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Voorwoord  

 
Argenta is onverzettelijk verantwoordelijk 

De opwarming van de aarde is een feit: een constante stijging van de temperatuur en de extreme weersomstandigheden, de gevolgen voor zeeën en 
oceanen en de gevolgen voor ons eenieder als mens. Ontkennen is niet langer mogelijk en concrete actie moest gisteren al genomen worden in plaats 
van morgen. In 2021 toonden de overstromingen in België aan dat de gevolgen tastbaar en dichtbij gekomen zijn.  

Argenta voelt zich hier mee verantwoordelijk voor om het tij nog tijdig te doen keren. Voldoen aan doelstellingen op ecologisch, sociaal en 
governance gebied (ESG) sluit immers direct aan bij onze ‘purpose’, waarbij een onvoorspelbare wereld nood heeft aan een onverzettelijk 
verantwoordelijke bank-verzekeraar, die ervoor zorgt dat de weerbaarheid van klanten en medewerkers hierrond verder verhoogd kan en moet 
worden.    

Als financiële instelling zijn wij ons al jaren zeer bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van mens, milieu en maatschappij. 
Argenta wil dan ook zijn duurzaamheidsstrategie versnellen. Naast het invulling geven aan deze ambitie, moet ook duidelijk zijn hoe klimaat- 
verandering klanten, en daarmee ook Argenta zelf, beïnvloedt. Maar nog meer moet duidelijk worden hoe Argenta zelf, als financiële instelling, een 
invloed heeft en kan hebben op deze klimaatverandering. Door zowel klimaat en duurzaamheidsrisico’s structureel in te bedden in onze governance 
en risicobeheer als door het verder integreren van duurzaamheid in ons productaanbod, wil Argenta mee het verschil maken. 

 
 

  



“In 2021 ondernam Argenta belangrijke stappen om 
de strategie en governance verder richting te geven 
inzake duurzaamheid.

Argenta wenst aantoonbaar onderscheidend te zijn 
in core business lines als lenen, verzekeren en  
fondsenbeheer en onderneemt versneld actie om  
dit verder te concretiseren.

De aanduiding van de CEO als Chief Sustainability 
Officer - CSO en de inrichting van een  
(Groeps)Duurzaamheidcomité onder voorzitterschap 
van de CSO dragen hiertoe bij.

De mooie rating van Sustainalytics uit december 
2021 toont aan dat deze inspanningen ernstig zijn.”

Marc Lauwers, CEO
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Business & strategie   

 

Businesscontext  
 

Over Argenta 
 
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep (hierna “Argenta”) biedt financiële diensten aan voor gezinnen en particulieren in België en Nederland, zoals 
dagelijks bankieren, kredieten, verzekeringen en spaar- en beleggingen.  

Argenta wil zijn klanten eenvoudig, eerlijk en dichtbij ondersteunen om hun financiële gezondheid te verzekeren.  

Argenta is een niet-beursgenoteerde bank-verzekeraar die een strikt risicobeleid hanteert om de groei op lange termijn te kunnen garanderen. 
Argenta kan al ruim 65 jaar rekenen op de loyaliteit van dezelfde familiale meerderheidsaandeelhouder (Investar).  

De tweede aandeelhouder is een erkende coöperatieve vennootschap (Argen-co). Coöperatief ondernemen is een vorm van duurzaam ondernemen, 
van welvaartscreatie en inkomensvorming. Zowel Investar als Argen-Co zien hun aandeelhouderschap als een lange termijn relatie waarbij 
duurzame groei centraal staat. Ieder jaar wordt een groot deel van de winst geherinvesteerd in de onderneming. Daardoor heeft Argenta een stevig 
eigen vermogen en behoort het tot een van de best gekapitaliseerde banken in Europa. 

Duurzaamheid zit in het DNA van Argenta. Met duurzaam ondernemen doelen we op het proces waarbij omgevings-, sociale- en bestuurlijke (ESG) 
factoren een belangrijke rol spelen bij het nemen van beslissingen, zowel op het niveau van het algemene bedrijfsbeleid als op het productbeleid. 

De impact van klimaatverandering 
 
Om de duurzaamheidsstrategie te kunnen afstemmen op de klimaatuitdagingen en milieurisico’s, werd in 2021 een kwalitatieve analyse uitgevoerd. 
Deze analyse omvatte:  

• De blootstelling aan fysieke klimaatrisico’s op korte, middellange en lange termijn; 
 

• De blootstelling aan transitie risico’s op korte, middellange en lange termijn; 
 

• Een inschatting van de risico materialiteit (laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog risico1); 
 

• Een inschatting op de impact van de businesscontext (regulatoir en competitief landschap, socio-demografische, technologische, macro-
economische en geopolitieke context.  
 
 
 

 
1 De materialiteitsscoring is gebaseerd op de financiële impact die het risico met zich potentieel kan meebrengen indien geen maatregelen worden getroffen om het 
risico te mitigeren: laag <100k, gemiddeld < 1 mio, hoog < 10 mio, zeer hoog > 10 mio.  
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De klimaatverandering heeft impact op alle bedrijfsactiviteiten van Argenta, met name:  

• Retail hypotheekproductie in België 
 

• Retail hypotheekproductie in Nederland 
 

• Investeringsactiviteiten via de eigen portefeuilles van Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties 
 

• Verzekeringsactiviteiten (niet-leven) 
 

• Beleggingsactiviteiten van de asset managers  
 

• Wholesale funding activiteiten van Argenta Spaarbank 
 
Uit deze analyse blijkt dat de grootste impact te verwachten valt voor de hypothecaire kredietactiviteiten in zowel België als Nederland.  

