor onze rapportage gebruiken we de richtlijnen van het Global 
Reporting Initiative, een algemeen kader dat ons toelaat op een  
uniforme manier te communiceren over onze prestaties en vooruitgang. 
Op basis van die richtlijnen brengen we alle relevante info van vdk bank 
in kaart. Een overzicht.

De rapportering en kwaliteit van gegevens wordt alsmaar belangrijker 
om de duurzaamheidsimpact van organisaties te omschrijven en 
beoordelen. Daarom hebben we beslist om voortaan elk jaar een 
duurzaamheidsrapport te publiceren. Een van de hulpbronnen 
daarvoor zijn de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), 
een algemeen aanvaard framework van principes en indicatoren voor 
duurzaamheidsverslaggeving.

Vanaf 2022 maakt het GRI-overzicht een vast onderdeel uit van onder 
meer ons jaar- en beheersverslag. Het rapport van het jaar 2020 zit in dit 
document vervat. Ook vandaag staat het niet op zich, maar maakt het een 
deel uit van alle andere info die we gepubliceerd hebben. Om ervoor te 
zorgen dat je vlot de weg vindt naar de juiste informatie, werken we met 
de GRI-index. 

In de GRI-index verwijzen we onder meer naar:
✓	 Jaarverslag 2020 (vdk.be)
✓	 Pijler 3 2020 (vdk.be) 
✓	 Beheersverslag 2020

Contactpersoon voor dit rapport: 
Wouter Van Besien, coördinator duurzaam en ethisch bankieren, 
duurzamebank@vdk.be
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GRI
code Omschrijving Document Referentie

100 Universele standaarden

Profiel van de organisatie
102-1 Naam van de organisatie De weg van ons geld 2.1

102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten De weg van ons geld
2.1
2.3

102-3 Locatie van de hoofdzetel De weg van ons geld 2.1

102-4 Locatie van de operaties De weg van ons geld 2.1

102-5
Markten (inclusief locaties en sectoren waar diensten 
en producten worden aangeboden)

De weg van ons geld
2.1
3.1

102-6 Eigenaarschap en rechtsvorm De weg van ons geld 2.1

102-7
Bedrijfsomvang (inclusief totaal aantal werknemers, 
aantal operaties, omzet, vermogen, aantal producten/
diensten)

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020 
De weg van ons geld 
Pijler III 2020

II. Activiteiten vdk bank
III. Financiële resultaten 
IV. Personeel
2.3
2.2 Profiel vdk bank

102-8

Personeelsbestand en externen
∙ verdeling per type arbeidsovereenkomst 
(onbepaalde of bepaalde duur)
∙ verdeling naar geslacht en regio 
∙ verdeling naar type werk (voltijds of deeltijds) 
∙ rapporteer aandeel werk door externen – indien 
substantieel, beschrijf aard van werk door niet-vdk 
medewerkers 
∙ rapporteer significante variaties in personeels-
bestand
∙ toelichting over methodiek van dataverzameling 

 
De weg van ons geld 
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020

3.3
Hoofdstuk IV
Sociale balans

102-9
Meest relevante bevoorradingsketens voor de 
kernactiviteiten

De weg van ons geld
De weg van ons geld

2.2
3.4

102-10

Relevante wijzigingen in de omvang, structuur, 
eigendom of waardeketen 

∙ openingen, sluitingen, uitbreidingen van activiteiten 
en/of plaatsen
∙ veranderingen in kapitaalstructuur (andere 
verdeling van aandelen)
∙ veranderingen in relaties met leveranciers 

Jaarverslag 2020 Hoofdstuk III

102-11
Toelichting over de toepassing van het voorzorgs-
principe 

De weg van ons geld 2.2

102-12
Onderschrijven van externe handvesten, principes of 
andere initiatieven inzake duurzaamheid 

De weg van ons geld 3.1

102-13
Overzicht van belangrijkste lidmaatschappen ve-
renigingen of belangenorganisaties 

De weg van ons geld 3.2
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Strategie

102-14
Verklaring van C-level decision-maker over de 
relevantie van duurzaamheid voor het eigen bedrijf 

Beheersverslag 2020 6. Opvolging strategisch plan

102-15 Belangrijkste impact, risico’s, uitdagingen en kansen
Pijler III 2020
Jaarverslag 2020

Hoofdstuk 4
Bijlage risicobeheersing

Ethiek en integriteit

102-16
Waarden, principes en normen voor gedrag binnen 
de organisatie

De weg van ons geld
De weg van ons geld

2.2 
2.3

Bestuur

102-18
Overzicht bestuursorganen voor strategische 
beslissingen

Beheersverslag 2020 8. Bestuursorganen

102-19 Bevoegdheidsdelegaties Jaarverslag 2020
Bijlage: Corporate 
governance

102-20 Kaderposities voor duurzaamheid
Coördinator duurzaam en ethisch 
bankieren

