
FORTIS binnen BNP Paribas
 “een Europese groep van wereldformaat,

gebaseerd op respect van identiteiten”



Belangrijk Europees project voor de werknemers en klanten van Fortis
De positie van Fortis kwam in het gedrang door een nooit eerder geziene mondiale crisis die van-
daag de financiële en bankwereld raakt. De Belgische en Luxemburgse regeringen hebben 
onmiddellijk hun verantwoordelijkheid genomen en alles in het werk gesteld om het vertrouwen 
veilig te stellen, de spaarders te beschermen en te voorkomen dat deze situatie storend werkt voor 
de activiteiten van de zakelijke en particuliere klanten.

Fortis, pionier op het gebied van geïntegreerde bank- en verzekeringsactiviteiten in Europa, heeft 
vakbewame, innovatieve specialisten in dienst met grondige kennis van de klanten en de markt. 
Zij spelen een belangrijke rol in de Belgische en Luxemburgse economie.

BNP Paribas heeft zich kandidaat gesteld om de activiteiten van Fortis in België en Luxemburg en 
de internationale netwerken van Fortis over te nemen. In deze context, zal Fortis zich kunnen toes-
pitsten op haar historische kernactiviteiten.

De overgang naar de groep BNP Paribas zorgt ervoor dat de klanten van Fortis, haar medewerkers 
en haar onafhankelijk netwerk deel uitmaken van een van de meest solide Europese banken met 
een lange historiek van overnames waarbij het respect voor de verscheidenheid van de culturen 
vooropstaat. BNP Paribas is zelf het resultaat van een geslaagde fusie en kon daardoor een 
geheel nieuw model in werking zetten waarbij elke nieuwe inbreng een stimulans was voor het 
geheel. De historiek die tot de bank van vandaag heeft geleid begon bijna twee eeuwen terug in 
België. De bank waaruit Paribas is voortgekomen had kantoren in Antwerpen (1827) en Brussel 
(1836) voordat besloten werd tot een vestiging in Parijs (1846).

BNP Paribas is vandaag een van de 3 grootste Europese banken en nummer 10 op de wereldran-
glijst. De bank is niet alleen actief in de retailsector maar is tevens een van de belangrijkste Euro-
pese financierings en investeringsbanken, alsook een grote speler op het gebied van vermogens-
beheer en gespecialiseerde financiële diensten. De groep beoogt voortdurend het naar volle 
tevredenheid begeleiden van de projecten van haar klanten. De kwartaalcijfers wijzen keer op 
keer uit dat BNP Paribas tot de Europese instellingen behoort die het minst zijn blootgesteld aan de 
crisis, dankzij een rigoureus risicobeheer en een “business model” dat zich richt op de reële econo-
mie.

De Groep BNP Paribas is vandaag actief in meer dan 85 landen en telt bijna 170 000 medewerkers 
van wie bijna 65% buiten het land van oorsprong, Frankrijk. De groep telt 130 000 medewerkers in 
Europa, 15 000 in de Verenigde Staten, 9 800 in Azië en 15 200 in de rest van de wereld. Zij kent de 
Belgische en Luxemburgse markten erg goed omdat zij belangrijke vestigingen heeft op het 
gebied van corporate & investment banking, vermogensbeheer en andere financiële diensten. 
Sleutel voor het succes van BNP Paribas is haar sterke innovatiebeleid op alle terreinen -technolo-
gie, financiën en marketing- en daarnaast haar commerciële dynamisme, rechtstreekse contact 
met de klanten, organisatorische efficiency, en kosten- en risicobeheersing. Personeelsbeleid en 
management, evenals interne en externe communicatie, zijn ook belangrijke elementen van dit 
succes. De groep staat bekend om haar gedegen deontologie en corporate governance.

BNP Paribas heeft altijd willen aantonen dat een commerciële bank in staat is waarde te 
scheppen voor haar aandeelhouders en tegelijk wereldwijd haar vleugels kan uit slaan 
zonder de belangen van de sterk uiteenlopende cliënten en de regio’s waar zij werkzaam 
is uit het oog te verliezen. BNP Paribas heeft zich kunnen ontwikkelen door de klemtoon te 
leggen op de dienstverlening aan en tevredenheid van haar klanten en op haar maats-
chappelijke verantwoordelijkheid.