Naast het begrijpen van de impact en de risico’s voor de verschillende bedrijfsactiviteiten, werd ook onderzoek verricht naar de opportuniteiten die 
de klimaattransitie met zich meebrengt.  

Deze inzichten moeten een solide basis vormen om klimaatrisico’s in de toekomst snel te identificeren, te meten en te monitoren en het 
bedrijfsmodel van Argenta doelgericht af te stemmen om ze adequaat te beheersen.  
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Strategie & duurzaamheidsbeleid 
 

“In alles wat we doen, willen we duurzaam zijn. Zorgzaam zijn zit bij Argenta in het hart van de organisatie. Het 
verbindt ons en biedt eigenheid. Door het bewust in te bedden, zetten we in op tevreden klanten, gelukkige werk- 
nemers en gezonde bedrijfsresultaten op lange termijn. Verantwoordelijkheid opnemen maakt integraal deel uit van 
onze langetermijnvisie. Een eigenschap die Argenta nog vele generaties verder zal dragen. Zo simpel kan het zijn.” 
 
(bron: Handvest Duurzaamheid) 
 
Uitdagingen en opportuniteiten voor Argenta 
 
Het analyseren van klimaat- en duurzaamheidsgerelateerde uitdagingen is noodzakelijk om de strategische richting en het duurzaamheidsbeleid van 
Argenta te bepalen.  

Naast de specifieke klimaatrisico’s, die veroorzaakt worden door zowel de fysieke als transitiegereleateerde gevolgen van de klimaatverandering, 
vloeien de grootste uitdagingen rond duurzaamheid voort uit het snel veranderend landschap waarin we ons bevinden. Duurzaamheid neemt toe 
aan belang, en de lat komt alsmaar hoger te liggen: meer wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan, meer nood aan een adequaat 
risicobeleid en sterke governance, meer vraag om transparantie ten aanzien van klanten, medewerkers, investeerders, de regelgever en 
toezichthouder... 

Maar louter voldoen aan regulatoire uitdagingen is voor Argenta niet genoeg. Al meer dan 65 jaar onderneemt Argenta vanuit zijn purpose, missie, 
visie en waarden. Als intrinsiek duurzame organisatie biedt dit opportuniteiten om het verschil te kunnen maken voor klanten. Daarbij is het 
essentieel om authentiek te blijven en een geloofwaardig duurzaamheidsbeleid te voeren.  

Argenta wil onverzettelijk verantwoordelijk zijn.  
 

“In een onvoorspelbare wereld doet Argenta wat in de financiële sector uitzonderlijk is: op een door en door 
verantwoorde manier voor zijn klanten en medewerkers zorgen.” 

(bron: Purpose Argenta) 
 
Duurzaamheidsbeleid 
 
De strategie rond duurzaamheid en klimaat wordt bepaald door het directiecomité en de raad van bestuur van Argenta.  Argenta koos voor de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (“Sustainable Development Goals” of “SDG’s”) van de Verenigde Naties als algemeen referentiekader.  

Het Handvest duurzaamheid, dat goedgekeurd en onderschreven is door de raad van bestuur, omvat Argenta’s ambities ten aanzien van zijn 
medewerkers, klanten, milieu en maatschappij. De essentie wordt weergegeven in 5 strategische pijlers:  

https://www.argenta.be/content/dam/argenta/documenten/algemeen/duurzaamheid/duurzaamheidsbeleid-argenta.pdf


Producten &
diensten

Medewerkers
& klanten

MaatschappijEcologische
impact

Iedereen dichtbij

Onze medewerkers maken deel uit van de Argenta-familie. 

Hun engagement maakt onze organisatie sterk. We zijn er 

op belangrijke momenten.

Handvest Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat om zorgzaam zijn, verantwoordelijkheid 

opnemen en ondernemen met het oog op lange termijn.

Eenvoudig en transparant aanbod

Focus op optimaal gebruiksgemak en wat de klant echt 

nodig heeft om snel en eenvoudig te bankieren.

Elke euro is waardevol

We maken het verschil door de geldstromen van onze klanten 

duurzaam te beheren We investeren in lokale  en tastbare  

projecten. Er is geen ruimte voor onethische investeringen.

Bankieren en verzekeren moet geen bomen kosten

We zetten in op een lagere ecologische voetafdruk.

Ethiek &
integriteit

WAARDIG



Argenta wil dichtbij zijn medewerkers en klanten staan, 
want hun engagement maakt onze organisatie sterk. 
Door zorg voor hen te dragen, bouwen we aan een lange 
termijn relatie. Het is onze ultieme ambitie om een NPS 
van 50 te halen en we willen dat minstens 80% van 
onze medewerkers geëngageerd is.

Via een eenvoudig en transparant productaanbod  
wil Argenta drempels verlagen om de financiële  
gezondheid van zijn klanten te verzekeren. Argenta 
wil financieel en digitaal inclusief zijn. Argenta wil dat 
minstens 65% van de klanten overtuigd is dat Argenta 
een duurzame bank is.

Duurzaamheid maakt fundamenteel 
deel uit van waar Argenta voor staat, 

wat het doet en hoe het dat doet en is 
onlosmakelijk verbonden met ethiek en 

integriteit. Daarom wil Argenta tot de 
top 10% meest duurzame ondernemingen 

behoren in zijn referentiegroep. 