102-22 Samenstelling hoogste bestuursorganen Beheersverslag 2020 8. Bestuursorganen

102-23 Voorzitters hoogste bestuursorganen Beheersverslag 2020 8. Bestuursorganen

102-24
Aanstelling en selectieproces hoogste 
bestuursorganen

Jaarverslag 2020
IV. Personeel, bijlage corporate 
governance

102-25 Vermijden van belangenconflicten Jaarverslag 2020
Bijlage: Corporate 
governance

102-26
Rol hoogste bestuursorganen in bepalen missie, 
waarden en strategie 

Beheersverslag 2020
Bijlage: Corporate 
governance

102-27
Ontwikkeling collectieve kennis hoogste 
bestuursorganen

Beheersverslag 2020
Bijlage: Corporate 
governance

102-28 Evaluatie performantie hoogste bestuursorganen Jaarverslag 2020
Bijlage: Corporate 
governance

102-29
Rol hoogste bestuursorganen in toepassen van pro-
cessen voor gepaste zorgvulgdigheid (‘due diligence’)

Jaarverslag 2020
Bijlage: Corporate 
governance

102-30
Rol hoogste bestuursorganen in evaluatie van 
effectiviteit van het risicobeheer 

Jaarverslag 2020
Pijler III 2020

VII. Risicobeheersing en bijlage

102-31
Regelmaat inschatting duurzaamheidsimpact door 
hoogste bestuursorganen in

Ten minste jaarlijks bij de opmaak van 
het jaar- en beheersverslag.

102-32
Rol hoogste bestuursorganen in duurzaamheids-
rapportering

Het directiecomité heeft het 
duurzaamheids rapport goedgekeurd 
op 15.06.2021

102-35
Verloningsbeleid voor hoogste bestuursorganen en 
kaderfuncties 

Jaarverslag 2020
Pijler III 2020

IV. Personeel, V. Duurzaamheid, 
Bijlage corporate governance

102-36 Proces bepalen verloning Jaarverslag 2020 IV. Personeel

Stakeholdersengagement 

102-40 Overzicht van stakeholders 
De weg van ons geld
De weg van ons geld

2.2
3.2

102-41 Aandeel medewerkers dat onder cao valt De weg van ons geld 3.3

47

Duurzaamheidsfilosofie en rapport 2021  



102-42 Methode om stakeholders te selecteren De weg van ons geld 3.2

102-43 Benadering van consultatie van stakeholders De weg van ons geld 3.2

Rapportering in de praktijk

102-45
Overzicht van entiteiten opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening

N.v.t.

102-46
Manier van bepalen van de inhoud en toepassings-
gebied van duurzaamheidsrapport 

De weg van ons geld 4

102-47 Overzicht van duurzaamheidsthema’s De weg van ons geld 2.2

102-48
Evolutie in formulering van duurzaamheidsthema’s 
+ reden

De weg van ons geld 2.1

102-49 Evolutie in duurzaamheidsthema’s + uitleg De weg van ons geld 2.1

102-50 Referentieperiode 2020

102-51 Datum van vorig gepubliceerd verslag N.v.t.

102-52 Regelmaat van rapportering Jaarlijks

102-53 Contactpersoon De weg van ons geld 4

102-54 Conformiteit met GRI-richtlijnen De weg van ons geld 4

102-55 GRI-referentietabel De weg van ons geld 4

102-56 Benadering van externe validatie N.v.t.

200 Economische standaarden 

Economische prestaties

201-2
Financiële en economische risico’s door klimaatver-
andering 

De weg van ons geld 3.1

Marktaanwezigheid

202-2
Aandeel senior managers in directie en kaders 
afkomstig uit de lokale gemeenschappen 

100%

Indirecte economische impact 

203-1
Investeringen in infrastructuur en diensten voor de 
lokale economie en gemeenschappen 

De weg van ons geld 3.1

Anti-corruptie 

205-1 Aandeel operaties gescreend op corruptie risico’s 100%

205-2
Communicatie en training over anti-corruptie 
procedures 

Jaarverslag 2020 IV. Personeel

205-3 Bevestigde gevallen van corruptie + maatregelen 0

Concurrentievervalsing

206-1 Aantal juridische dossiers in concurrentievervalsing 0

Belastingen
207-1 Transparante belastingstrategie Jaarverslag 2020 III. Financiële resultaten

205-2 Naleving van belastingstrategie Jaarverslag 2020 III. Financiële resultaten
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300 Milieustandaarden

Energie
302-1 Energiegebruik binnen de organisatie Klimaatplan in opmaak

302-2 Energiegebruik binnen de organisatie Klimaatplan in opmaak

302-3 Energie-intensiteit Klimaatplan in opmaak

302-4 Reductie energiegebruik Klimaatplan in opmaak

302-5 Aanscherpen energievereisten in producten/diensten Klimaatplan in opmaak

Water
303-5 Waterconsumptie De weg van ons geld 3.4

Biodiversiteit
n.v.t.