Dankzij de komst van Fortis wordt BNP Paribas de grootste financiële instelling in de euro-
zone wat deposito’s betreft waardoor de groep een in Europa ongekende stabiliteit en 
toegang tot liquiditeit verkrijgt. Door haar wereldwijde activiteiten en het feit dat zij kan 
steunen op sterke thuismarkten in vier landen – België, Luxemburg, Frankrijk en Italië – kan 
men spreken van een stabiele en sterk presterende onderneming die in staat is de huidige 
financiële crisis te doorstaan en haar klanten blijvend kan helpen met hun projecten. 

Wij, en onze medewerkers, zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die op ons rust als 
gevolg van de overname van Fortis voor België en Luxemburg en voor de medewerkers
en overige klanten. De Belgische en de Luxemburgse overheid worden belangrijke 
aandeelhouders van de groep en zullen vertegenwoordigd zijn in de Raad van Bestuur. 
Door hun deelname aan het bestuur zijn zij in staat te wijzen op de kansen en 
mogelijkheden die ontstaan dankzij de nieuwe dimensie van de groep. 

Wij staan geheel klaar om van de komst van Fortis binnen de groep BNP Paribas een groot 
succes te maken.
  

Baudouin Prot
Administrateur-Directeur-Generaal

BNP Paribas

Michel Pébereau
Voorzitter BNP Paribas



Sinds de oprichting in 1999, heeft de groep BNP Paribas een aanzienlijke 
weg afgelegd

BNP Paribas is het resultaat van een evenwichtige fusie tussen twee banken. 
Gekenmerkt door een samenwerkingscultuur, met respect voor verscheidenheid en 
wars van hegemonie. Beide financiële instellingen hebben de groep zonder hun
identiteit te verliezen. De laatste acquisitie, BNL, heeft haar positie in de Italiaanse 
economie versterkt door toe te treden tot een wereldwijde gevestigde groep. Onze 
samenwerkingscultuur, gebaseerd op openheid ten aanzien van anderen en het 
steunen op best practices, is een echt handelsmerk van BNP Paribas en verklaart ons 
succes.

Vandaag is BNP Paribas de eerste Franse bank, gerangschikt in de top drie van de Europese 
banken en in de top tien van de wereld.
Kwartaal na kwartaal wordt bevestigd dat BNP Paribas één van de Europese banken is die 
het minst onderhevig is aan de huidige crisis, dankzij het volgen van een strikt risicobeleid en 
een business model gebaseerd op de reële economie.
BNP Paribas is niet alleen een grote retail bank, maar ook één van de meest 
vooraanstaande Europese financiering en investeringsbanken, evenals een belangrijke 
speler in asset management en gespecialiseerde financiële diensten.
Sterk aanwezig in alle ontwikkelde landen, heeft BNP Paribas zich aanzienlijk uitgebreid in 
nieuwe opkomende markten zoals in het Middellandse Zee gebied, het Midden-Oosten, 
Azië en Brazilië.

In 2000 telde de groep 80.000 medewerkers, waarvan 55.000 in Frankrijk. In 2008 is 
BNP Paribas meer dan verdubbeld dankzij de internationale uitbreiding, terwijl er verder 
geïnvesteerd werd in Frankrijk.
Vandaag is BNP Paribas aanwezig in 85 landen en telt 
meer dan 170.000 medewerkers: 130.000 in Europa 
(waarvan 64.000 in Frankrijk en 20.000 in Italië), 15.000 in 
de Verenigde Staten, 9.800 in Azië en 15.200 in de rest 
van de wereld. In 2006 heeft de groep een beslissende 
stap gezet met de overname van BNL in Italië, tweede 
thuismarkt van BNP Paribas met meer dan 3 miljoen par-
ticuliere klanten en bedrijven

Een wereldspeler die bijna 60% van zijn activiteiten buiten Frankrijk ver-
wezenlijkt

Wie is BNP Paribas ?
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Herkomst van de 
inkomsten 2008

