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[Voorwoord] 
 
Beste collega’s,  
 

Het is met bijzonder groot enthousiasme dat ik me vandaag tot u 
richt. Fortis Bank, BGL en BNP Paribas zijn eindelijk één geworden 
en kunnen nu samen de volgende bladzijden uit hun geschiedenis 
schrijven. De omstandigheden die tot dit samengaan hebben 
geleid waren moeilijk en zwaar voor alle medewerkers van Fortis 
Bank en BGL. Maar de goedkeuring van ons integratieproject 

maakt een einde aan die periode van onzekerheid. Door de integratie met BNP 
Paribas zal een belangrijke marktspeler in Europa ontstaan, een solide en goed 
presterende groep waar alle medewerkers trots op kunnen zijn, ongeacht het land 
waarin ze werken.  

 werken om onze klanten van dienst te zijn en hen te helpen 
ij al hun projecten.  

eer 

utional banking, evenals 
p het gebied van private banking en vermogensbeheer.  

 

 
Vanaf nu bent u allen medewerkers van een nieuwe organisatie waarbinnen wij 
allemaal samen zullen
b
 
De nieuwe organisatie telt nu meer dan 205.000 medewerkers, verspreid over m
dan 85 landen. De nieuwe groep wordt met 540 miljard euro marktleider in de 
eurozone op het gebied van spaartegoeden. Fortis Bank en BGL zullen altijd een 
nauwe band blijven houden met hun klanten en kunnen daarbij profiteren van de 
expertise van een internationale groep, die voortaan actief is op vier thuismarkten: 
niet alleen in België en Luxemburg, maar nu ook in Frankrijk en Italië. De nieuwe 
organisatie is een grote bank voor particuliere klanten, maar ook een van Europa’s 
grootste marktspelers op het gebied van corporate en instit
o
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Ik ben er van overtuigd dat, door het bundelen van de kwaliteiten van Fortis Bank 
en BGL met die van BNP Paribas, de nieuwe groep die we samen opbouwen een 
groot succes zal worden. Binnenkort worden de nieuwe Raad van Bestuur, het 
Directiecomité en het Uitvoerend Comité van Fortis Bank benoemd. Ook in 
Luxemburg wordt een nieuwe Raad van Bestuur benoemd. Tegelijkertijd gaan de 61 
taskforces aan de slag om de integratie in goede banen te leiden.  
 
De Raad van Bestuur van BNP Paribas krijgt twee nieuwe bestuurders die door de 
Belgische regering zullen worden benoemd.  
 
Het is een feit dat ons samengaan plaats vindt in een voor de financiële industrie 
moeilijke periode. Maar de contacten, de informele uitwisselingen tot nu toe, en de 
onverminderde inzet van de medewerkers van Fortis Bank en BGL de afgelopen 
zware maanden, geven me veel vertrouwen voor de toekomst.  
 
Ik reken in het bijzonder op uw inzet en u kunt ook rekenen op mijn volledige 
betrokkenheid. Samen zullen we sterker uit deze financiële crisis komen. Maar onze 
taak is nog maar net begonnen. Het is nu aan ons om er mee aan de slag te gaan. 
Ik geloof stellig in de kracht van ons project, in de uitstekende kwaliteit van de 
teams die wij vormen en ik ben ervan overtuigd dat het succes dat ons te wachten 
staat in lijn zal zijn met onze inspanningen.  
 
Dank aan iedereen.  
 
Baudouin Prot, CEO van BNP Paribas  
  

 
[Vragen] 
 
Waarom is deze integratie goed voor de klanten en 
medewerkers? 
Door samen te gaan met Fortis Bank en BGL wil BNP Paribas een nieuwe groep 
creëren die nog beter in staat is om al de klanten van dienst te zijn. Deze zullen 
kunnen profiteren van een breder productassortiment en een uitgebreid en 
krachtiger internationaal netwerk.  
 
Ook de medewerkers kunnen van nieuw geboden kansen gebruikmaken. Samen 
met de medewerkers van Fortis Bank en BGL, zal de nieuwe groep ruim 205.000 
mensen tewerkstellen. Dat maakt dat de medewerkers van Fortis Bank en BGL deel 
zullen uitmaken van een grotere groep, die meer mogelijkheden voor mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling biedt, omdat het HR-beleid van de BNP Paribas Groep de 
interne mobiliteit binnen alle groepsonderdelen wil bevorderen. 
 
Zowel klanten als medewerkers zullen ten slotte kunnen genieten van de verhoogde 
soliditeit van de nieuwe groep. BNP Paribas zal na de integratie zijn financiële 
soliditeit – en Tier 1 ratio – behouden. Dit wordt gewaarborgd door verschillende 
constructies in het akkoord, dat voorziet in de financiële steun van de Belgische 
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staat bij een eventuele verslechtering van de solvabiliteit of het vermogen van 
Fortis Bank België.  
 