Emissies
305-1 Totale directe emissies BKG (scope 1) Klimaatplan in opmaak

305-2 Totale indirecte emissies BKG (scope 2) Klimaatplan in opmaak

305-3
Totale relevante andere indirecte emissies BKG 
(scope 3)

Klimaatplan in opmaak

305-4
Intensiteit van BKG emissies: per activiteit en/of
product

Klimaatplan in opmaak

305-5 Reductie van BKG emissies Klimaatplan in opmaak

Afval
306-1 Afvalproductie + impact De weg van ons geld 3.4

306-2 Beheer van afvalgerelateerde impact -

306-3 Afvalproductie -

306-4 Afvalselectie -

306-5 Restafval (afvalverwijdering) -

Naleving milieuwetgeving 
n.v.t.

Milieuscreening van leveranciers 

308-1 Aandeel leveranciers met milieuscreening De weg van ons geld 3.4

308-2
Aandeel leveranciers met negatieve milieu-impact 
+ acties 

De weg van ons geld 3.4

400 Sociale standaarden

Werkgelegenheid
401-1 Nieuwe aanwervingen en personeelsverloop Jaarverslag 2020 Sociale balans

401-2
Voordelen voor FTE en niet voor tijdelijken of 
deeltijdsen

Geen

Arbeidsverhoudingen 

402-1
Minimale opzegtermijnen ivm structurele 
veranderingen 

n.v.t.
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Gezondheid en veiligheid op het werk

403-1 Gezondheids- en veiligheidszorg systeem De weg van ons geld 3.3

403-2
Inschatting van gevaar en risico’s en onderzoek 
van incidenten

De weg van ons geld 3.3

403-3 Gezondheid op het werk De weg van ons geld 3.3

403-4
Participatie van personeel aan zorgsysteem voor 
veiligheid en gezondheid op het werk (+ consultatie 
+ communicatie)

De weg van ons geld Hoofdstuk 7

403-5 Opleiding in veiligheid en gezondheid op het werk De weg van ons geld 3.4

403-6 Gezondheidspromotie
De weg van ons geld
Jaarverslag 2020

3.4 
V. Duurzaamheid

403-7 Preventie inzake veiligheid en gezondheid op het werk De weg van ons geld 3.4

Opleiding en vorming 

404-1
Gemiddeld aantal uren aan opleiding per werknemer 
per jaar

De weg van ons geld 3.4

404-2
Ontwikkeling vaardigheden & begeleiding bij transi-
ties (binnen de organisatie én ook naar buiten toe)

De weg van ons geld 3.4

404-3
Aandeel werknemers met functioneringsgesprekken 
over prestaties en loopbaanontwikkeling 

Jaarverslag 2020 Hoofdstuk IV.

Diversiteit & gelijke kansen

405-1
Samenstelling bestuursorganen en personeel naar 
geslacht, leeftijd en andere vormen van diversiteit

De weg van ons geld 3.1

Beoordeling van mensenrechten 

412-1 Opleiding medewerkers over mensenrechten De weg van ons geld 3.3

412-2
Aandeel investeringen met screening van mensen-
rechten

100%

Sociale screening van leveranciers 

414-1 Aandeel leveranciers met sociale screening De weg van ons geld 3.4

414-2
Aandeel leveranciers met negatieve sociale impact 
+ acties 

De weg van ons geld 3.4

Product- en service-etikettering

417-1
Aandeel producten en diensten voorzien van nodige 
informatie en etiketten 

Alle productfiches van vdk bank zijn 
ter beschikking op de website.

Privacy van klanten

418-1
Aantal gegronde klachten over inbreuken op privacy 
van klanten en het kwijtraken van klantengegevens

In 2020 werden geen gegronde 
klachten ontvangen.

Financiële sector supplement

Lokale gemeenschappen

FS13
Toegang tot financiële diensten in achtergestelde of 
dunbevolkte gebieden 

Beheersverslag 2020 Hoofdstuk 6

FS14
Initiatieven om toegang tot financiële diensten voor 
kansarme mensen te verbeteren

De weg van ons geld
De weg van ons geld

2.3
3.2

Duurzaamheidsfilosofie en rapport 2021  

50



Product- en service-etikettering

FS7
Monetaire waarde van producten en diensten 
ontworpen om sociale voordelen te verkrijgen

De weg van ons geld 2.3

FS8
Monetaire waarde van producten en diensten 
ontworpen om milieuvoordelen te verkrijgen

De weg van ons geld 2.3

FS10
Aantal en aandeel bedrijven in de bedrijfsportefeuille 
waarmee rapporteringsorganisatie heeft 
gecommuniceerd over milieu- of sociale thema’s 

Jaarverslag 2020 V. Duurzaamheid.

FS11
Aandeel activa die milieu- en sociale screening 
doorlopen hebben 

De weg van ons geld 3.1
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Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent              09 267 32 11              vdk@vdk.be              vdk.be