In 2021 behaalde Argenta een topresul-
taat met een sterke ESG-risk rating van 
Sustainalytics, waardoor het tot de top 

1% behoort in zijn referentiegroep.

Argenta wil zijn ecologische voetafdruk verminderen, 
want bankieren en verzekeren moet geen bomen 
kosten. Daarom zetten we in op een lagere voetafdruk 
van de hoofdzetel, maar ook via het productaanbod 
zoals de beleggingsfondsen die we aan onze klanten 
aanbieden.

Als financiële instelling kunnen we het verschil maken 
via de geldstromen die we voor onze klanten beheren. 
Argenta kiest ervoor om die verantwoord in te zetten 
en positieve impact te genereren voor de maatschappij. 
Daarom wil Argenta het beleggingsaanbod voor zijn 
klanten volledig duurzaam maken tegen 2023. Van al 
zijn partners en leveranciers verwacht Argenta dat ze 
dezelfde duurzaamheidsprincipes onderschrijven.

Producten &
diensten

Medewerkers
& klanten

MaatschappijEcologische
impact

Ethiek &
integriteit



10 

 

Duurzaamheidsactieplan 2023  
 
Om duurzaam te kunnen zijn en impact te maken, moeten er concrete acties genomen worden. Daarom werd het duurzaamheidsactieplan 2020-
2023 opgesteld. Het meerjarenplan kwam in 2019 tot stand na een uitgebreide bevraging bij alle relevante stakeholders. Het omvat een brede set aan 
acties die werden geïdentificeerd en gedragen in samenspraak met alle departementen binnen de organisatie, het directiecomité en de raad van 
bestuur. Elke twee jaar wordt het plan bijgesteld in functie van nieuwe uitdagingen en verwachtingen. Hiertoe wordt ook telkens een nieuwe 
bevraging gedaan bij de stakeholders.  
 

Klimaataanpak 

 
Het aanpakken van de klimaatuitdagingen maakt essentieel deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Argenta.  

Daarbij is het niet alleen van belang om voldoende gewapend te zijn tegen de impact die deze klimaatuitdagingen potentieel kunnen hebben op het 
businessmodel van Argenta, maar om zelf ook na te gaan hoe Argenta significant kan bijdragen aan de klimaattransitie via zijn bedrijfsactiviteiten. 
Gedreven vanuit de purpose, is het eveneens essentieel om voldoende aandacht te hebben voor de sociale dimensie van de klimaattransitie, door 
ervoor te zorgen dat iedereen de nodige weerbaarheid kan ontwikkelen om de transitie naar een ecologisch duurzame samenleving te kunnen 
maken. Betaalbaarheid en toegankelijkheid vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. Tenslotte is ook het governance aspect hierbij belangrijk, 
vermits we, ondersteund door de visie van onze aandeelhouders, een langetermijnrelatie aangaan met onze klanten, kantoren en medewerkers. 

Algemene klimaatdoelstellingen  
 

• Argenta wil de ecologische voetafdruk van de activiteiten van zijn hoofdzetel in België en de kantoren in Nederland en Luxemburg met 50% 
verlagen tegen 2023. Tegen 2030 wil Argenta klimaatneutraal opereren. Argenta zet in op duurzame mobiliteit bij de medewerkers, minder 
papierverbruik en renoveerde zijn hoofdzetel in 2020 tot een duurzaam kantoorgebouw.  
 

• Argenta heeft ervoor geopteerd om binnen de risicocartografie een duidelijk onderscheid te maken tussen (i) klimaatrisico als een financieel 
risico en (ii) duurzaamheidsrisico als een niet-financieel risico. De risico’s uit de risicocartografie worden opgenomen binnen het Risk 
Appetijt Framework (RAF), waarbij per risicotype een risicoprofiel wordt opgesteld en gerapporteerd. 
 

o Klimaatrisico werd als een financieel risico geïdentificeerd omwille van de sterke link met een aantal andere gekoppelde en reeds 
opgenomen financiële risico’s, in hoofdzaak markt-, krediet-, liquiditeits- en onderschrijvingsrisico’s.  Zo kan klimaatrisico een 
cruciale impact genereren op de kredietkwaliteit van tegenpartijen via het transitierisico ingevolge wijzigingen in technologie of 
wetgeving. Bijgevolg worden deze risico’s gemonitord binnen de krediet-, verzekerings- en eigen investeringsportefeuille alsook 
binnen de beleggingsfondsen.  
 

o Het duurzaamheidrisico heeft te maken met de kans op impact als (in)direct gevolg van strategische/business beslissingen, de 
implementatie ervan en/of de interne en externe invloeden erop. Het werd geïdentificeerd als niet-financieel risico en gekoppeld aan 
merk risico. Argenta monitort een aantal materiële ESG-topics om zijn performantie met betrekking tot ecologisch, sociaal en 
bestuurlijk beleid stelselmatig te verbeteren.  
 

• De integratie van duurzaamheid binnen het wholesale funding beleid vormt een belangrijk onderdeel van Argenta’s klimaataanpak, met de 
voorbereiding in 2021 en de introductie begin 2022 van een Green Bond Framework. Dit framework is gebaseerd op de Green Bond Principles 
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(GBP) van de International Capital Markets Association (ICMA) en heeft tot doel de transitie naar een klimaat neutrale economie te 
ondersteunen door te investeren in energie-efficiënte woningen voor particulieren. Begin 2022 heeft Argenta een eerste green bond uitgifte 
geplaatst van 600 mio euro. 
 