Wat Fortis Bank betreft, zal de integratie met BNP Paribas ongetwijfeld leiden tot 
een verbeterde toegang tot liquiditeit evenals tot een verbeterd solvabiliteitsniveau. 
BNP Paribas is een solide partner die, dankzij een goede risicobeheerstrategie, het 
hoofd kon bieden aan de zware financiële en economische crisis en die tegelijkertijd 
een goede onderliggende performance kon handhaven.  
 
 

Worden alle aan Fortis Bank en BGL gerelateerde 
besluiten voortaan in Frankrijk genomen? 
BNP Paribas is een gedecentraliseerde groep die autonome banken omvat. Die 
banken hebben een hechte band met hun klanten, ze staan ten dienste van de 
economieën in de landen waar ze gevestigd zijn. Fortis Bank en BGL blijven dus 
volledig actieve banken, die hun eigen beslissingen nemen in overeenstemming met 
de algemene strategie van de nieuwe BNP Paribas Groep. Evenals in andere landen 
waar BNP Paribas lokale retailactiviteiten ontplooit, zullen de in ieder land 
ontvangen tegoeden binnen dat land blijven en voor kredietverlening worden 
aangewend. Kredietbesluiten zullen nog steeds lokaal worden genomen, binnen een 
toegekende autonomie. Voor BNP Paribas is dit een belangrijke voorwaarde voor het 
succes van haar Europese project. 
 
In de afgelopen zeven maanden heeft BNP Paribas trouwens een aantal 
verbintenissen aangegaan ten opzichte van de economie van zijn twee nieuwe 
thuismarkten (België en Luxemburg) en de klanten en medewerkers van Fortis Bank 
en BGL. Zo heeft BNP Paribas toegezegd dat een aantal van zijn competentiecentra 
die op Europees of wereldwijd niveau opereren, in België en Luxemburg zullen 
worden gevestigd. Bovendien zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis 
Bank een Belg zijn. In Luxemburg wordt de voorzitter een vertegenwoordiger van 
de Luxemburgse overheid.  
 
 
Wat wordt de toekomstige merknaam?  
De naam Fortis wordt geassocieerd met de moeilijkheden in het verleden, maar het 
staat tegelijkertijd voor nabijheid en kwaliteitvolle relaties met retailklanten in 
België. Er is ondertussen besloten dat de nieuwe merknaam voor de 
retailactiviteiten (retail, private en commercial banking) in België ‘BNP Paribas 
Fortis' zal worden, waarbij voortgebouwd wordt op de sterke punten van de twee 
groepen, met name:  
- De nabijheid die Fortis sinds lange tijd heeft ten opzichte van zijn klanten  
- De soliditeit van de BNP Paribas Groep, een van de tien grootste banken ter 

wereld  
 
De nieuwe naam is de start van een nieuwe fase 
waarin BNP Paribas Fortis de rol van "The bank for a 
changing world" vervult en zijn klanten bijstaat in hun 
dagelijkse zaken. 
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In Luxemburg is Fortis Banque Luxembourg, met goedkeuring van de huidige en 
toekomstige aandeelhouders, in december 2008 omgedoopt tot BGL in afwachting 
van het samengaan met BNP Paribas.  
 
De afdeling Branding is momenteel bezig de naamgevingmogelijkheden voor andere 
business lines en landen verder te onderzoeken.  

 
Wat zijn mijn voornaamste bronnen van informatie over 
de integratie? 
Uw eerste en voornaamste bron van informatie is uw direct leidinggevende. Hij of zij 
is de best geplaatste persoon om u te informeren over specifieke onderwerpen en 
om u te helpen indien er specifieke vragen zouden zijn. 
  
Voor algemene vragen vormt de LINK Newsletter een andere bron van informatie 
over de integratie. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer elke veertien dagen en bij 
speciale gebeurtenissen rond de integratie verspreid. Hij wordt zowel bij BNP 
Paribas als bij Fortis Bank en BGL op het intranet gepubliceerd en, waar mogelijk, 
ook via e-mail ondersteund. Specifieke of gedetailleerde informatie gericht op 
business, functie of land wordt ofwel rechtstreeks als een lokale bijlage bij LINK 
verspreid ofwel via uw vaste interne communicatiekanalen of media. 
 