Verdeling van het 
personeelsbestand 2008

Noord-Amerika  
11% 

15% 

Italië 14% 

Frankrijk 47%

VS 9%

Azië 5,5%

Rest van de wereld 9%

Frankrijk 37,5%

Europa
(Buiten Frankrijk)

39%

Pacific / Azië 6%
Midden-Oosten / Afrika 4%

Latijns-Amerika 1%
Europa / Nieuwe opkomende      

 markten 4%

Overig West 
Europa

13%



BNP Paribas is « de bank voor een wereld in beweging » : een bank die 
haar klanten zo goed mogelijk moet bijstaan om de uitdagingen aan te 
gaan en de opportuniteiten van de XXIste eeuw ten volle te benutten

Verzoenen van rendabiliteit en verantwoordelijkheid

BNP Paribas is een rendabele en prestatiegerichte groep, gebaseerd op vier sterke 
waarden: engagement, ambitie, vooruitziendheid en creativiteit. Deze waarden 
inspireren dagelijks het gewenste persoonlijke individuele en collectieve gedrag 
van de medewerkers om de doelstellingen van de groep te verwezenlijken.

Flexibele en solidaire ondernemingscultuur 

BNP Paribas heeft altijd willen aantonen dat een commerciële bank rendabel en 
machtig kan zijn op wereldwijd niveau, zonder na te laten om aandacht te hebben 
voor de verscheidenheid aan klanten en voor de regios die aan de oorsprong van 
haar succes liggen. BNP Paribas is groot geworden door de kwaliteit van haar 
dienstverlening, de tevredenheid van haar klanten en een doorgedreven beleid 
van sociale verantwoordelijkheid.

BNP Paribas heeft zich sterk ingezet voor de lancering, begin 2006, van het project 
“Banlieues” in Frankrijk om de economische activiteit, het onderwijs en de sociale 
band in achtergestelde stedelijke wijken te bevorderen. BNP Paribas neemt 
eveneens deel aan onderwijs- en alfabetiseringprogramma's in uiteenlopende 
landen zoals Turkije, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en 
Marokko. De groep heeft in 2007 een project van microfinanciering opgezet, dat 
zich op heden uitstrekt over een tiental ontwikkelingslanden met meer dan 80 
miljoen kredieten. De groep heeft eveneens een programma, « Coup de Pouce » 
genaamd, opgestart om humanitaire projecten van zijn werknemers te 
ondersteunen. Ook geëngageerd in de gezondheidszorg, is BNP Paribas de officiële 
bank van « Téléthon » in Frankrijk en in Italië.

De cultuur van solidariteit en inzet voor het algemeen belang is prominent aanwezig 
bij de teams van BNP Paribas en van zijn Stichting, die door de programma's die ze 
leidt, zich inzet voor het behoud en de bekendmaking van de culturele rijkdommen 
van musea, het aanmoedigen van ontwerpers en toneelspelers, het ondersteunen 
van geneeskundig onderzoek in specifieke domeinen en het ondersteunen van pro-
jecten ten behoeve van onderwijs, integratie en risicogroepen.

Innovatie in alle vormen – technologische, financiële, marketingwijze –, maar ook het 
commercieel dynamisme, kennis over – en luisterbereidheid ten 
aanzien van – klanten, organisatorische doeltreffendheid en 
kosten- en risicobeheersing vormen de sleutelfactoren van het 
succes van de groep. Personeelsbeleid en management,
 evenals interne en externe communicatie, zijn tevens doorslag-
gevende elementen van dit succes. Tenslotte is de groep 
BNP Paribas gewaardeerd om zijn veeleisendheid op het gebied 
van de beroepsethiek en corporate governance.