• Argenta wil de negatieve impact van klimaatrisico’s maximaal mitigeren en positieve invloed uitoefenen op de transitie naar een klimaat 
neutrale economie via zijn productbeleid.  
 

Klimaatbeleid binnen de productpijlers  
 
Argenta wil het verschil maken via zijn businessactiviteiten waarmee de meeste positieve impact kan worden gegenereerd voor zijn klanten: lenen, 
verzekeren en beleggen.  

Bij het bepalen van de productstrategie zijn zowel de ecologische als de sociale dimensie van belang. Zo wil Argenta klimaatgerelateerde risico’s 
maximaal mitigeren en de transitie naar een klimaatneutrale economie ondersteunen. Maar ook de sociale dimensie is van belang. Argenta zet in op 
betaalbaarheid en inclusiviteit.  

Duurzaam wonen 

Argenta wil een partner voor zijn klanten zijn op het vlak van duurzaam wonen, door klanten bewust te maken van het belang van energie-efficiënte 
woningen en duurzame renovaties te stimuleren. Ook voor eerste kopers en jongeren is de aankoop of renovatie van een duurzame woning van 
belang, bijvoorbeeld omwille van de besparingen die op vlak van energiekosten kunnen worden gemaakt.  

• Argenta ondersteunt de ambitie van de Vlaamse regering om alle woningen tegen 2050 energie-efficiënt te maken.  
• Leningen voor duurzame renovaties genieten een tariefkorting ten aanzien van klassieke renovatiekredieten. Deze tariefkorting is ook geldig 

voor de aankoop van duurzame woningen of nieuwbouwpanden die een maximale EPC/PEB/CPE van 100 kWh/m2 hebben.  
• Argenta ondersteunt ook het initiatief van de Vlaamse regering waarbij tot 60.000 euro interest-vrij geleend kan worden voor woningen die 

een aanzienlijke verbetering van de EPC-waarde beogen.  
• Argenta zet volop in op het verzamelen van EPC-informatie van de Belgische en Nederlandse panden die worden gefinancierd en rapporteert 

hierover aan het kredietrisicocomité en aan het risicocomité van de raad.  De volledigheid van EPC-data wordt bekomen door het afsluiten 
van portfolio services (in Nederland met Calcasa, in België met RockEstate) en/of door het aanvullen van ontbrekende EPC-waarden met 
proxy berekende waarden. 

• Argenta neemt initiatief om het klimaatrisicobeheerkader bestaande uit gepaste KPI/KRI's (key performance indicatoren/key risico 
indicatoren) verder te ontwikkelen. 

 
Duurzame mobiliteit 

Argenta wil klanten helpen die op zoek zijn naar eenvoudige en duurzame mobiliteitsoplossingen. Daarom zet Argenta in op de financiering en 
verzekering van fietsen, elektrische en/of hybride voertuigen. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor veiligheid.  

Wie kiest voor duurzame mobiliteit kan bij Argenta tariefkortingen krijgen. Klanten die met een elektrische fiets of speed-pedelec rijden, zijn 
automatisch verzekerd via hun familiale verzekering.  
 



12 

 

 
Duurzaam beleggen  

Omdat elke euro waardevol is, is duurzaamheid ook belangrijk in het investeringsbeleid van Argenta. En dat zowel voor de beleggingsfondsen waarin 
klanten investeren, als in de investeringsportefeuilles die in eigen beheer zijn van de bank en verzekeraar. Het duurzaam investeringsbeleid van 
Argenta gaat uit van een aantal basisbeginselen:  
 

1. Eenvoud en transparantie is essentieel;   

- Argenta wil alle beleggingsfondsen duurzaam maken tegen 2023; 
- Argenta kiest voor een eenvoudig, beperkt maar kwalitatief aanbod;  
- Argenta is transparant over de kosten, risico’s en rendement van de beleggingen; 
 

2. Alle significante risico's waaraan Argenta is blootgesteld worden getoetst aan de risicobereidheid door middel van risicoprofielen die samen 
het Risico Appetijt Framework (RAF) vormen. Dit is ook van toepassing voor onze beleggingen. 
 

3. Investeringsbeslissingen worden zorgvuldig genomen. Gezond beleggen met een evenwichtige risico versus winstverhouding staat voorop;  
- ESG- en klimaatrisico’s worden geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen en bij de analyse van tegenpartijen;  
- Een klimaatrisicobeheerkader maakt reeds deel uit van het financieel risicobeheer en wordt gerapporteerd aan het risicocomité van de raad 
als onderdeel van het financieel RAF dashboard; 
- Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve ESG-data, door ondertekening van een ESG datacontract met Vigeo Eiris; 
- Op niveau van de beleggingsportefeuilles en eigen investeringsportefeuilles wordt een gepast klimaatrisicobeheerkader uitgewerkt. 
 

4. Er is geen plaats voor onethische investeringen. Argenta wil negatieve impact zoveel mogelijk vermijden en hanteert een strikt exclusiebeleid 
voor alle investeringen van de Argenta groep; 
 

5. Argenta wil positieve impact voor de maatschappij genereren door te investeren in duurzame ondernemingen;  
- Argenta wil UNPRI-compliant zijn in 2022; 
- Argenta zet in op engagement via proxy-voting; 
- Argenta investeert in lokale en tastbare projecten via de eigen investeringsportefeuilles van de bank en verzerkeraar; 
- Duurzame fondsen zijn gelabeld met het ‘Towards Sustainability Label’ van Febelfin. Investeringen in deze fondsen worden gescreend 
volgens de ‘best-in-class’ methodologie.  
 