 

[Integratie] 
 
De voornaamste uitgangspunten van het 
integratieproject 
 
Transparantie 

 Uitgebreide communicatie over het integratieproces 
 Gemeenschappelijke methodologie 
 Kennis delen over de regels van het spel 

 
Dialoog 

 Dialoog en wederzijdse afspraken met medewerkers 
 Gezamenlijke BNP Paribas/Fortis Bank/BGL-teams moeten de integratie 

leiden  
 
Eerlijkheid 

 Benoemingen en managementbeslissingen gebaseerd op strikt professionele 
criteria 

 
Verantwoordelijkheid 

 Het management dat de plannen ontwerpt, is ook verantwoordelijk voor het 
uitvoeren en realiseren van de doelstellingen  

 Integratieworkshops rapporteren direct aan het topmanagement 
 Regelmatige verslaggeving aan de financiële markt 
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De People Principles van de integratie 
Gedurende het hele integratieproces zullen vier ‘People Principles’ van toepassing 
zijn op alle medewerkers van alle entiteiten van Fortis Bank, BGL en BNP Paribas. 
Deze principes moeten ons helpen om onze activiteiten in Europa te versterken. 

 In de traditie van BNP Paribas zal deze integratie op maatschappelijk 
verantwoorde wijze worden gerealiseerd, met respect voor mensen en hun 
culturele diversiteit en in een dialoog met medewerkers en 
personeelvertegenwoordigende organen. 

 Het is het vaste voornemen van BNP Paribas dat het verlies aan 
arbeidsplaatsen voornamelijk zal worden opgevangen via vrijwillige 
maatregelen, waaronder natuurlijk verloop, herplaatsing en vrijwillige 
afvloeiing.  

 Bestaande CAO’s en sociale plannen alsmede alle individuele en overige 
collectieve overeenkomsten zullen worden gerespecteerd. 

 Benoemingen geschieden volgens strikt professionele criteria en via een 
eerlijk benoemingsproces dat gebaseerd is op verdienste en competenties, 
en in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.  

 

 
Het tijdschema voor de integratie 
Onmiddellijk na de juridische ‘closing’ van de deal zullen de benoeming van de 
verantwoordelijken van de verschillende taskforces bekend gemaakt worden. Ook 
de samenstelling van de taskforces wordt dan gecommuniceerd. De integratie zelf 
zal in drie grote fasen gebeuren. Het uiteindelijke resultaat van de integratie zal 
zichtbaar moeten worden eind 2010.  
 
Top-downfase – van 20 mei tot eind juni 
De eerste fase van het toenaderingsproces strekt zich uit over een periode van vijf 
weken en bestaat in het top-down definiëren van de grote lijnen van hoe de nieuwe 
groep er zal uitzien na de integratie. Zeer snel na de afronding van de transactie 
zullen 61 taskforces, die elk verantwoordelijk zijn voor een activiteitengebied, 
worden samengesteld. Ze zullen zich eerst en vooral een duidelijk idee moeten 
vormen van de situatie van de twee bedrijven aan het begin van de toenadering. De 
taskforces zullen oordelen over de belangrijkste opportuniteiten om synergieën te 
realiseren. 
 
Bottom-upfase – van het einde van de Top-downfase tot 21 juli en van 26 
augustus tot midden oktober 
Voor deze tweede fase hebben de opgerichte werkgroepen de taak om het 
industrieel plan dat tijdens de eerste fase was opgesteld, te verifiëren, te preciseren 
en, indien nodig, te wijzigen. Aan het einde van deze fase zal er een nauwkeurig en 
gedetailleerd plan van de nieuwe groep beschikbaar zijn. Het resultaat van deze 
oefening zal dan worden meegedeeld aan alle betrokken partijen. Ongeveer 1.000 
projecten bij Fortis Bank, BGL én bij BNP Paribas worden gedefinieerd om het 
gekozen industrieel plan te kunnen verwezenlijken. 
 
Uitvoering – vanaf 31 augustus 
Uitvoering van het industrieel plan. Het BNP Paribas - Fortis Bank - BGL Integration 
Team zal de werkgroepen ondersteunen en zich vergewissen van het tempo en de 

Pagina 5 
 
 
 
 



 

Pagina 6 
 
 
 
 

kwaliteit van de werkzaamheden. Ze zal de zowat 1.000 geselecteerde projecten 
financieren die in de tweede fase werden geselecteerd. Daarvoor is een budget van 
750 miljoen euro uitgetrokken. Deze projecten zullen worden geselecteerd om hun 
positieve impact op de nieuwe onderneming. Ze zijn namelijk in staat om de 
organisatie eenvoudiger te maken en ervoor zorgen dat ze sterkere prestaties 
neerzet, om de risico’s te beperken of inkomsten- of kostensynergieën te genereren. 
De meeste projecten zouden tegen eind 2010 klaar moeten zijn. Sommige projecten, 
vooral op IT-vlak, zullen wat meer tijd vergen. 