BNP Paribas in het kort

           
   Wereldtop van de 3 meest solide banken (rating AA+ van Standard & Poor’s

    7de meest veilige bank ter wereld (Global Finance)

   11ste bank ter wereld in termen van beurskapitalisatie (per 26/09/08)

   7de bank ter wereld in temen van netto bankprodukt (eind 2007

   7de bank ter wereld in termen van winst (eind 2007)

    6de merknaam in de bankwereld op grond van waarde (Brand Finance, januari 2008)

   13de onderneming ter wereld -alle activiteiten tezamen- en 5e ter wereld binnen de 
banksector (Klassering Forbes, april 2008

De positionering van BNP Paribas in de top van de internationale banken heeft ze te 
danken aan een sterke mobilisering van haar medewerkers, een strikt risicobeleid, een 
evenwichtige activiteitenportefeuille, het innovatievermogen en de wil om te anticiperen 
op de behoeften van haar klanten.

Hiermee bevestigt BNP Paribas haar leiderschap in al haar activiteiten. 
BNP Paribas beschikt over een van de grootste internationale banknetwerken verbonden 
met de belangrijkste financiële centra ter wereld.

Door de complementariteit van haar commerciële en financiële activiteiten plaatste 
BNP Paribas zich als belangrijke speler op corporate & investment banking, retail banking, 
internationaal private banking en vermogensbeheer.

BNP Paribas, één van de 10 grootste banken ter wereld, op basis 
van wereldwijde evaluatie criteria.

5 6



Corporate and Investment Banking

- 16 000 medewerkers
- Sterke aanwezigheid in alle belangrijke financiële centra: New-York, Londen, Tokyo,          
Hong Kong, Parijs
- Leider in derivaten, financiering van grondstoffen en activa
- Betrouwbare partner voor haar klanten in 53 landen
- Pioniersrol in opkomende markten

Retail Banking

Retail Banking in Frankrijk

- 32 000 medewerkers
- Recordresultaten (meer dan 230 000 nieuwe klanten in een jaar)
- Verdere successen met multikanaal benadering
- Sterke ontwikkeling van de verkoop in samenwerking met de andere activiteiten van de 
groep

 Particulieren
 • Een netwerk van 2 200 vestigingen van BNP Paribas in Frankrijk en 4 900 loketten  
 en bankautomaten
 • 222 Private Banking centra

 Ondernemingen
 24 Business Centers met meerdere disciplines van de groep, waaronder:
 • Mondiaal netwerk van 78 Trade Centers  
 • 7 regionale Trade Centers
 • Gestructureerde financieringsproducten
 • Corporate Finance
 • Cash Management
 • Dienst Lijn voor ondernemingen

 Gespecialiseerde filialen
 Banque de Bretagne, BNP Paribas Factor,
 BNP Paribas Développement, Protection 2

International Retail Banking

- 71 000 medewerkers
- Krachtige groeimotor voor de groep
- Duurzame organische groe

 Retail Banking in de Verenigde Staten (Bank of the West, First Hawaiian Bank)
 
 Retail Banking in opkomende markten (Middellandse Zee gebied, Oost-Europa,  
 Midden-Oosten, Azië, Afrika, Indische Oceaan, Dom-Tom)
  
 BNP Paribas Personal Finance : Cetelem – UCB/UCBel

 Equipment Solutions : BNP Paribas Lease Group – Arval – Arius – Artegy

BNL banca commerciale (BNL bc)
- 15 300 medewerkers
- Nationale franchise
- Bekend merk
- Innovatiegeest

 Particulieren
 • Netwerk in Italië van 800 vestigingen en meer dan 1 300 automatische  
  loketten in het gehele land
 • 23 Private Banking centra
 • meer dan 2,5 miljoen particuliere klanten

 Ondernemingen
 • 72 centra voor ondernemingen en overheden
 • 5 Trade Centers
 • meer dan 36 000 ondernemingen
 • 16 000 administraties en overhede

 Gespecialiseerde filialen
 Ifitalia, Artigiancassa en BNL Finance

Asset Management and Services
- 24 000 medewerkers
- Een sterk platform en een sterke groei
- Versnelde ontwikkeling in Italië en buiten Europa (India, Brazilië, Singapore,
Midden-Oosten

 Institutioneel en privé beheer
 • BNP Paribas Private Bank
 • BNP Paribas Investment Partners
 • BNP Paribas Personal Investors
 • BNP Paribas Real Estate

 Verzekeringen
 • BNP Paribas Assurance

 Effecten
 • BNP Paribas Securities Services
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Extra mogelijkheden voor medewerkers, klanten en aandeelhouders