6. Argenta heeft aandacht voor het klimaat;  
- Argenta brengt de ecologische voetafdruk van zijn investeringen in kaart en stelt ambities om deze te verminderen; 
- Klimaatrisico’s worden consequent gemonitord; 
- In het kader van de ECB klimaatrisico stress-test wordt de blootstelling van ons inkomstenmodel en van de eigen investeringsportefeuille 
gerekend. 

 
 

https://www.argenta.be/nl/beleggen/beleggingsfondsen/duurzaamheid.html#waarde
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Governance & organisatie  

 
Het duurzaamheids- en klimaatbeleid wordt vastgelegd in de schoot van het directiecomité en bekrachtigd door de raad van bestuur. Het 
directiecomité heeft de CEO aangesteld als Chief Sustainability Officer (CSO). Zijn opdracht bestaat erin om duurzaamheid binnen alle geledingen 
van Argenta een prominente plaats te geven. De CSO wordt bijgestaan door een duurzaamheidsmanager, die mee in staat voor de implementatie van 
het beleid.  

Omdat duurzaamheid een topic is dat elke afdeling aanbelangt, koos Argenta voor een gecentraliseerde en bedrijfsoverkoepelende aanpak omdat dit 
de beste garantie biedt op slagen. Het Groepsduurzaamheidscomité (GDC) oefent toezicht uit op groepsniveau m.b.t. de verschillende deelaspecten 
van duurzaamheid, om zo tot een consequente en coherente coördinatie, bewaking, opvolging, sensibilisering, bijsturing en beleidsvoorbereiding 
inzake duurzaamheid te komen. Het comité heeft de missie om Argenta stelselmatig te verduurzamen via kennismanagement, change management, 
projectwerking, innovatie en ten slotte rapportering. Het GDC wordt voorgezeten door de CSO en bestaat uit leden met specifieke expertise in ESG-
thema’s, en dit zowel in de verschillende business directies (Lenen, Verzekeren, Beleggen, Bankieren) als in klimaatrisico’s en andere 
duurzaamheidsrisico’s. Het Groepsduurzaamheidscomité komt trimestrieel samen.   
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In 2021 werd het Investeringsexclusiecomité opgericht (IEC). Het IEC geeft uitvoering aan de wens om een consequent en coherent exclusiebeleid te 
implementeren over alle Argenta entiteiten heen. Het exclusiebeleid maakt deel uit van een duurzaam investeringsbeleid, waarbij de Argenta Groep 
de klantenportefeuilles en eigen investeringsportefeuilles van de bank en de verzekeraar op een verantwoorde manier wenst te beheren.  

Tevens werd in 2021 het Green Bond Overleg (GBO) opgericht. Het GBO werkt het Green Bond Framework voor Argenta uit en oefent toezicht uit 
m.b.t. de verschillende deelaspecten van het kader, om zo tot een consequent en coherent beleid te komen voor de Argenta Groep. 

Argenta heeft ervoor gekozen om de verantwoordelijkheid voor klimaatrisico toe te wijzen aan de betrokken 3 Lines of Defense departementen van 
de gekoppelde primaire risicodomeinen, i.e. marktrisico, kredietrisico, onderschrijvingsrisico en liquiditeitsrisico. Deze departementen geven 
uitvoering aan een gepast risicobeheerkader bestaande uit de identificatie, meting, het beheer en rapportering van klimaatrisico conform de risico 
appetijt statement vastgelegd door de raad. 

Daarnaast worden duurzaamheids- en klimaatrisico’s verder opgevolgd binnen de bestaande governance-entiteiten van de Argenta groep, zoals de 
raad van bestuur, het auditcomité, het risicocomité, het groepstoezichtcomité, het directiecomité, het MTO (managementoverleg) in Nederland, het 
groepsrisicocomité (GRC), het kredietrisicocomité retail (Kreco), het verzekeringscomité (VRC), het asset & liability comite (ALCO) en Investerings-
overleg en ten slotte het Beleggingsoverleg.   
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Klimaatrisicobeheer  

 

Algemeen kader 

 
Voor de implementatie van een klimaatrisicobeheerkader wordt uitgegaan van het TCFD-framework2 (Taskforce for Climate Related Financial 
Disclosures).  

Dit framework stelt dat een adequaat beleid dient te beantwoorden aan 4 focusdomeinen:  

• Business strategie 
• Governance en organisatie 
• Risico management  
• Disclosures van klimaatrisico indicatoren 

 

Verder baseert Argenta zich op de verwachtingen van de ECB, die in 2020 de “ECB-Guidelines on Climate-related and Environmental Risks3” 
publiceerde. Meer in bijzonder stelt de ECB dat er aandacht dient te zijn voor topics zoals strategie, governance, Risk Appetite, Reporting, Risk 
Management Framework, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Scenario analysis en Stress—testing, 
en Liquidity Risk Management.  
 

