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Aan de intekenaars, 

Aan het publiek, 

 

Forum ETHIBEL vzw
i

 werd aangesteld door BNP Paribas Fortis om onafhankelijk 

toezicht te houden op de conformiteit met het vooropgestelde ethische en maat-

schappelijke profiel van de BP2F SRI Social Business Note 2023. Deze note is een 

gestructureerde obligatie uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en 

gewaarborgd door BNP Paribas Fortis S.A.  

Opzet van de BP2F SRI Social Business Note 2023 

Gestructureerde obligatie. De BP2F SRI Social Business Note 2023 is een gestruc-

tureerde obligatie. Deze is enerzijds samengesteld uit een ‘spaargedeelte’, dat de 

inlage geheel of gedeeltelijk beschermt en een ‘rendementsdeel’ dat belegd wordt 

in afgeleide producten. Het rendement hangt af, volgens een vastgelegde formule, 

van de evolutie van een onderliggende index.  

Aandelenindex. Het rendement (de zogenaamde ‘terugbetalingspremie’) hangt af 

van de evolutie van de aandelenindex Ethical Europe Equity die samengesteld is 

uit 30 Europese aandelen die geselecteerd zijn volgens hun ethische en maat-

schappelijke prestaties enerzijds en hun financiële kenmerken anderzijds. 

Spaarcomponent. Een nulcouponobligatie is een obligatie, waarbij geen periodieke 

rente wordt uitgekeerd, maar waarbij op een vastgestelde einddatum een vooraf 

bepaalde aflossingswaarde wordt uitgekeerd. Een deel van de inlage wordt omge-

zet in een nulcoupon, om op vervaldag het ingelegde kapitaal geheel of gedeelte-

lijk terug te kunnen betalen.  

De totale inlage wordt door BNP Paribas Fortis herbelegd volgens positieve soci-

aal-ethische criteria. 

Wederbelegging van de inlage 

Sinds geruime tijd zet BNP Paribas Fortis zich in voor het ondersteunen van finan-

ciële integratie door middel van de financiering van microfinancieringsinstellingen 

in zowel ontwikkelde als ontwikkelende landen. Bijgevolg werd sociaal onderne-

merschap opgenomen binnen het engagement van BNP Paribas Fortis voor een 

duurzame en maatschappelijke ontwikkeling. Deze groeiende sector brengt doel-

treffende en innovatieve oplossingen voor een groot aantal economische, sociale 

en ecologische uitdagingen. Sociale ondernemingen staan vooral bekend om hun 

impact in het scheppen van werkgelegenheid die niet gedelocaliseerd kan worden. 

BNP Paribas opteert voor een proactieve benadering op financieel niveau (nood aan 

eigen vermogen en langlopende schuld; financiering op korte/middellange termijn) 

en op het gebied van ondersteuning, dienstverlening, het delen van knowhow en 

sensibilisering (www.bnpparibas.com/en/responsible-bank/our-corporate-social-

responsibility/civic-responsibility). 

BNP Paribas Fortis definieert een sociale onderneming als en privé initiatief met 

een business model waarbij het sociaal oogmerk belangrijker is dan het economi-

sche doel. Drie onlosmakelijk verbonden criteria zijn van toepassing: 

1. Bestaan van een expliciet sociaal oogmerk door inschrijving in de statuten of 

het bestaan van een specifieke toestemming. 

2. Bestaan van een duurzaam economisch project. De sociale ondernemingen 

moeten op recurrente basis minstens 40% van hun inkomsten genereren door 

middel van echte economische activiteiten (d.w.z. maximum 60% aan giften en 

subsidies). 

3. Een rechtvaardige verdeling van de winst. De sociale onderneming dient min-

stens 50% van de winst te gebruiken voor: (i) herinvestering in het sociale pro-

ject of in de onderneming; (ii) terugbetaling aan de moederorganisatie die het 

project ondersteunt. 
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De activiteiten van sociale ondernemingen zijn onder meer gericht op de integratie 

van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, de toegang tot zorg, energie, huisves-

ting, dienstverlening voor ouderen en mensen met een handicap, recyclage en her-

gebruik, een korte voedingsketen, onderwijs en eerlijke handel. 

De onderliggende ethische index 

De index Ethical Europe Equity werd ontwikkeld door Solactive AG op vraag van 

BNP Paribas in samenwerking met Vigeo
ii

 en Forum ETHIBEL. De actief beheerde 

index is samengesteld uit 30 Europese aandelen die volgens het ‘beste in de klas’ 

principe werden geselecteerd op basis van hun ESG
iii

 prestaties en na een strikte se-

lectie volgens ethische en financiële criteria. 

Structured Solutions publiceert alle Index aanpassingen na audit en goedkeuring 

door Forum ETHIBEL. Certificaten en alle info zijn beschikbaar op deze link: 

www.solactive.com/en/?s=ethical+europe+equity. 

Draagwijdte van het certificaat 

Rol van Forum ETHIBEL. Forum ETHIBEL treedt enkel op als auditor en certificatie-

instelling. Het Ethibel label is niet betrokken in de opdracht. 

Betekenis en draagwijdte. Een certificaat of een certificeringsverklaring is een 

schriftelijk bewijs, waarin wordt verklaard dat een product aan door de klant zelf-

opgelegde regels of kwaliteitseisen voldoet.  

Opdracht. Een certificaat van Forum ETHIBEL levert garanties dat een financieel 

product of instrument voldoet aan de extra-financiële criteria zoals vermeld in het 

prospectus, in het lastenboek of in de commerciële brochures. 

Besluit 

Forum ETHIBEL heeft de conformiteit van de wederbeleggingen met de criteria ge-

controleerd met het oog op publieke rapportering. Ons nazicht is volledig uitge-

voerd overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst. Bij de uitvoering van 

onze controlewerkzaamheden hebben wij kunnen steunen op de administratieve 

diensten van BNP Paribas Fortis. Wij hebben alle bijkomende inlichtingen verkregen 

die wij hebben gevraagd. 

Na afsluiting van de inschrijvingsperiode en met refertedatum op 12/11/2015 

kunnen wij bevestigen dat de volledige inlage van de BP2F SRI Social Business Note 

2023 herbelegd werd in kredieten en investeringen in lijn met de vermelde sociaal-

ethische criteria, voor een totaal bedrag van € 12.242.000. 

 

Forum ETHIBEL vzw 

Herwig Peeters, Directeur 

Brussel, 11 november 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
i Forum Ethibel is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het 

vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële pro-

ducten en diensten die beantwoorden aan precieze ethische en sociale criteria en aan stan-

daarden op het vlak van milieu en deugdelijk bestuur (www.forumethibel.org) 

ii Vigeo is een vooraanstaande Europese expert, opgericht in 2000, die de maatschappelijke 

impact van ondernemingen analyseert. Vigeo brengt de prestaties en risico’s in kaart op basis 

van zes domeinen van maatschappelijke verantwoordelijkheid: milieu, mensenrechten, men-

selijk kapitaal, maatschappelijke impact, marktethiek en deugdelijk bestuur (www.vigeo.com). 

iii

 ESG is een afkorting die staat voor Environmental, Social and Governance factoren (Milieu, 

Sociale prestaties en Goed Ondernemingsbestuur). Die worden beschouwd als de drie belang-

rijkste gebieden voor de extra-financiële analyses voor beleggingen. 
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