Voor de medewerkers

• Deelname in een ambitieus project vol toekomstmogelijkheden met de vorming 
van een bankgroep van internationale dimensie met een sterke Europese basis: het 
beste antwoord op de consolidatiegolf binnen de wereldwijde banksector
• Werken in een nieuwe groep die respect heeft voor ieders’ cultuur en die reeds 
heeft bewezen aandacht te hebben voor elke medewerker
• Profiteren van nieuwe professionele ontwikkelingsmogelijkheden

Corporate & Investment Banking: een van de meest volledige instellingen ter 
wereld

Dankzij haar sterke aanwezigheid in alle belangrijke financiële centra ter wereld en haar 
activiteiten in meer dan 80 landen is BNP Paribas Corporate & Investment Banking een van 
de voornaamste financierings- en investeringsbanken met Europa als basis.
Fortis van haar kant beschikt over een sterke corporate klantenbasis in België en Luxemburg 
en 123 « Business Centers » in 19 landen. De toenadering van deze twee groepen biedt aan 
de corporate klanten van Fortis gepersonaliseerde diensten van hoog niveau waardoor zij 
toegang krijgen to een van de meest performante produktenplatformen ter wereld.

Voor de klanten

• Toegang tot vergrote nationale en internationale netwerken
• De zekerheid te kunnen profiteren van het meest volledige producten- en dienste-
nassortiment aan lage kosten
• Een nog solidere bank die beschikt over ruime liquiditeit en waaraan de klanten in 
alle sereniteit zijn depositos kunnen toevertrouwen

Financieel gesproken een nog sterkere bank

• Ratio tier one > 8%
• Sterker aandeelhouderschap met 13% van het kapitaal verworven van de 
Belgische en Luxemburgse Staten
• Sterkste liquiditeitenbasis in Europa

Voor de aandeelhouders

 • Het project leidt tot een groep die extra waarde kan creëren

• Het nieuwe platform is nog gediversifieerder, met een solide inkomstenbasis die 
voor 58% voortkomt uit retailactiviteiten:

FORTIS BINNEN BNP PARIBAS
Retail Banking: 4 thuismarkten in Europa

Leidende positie in België en Luxemburg

BNP Paribas, ook actief als retail bank in de Verenigde Staten en Oekraïne, had tot nu toe 
Frankrijk en Italië als thuismarkten. Met de toetreding van Fortis tot de groep wordt 
BNP Paribas marktleider in België en Luxemburg en versterkt hiermee het aantal thuismark-
ten van 2 naar 4.

In België en Luxemburg is Fortis nummer 1 in retail banking. Op het gebied van consumen-
tenkrediet staat de bank op de 2e plaats. Dit betekent een versterking van de positie van 
BNP Paribas Personal Finance reeds Europees marktleider op dit gebied. De gecom-
bineerde activiteiten maken van de bank de grootste depositobank van de eurozone.

Asset Management en Private Banking: Europees leiderschap ten dienste van 
de klanten

Door de overname van de activiteiten van Private Banking van Fortis wordt de groep met 
een beheerd activa van 209 miljard euro ook marktleider binnen de eurozone. Wat het Asset 
Management betreft gaat de groep behoren tot de 5 grootste Europese ondernemingen 
met een beheerd bedrag van 549 miljard euro.

Verzekeringen 

Als vierde grootste levensverzekeraar in Frankrijk en wereldleider op het gebied van 
kredietverzekeringen beschikt de groep BNP Paribas reeds over veel expertise op dit terrein. 
Fortis is pionier op het gebied van « bankverzekeringen »  in Europa en is marktleider in België 
met een marktaandeel van 29% in levensverzekeringen. De toetreding van Fortis leidt tot 
een versterking van de groep binnen de welke het uitwisselen van best practices en 
krachtenbundeling garant staan voor een sterke ontwikkeling.

     België Luxemburg Italië   Frankrijk

Aantal vestigingen  1 064   37  700   2200

Aantal klanten    3 miljoen  280 000 2,5 miljoen      6 miljoen

Retail 58%
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