“In 2021 ondernam Argenta belangrijke stappen door de impact van de klimaatverandering in kaart te brengen en een 
doelgericht klimaatactie- en implementatieplan op te maken. Klimaatrisico werd als financieel risico - naast merk & 
duurzaamheid als niet-financieel risico - opgenomen binnen de risicocartografie, waarna passende risico appetijt statements 
werden bepaald. Daaraan gekoppeld werden de eerste risico indicatoren voor de risicoprofielen binnen het Risico Appetijt 
Framework bepaald en tevens werden klimaat stress-testen ontwikkeld. Het belang dat de toezichthouders hechten aan deze 
ontwikkeling zorgt voor een stroomversnelling binnen de financiële sector rond dit thema, zodat verdere inspanningen nodig 
blijven.  
 
Klimaatrisico werd dan ook door het directiecomité aangeduid als een risicoprioriteit voor 2022. Samen met alle betrokken 
departementen wordt actief gewerkt rond het ontwikkelen van een robuust klimaatrisicobeheerkader dat toelaat klimaatrisico 
passend op te volgen en te sturen.” 
 
Gert Wauters, CRO  

 
2 Task Force on Climate-Related Financial Disclosures | TCFD) (fsb-tcfd.org) 
3 Guide on climate-related and environmental risks (europa.eu) 

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.en.pdf
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Risicocartografie en risico appetijt  
 
Klimaatrisico werd in 2021 opgenomen binnen de risicocartografie van Argenta, en werd als volgt gedefinieerd:  

“Kans op impact als (in)direct gevolg van wijzigingen in het klimaat. We onderscheiden hier fysieke risico’s (overstromingen, hitte, waterschaarste, lange termijn 
wijzigingen in weerpatronen, stijging zeeniveau) en transitierisico’s (als gevolg van wijziging in marktgedrag, beleid, technologie en wetgeving) als belangrijkste 
financiële risicofactoren.” 

Hieruit volgde een risico appetijt statement:  

“Argenta streeft ernaar om klimaatrisico gepast en proactief te beheren binnen de gekoppelde risico’s en activiteiten met het oog op het verantwoord realiseren van de 
bedrijfsdoelstellingen van de verschillende business lines en dit conform het duurzaamheidsbeleid en de purpose van Argenta.” 

Binnen het Risico Appetijt Framework (RAF) wordt vervolgens a.d.h.v. risico indicatoren een risicoprofiel uitgewerkt, waaraan limieten en 
knipperlichten zullen worden toegevoegd. Deze klimaatrisico indicatoren waren in 2021 nog in opbouw wat betreft de meetbaarheid en verzameling 
van data. Een eerste set van indicatoren die betrekking hebben op de hypotheekportefeuilles (in België en Nederland), en op de 
investeringsportefeuilles van de bankpool en de verzekeringspool werden reeds bepaald.  

Verder zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van een monitoring dashboard voor klimaatrisico, dat een geaggregeerd beeld moet geven over de 
klimaatrisico’s van de verschillende businessactiviteiten en portefeuilles. Finaal wil Argenta komen tot een groepsbeleidslijn klimaatrisico.  
 

Stress-testen 
 
Klimaatrisico (Climate en Environmental risk) werd binnen het risicobeheerkader ook geïntegreerd in stress-testen. Het businessplan vormt daarbij 
het centrale ankerpunt binnen de stress-test planning. Onder meer ICAAP, ILAAP, herstelplan en ALM stress-testen vertrekken van een base case 
businessplan scenario. Zoals ook gedefinieerd in de ‘ECB guide on climate-related en environmental risks’, werden de bestaande stress-test scenario’s 
aangevuld met klimaatspecifieke scenario’s. Zo werd een intern klimaat stress-test-scenario ontwikkeld en toegepast, dat gebaseerd werd op publiek 
beschikbare informatie (o.a. Network for Greening the Financial System, NFGS4) en eigen interne analyses.  

Voor Argenta Spaarbank werd een klimaat stress-test scenario opgenomen binnen ICAAP. Daarnaast rekent Argenta de regulatoire ECB klimaatrisico 
stress-test door die loopt tijdens de eerste jaarhelft van 2022. De doorrekening van de ECB klimaatrisico stress-testen werd grondig voorbereid met de 
betrokken departementen zodoende dat tijdig data- en methodologische gaps werden geïdentificeerd en opgelost.  Ook voor Argenta Assuranties 
vormt het businessplan het centraal ankerpunt binnen de stress-test planning. FLAOR (“Forward looking assessment of own risks”) vertrekt van het 
base case businessplan scenario. Binnen ORSA werd in 2021 eveneens een klimaat stress-test scenario opgenomen. In 2022 zullen meerdere 
scenario’s verder uitgewerkt worden op vraag van de NBB (o.b.v. draft update ORSA circulaire). In het kader van het SREP-dossier worden op het 
niveau van de Bank- en Verzekeringsgroep (BVg) de pijler II stress-test resultaten van ICAAP economisch perspectief (Aspa) en ORSA (Aras) 
geaggregeerd tot een globaal cijfer. De normatieve ICAAP-scenario’s worden eveneens doorgerekend op BVg niveau (CRR scope Danish compromise).  
 

 
4 NGFS 

https://www.ngfs.net/en
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Belang van data 

 
Om klimaatrisico’s adequaat te kunnen beheren, is het van belang om over kwantitatieve en kwalitatieve informatie en data te beschikken. In 2021 
werd dan ook veel aandacht besteed aan het verzamelen van data:   
 
- ESG/duurzaamheid werd geïntegreerd in de waardering van de panden waaraan Argenta hypotheekleningen verstrekt. Zo wordt gebruik 

gemaakt van desktop waarderingen, die gebaseerd zijn op statistische modellen. Voor de hypotheken in België gebeurt dit met de hulp van 
RockEstate. Voor de hypotheken in Nederland wordt beroep gedaan op Calcasa Portfolio Services.    
 

- Voor kredietwaardigheidsanalyses van nieuwe tegenpartijen binnen de eigen investeringsportefeuilles en de beleggingsfondsen, of bij de 
periodieke herziening van deze tegenpartijen, wordt beroep gedaan op ESG-informatie dat ter beschikking wordt gesteld door een externe ESG-
data provider Vigeo Eiris/Moody's ESG Solutions.  
 

- Ook voor de screening in kader van het investeringsexclusiebeleid van de Argenta Groep wordt beroep gedaan op een externe ESG-data provider. 
Op die manier kan Argenta snel overgaan tot de verkoop van posities die omwille van controversiële activiteiten of controverses op de 
exclusielijst terecht komen.  
 

- De analyse van klimaatrisico binnen de verzekeringsportefeuilles gebeurt op basis van de opvolging van schadegroottes en frequentie waarvan 
de inzichten verder wordt verrijkt door gespecialiseerde catnat modelberekeningen, met beslissing tot verdere herverzekering binnen de risico 
appetijt; 
 

- Het belang van kwalitatieve ESG- en klimaatgerelateerde data vloeit ook voort uit nieuwe regulatoire vereisten, zoals SFDR (Sustainability 
Finance Disclosure Regulation), MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) en de Taxonomy Regulation. Financiële instellingen dienen 
transparant te zijn over de duurzaamheidskwaliteit van de fondsen waarin hun klanten investeren, maar dienen ook hun klanten proactief te 
bevragen over de specifieke duurzaamheidsvoorkeuren die ze hebben.  
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Rapportering klimaatrisico’s 

 

Klimaatrisico indicatoren 

 
In 2021 werd een eerste set van klimaatgerelateerde indicatoren geïdentificeerd voor de verschillende businessactiviteiten en risicodomeinen van 
zowel Argenta Spaarbank als Argenta Assuranties.  

Retail kredietrisico (hypotheken in België en Nederland) – annex I:  

-EPC-coverage van nieuwe hypotheken;  
-EPC-coverage van de bestaande portefeuille; 
-EPC-score van nieuwe hypotheken (gewogen exposure); 
-EPC-score van de bestaande portefeuille (gewogen exposure); 

Non-Retail kredietrisico (investeringsportefeuilles van Aspa en Aras) – annex II: 

-Identificatie van de GHG-sensitieve exposure;  
-Identificatie van een gemiddelde “environmental” rating (AER, of Average Environmental Rating);  
-Identificatie van overschrijdingen in kader van Argenta’s investeringsexclusiebeleid; 

Asset management (Argenta Asset Management en Arvestar) 

-Identificatie van overschrijdingen in kader van Argenta’s investeringsexclusiebeleid; 

Verzekeringsactiviteiten (Aras) 

Klimaatrisico wordt gemeten als onderdeel van reeds bestaande risico indicatoren, telkens op niveau van de businessactiviteiten.  

- LAT (Liability Adequacy Test); 
- C/R (Combined Ratio); 
- S/P (Schade/Premie Ratio); 
- Monitoring van gebeurtenissen zoals stormen, overstromingen, hagel   

In de loop van 2022 zal klimaat voor alle businessactiviteiten verder worden geïnitieerd, uitgerold, uitgebreid en verfijnd, en dit in functie van een 
implementatieplan, op basis van de beschikbaarheid van meer uitgebreide databronnen en verder opgebouwde inzichten.  

Het uitgangspunt en doel is klimaatrisico geheel te integreren in het financiële RAF-risk dashboard. De RAF-limiet op klimaatrisico zal een 
geaggregeerd beeld geven van klimaatrisico over de verschillende businessactiviteiten en portefeuilles. 
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Taxonomy rapportering  
 
De EU Taxonomy voorziet in een classificatie van duurzame economische activiteiten volgens 6 milieudoelstellingen: “climate change adaptation”, 
“climate change mitigation”, sustainable and protection of water and marine resources”, “transition to a circular economy”, “pollution prevention and 
control” en “protection and restoration of biodiversity and ecosystems”.  De EU Taxonomy regulation5 en de artikel 8 Disclosures Delegated Act6, van 
toepassing vanaf 1 januari 2022, leggen een aantal verplichtingen op betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid7.  

Per 31 december 2021 moeten financiële ondernemingen een eerste reeks beperkte gegevens bekendmaken, op geconsolideerde basis. Echter, de 
taxonomy rapportering vereist rapportering in termen van bruto boekwaarde, terwijl IFRS gerapporteerd wordt in netto boekwaarde.  

Aangezien de Taxonomy Regulation nog volop in ontwikkeling is en de beschikbaarheid van informatie beperkt is om de taxonomy-eligibility en 
taxonomy-alignment van de businessactiviteiten van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep gepast te kunnen beoordelen, kan nog geen volledige 
verklaring worden afgelegd. De taxonomy rapportering en eligibility-check van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep werd dan ook naar best 
vermogen opgemaakt en werd niet geauditeerd. 

Intussen moeten de financiële ondernemingen een eerste reeks beperkte gegevens bekendmaken. In de onderstaande rubrieken worden de 
geconsolideerde resultaten voor de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep weergegeven.  

Rapporteringsvereisten in kader van taxonomy-eligibility 

Conform de vereisten zoals gestipuleerd in Artikel 10 van de Artikel 8 Disclosures Delegated Act, dient de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep over 
de “taxonomy-eligibility” van zijn businessactiviteiten in 2021 te rapporteren.  

Een taxonomy-eligible activiteit is een economische activiteit zoals gestipuleerd in de EU Taxonomy Climate Delegated Act, cfr. Artikel 2, paragraaf 
58. Een taxonomy niet-eligible activiteit is een economische activiteit die niet wordt gestipuleerd in de EU Taxonomy Climate Delegated Act, cfr. 
Artikel 2, paragraaf 6.  

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 moeten financiële instellingen met bancaire activiteiten (cfr. Argenta Spaarbank, geconsolideerd) en 
verzekeringsmaatschappijen met een activiteit “leven” (cfr. Argenta Assuranties, leven) als volgt rapporteren over: 

- Het aandeel van taxonomy-eligible en taxonomy niet-eligible activa ten aanzien van de totale activa; 
- Het aandeel van activa zoals gestipuleerd in Artikel 7, paragraaf 1 en 2 ten aanzien van de totale activa; 
- Het aandeel van activa zoals gestipuleerd in Artikel 7, paragraaf 3 ten aanzien van de totale activa; 
- Kwalitatieve informatie zoals gestipuleerd in Annex XI; 
- Het aandeel van de handelsportefeuille alsook het aandeel aan interbancaire leningen ten aanzien van de totale activa; 
- Het aandeel in centrale overheden, centrale banken en supranationale emittenten, dient te worden uitgesloten in de berekening van de 

rapporteringsindicatoren; 

 
5 EUR-Lex - 32020R0852 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
6 EUR-Lex - 32021R2178 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
7 De uitvoering van deze wetgevingen zal gradueel gebeuren, wat de betrokken actoren in staat moet stellen de nodige informatie te verzamelen om de activiteiten van 
tegenpartijen te toetsen aan de duurzaamheidscriteria van de EU Taxonomy.    
8 EUR-Lex - 32021R2139 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.443.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139
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- Derivaten dienen te worden uitgesloten in de berekening van de rapporteringsindicatoren; 
- Het aandeel in ondernemingen die niet verplicht zijn niet-financiële informatie te publiceren, dienen te worden uitgesloten in de berekening van 

de rapporteringsindicatoren.  
 

Argenta Assuranties dient als verzekeraar ook te rapporteren over de taxonomy-eligibility van zijn niet-leven activiteiten.  

Argenta Asset Management en Arvestar dienen als asset managers eveneens te rapporteren over de taxonomy-eligibility van de onderliggende 
investeringen.  

Scope, datagebruik-, bronnen en limieten 

Voor de berekening van de taxonomy-eligibility van de activa van Argenta Spaarbank (aspa) en Argenta Assuranties (Aras/ leven-activiteiten) zijn de 
investeringen in financiële en niet-financiële ondernemingen en huishoudens (financiering van vastgoed, renovatiekredieten en autoleningen) in 
scope. Voor de analyse van de investeringen in financiële en niet-financiële ondernemingen werd beroep gedaan op een externe ESG-data provider 
(Vigeo Eiris / Moody’s ESG Solutions) die taxonomy-screening diensten aanbiedt. Meer informatie over de gebruikte methodologie kan u hier vinden. 
Voor investeringen in financiële en niet-financiële ondernemingen die niet in het screeninguniversum van de ESG-data provider zitten, en bij gebrek 
aan andere informatie, werd ervan uitgegaan dat deze niet taxonomy-eligible zijn. Omdat we onvoldoende informatie hebben om de taxonomy-
eligibility van investeringen in lokale overheden in te schatten, werden deze eveneens als niet-eligible beschouwd.  

Investeringen in huishoudens, in de vorm van hypothecaire kredieten en autoleningen, worden als volledig taxonomy-eligible gezien. Argenta biedt 
immers specifieke tariefkortingen voor de aankoop of renovatie van duurzame woningen, of voor de aankoop van duurzame wagens.  

Op heden beschikken we over onvoldoende gegevens om in te kunnen schatten wat het aandeel is van ondernemingen die niet verplicht zijn niet-
financiële informatie te publiceren. Omdat Argenta voornamelijk hypothecaire kredieten en consumentenkredieten aan retailklanten verschaft, en 
het partieel toegelaten aandeel financiering voor beroepsdoeleinden aan KMO’s en kleine zelfstandigen eerder zeer beperkt is, wordt dit als niet-
materieel ingeschat.  

Voor de “niet-leven” activiteiten van Argenta Assuranties wordt een overzicht gegeven van de uit te geven verzekeringspremies en het 
verzekeringsresultaat met betrekking tot ziektekosten, motorrijtuigen, brand en schade aan goederen en bijstand.  

Voor de taxonomy-eligibility analyse van de activiteiten van Argenta Asset Management (AAM) en Arvestar werd gekeken naar de investeringen in 
financiële en niet-financiële ondernemingen. Er werd eveneens beroep gedaan op de taxonomy-dienstverlening van een externa ESG-data provider 
(Vigeo Eiris / Moody’s ESG Solutions). Meer informatie over de gebruikte methodologie kan u hier vinden. Ondernemingen die niet in het 
screeninguniversum van de ESG-data provider zitten, worden als niet-eligible aanzien.  

Alignering met strategie en businessaanpak  

Argenta wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale samenleving door zijn duurzaamheidsstrategie te versnellen en 
duurzaamheid te integreren in zijn productaanbod. Meer informatie over onze duurzaamheidsstrategie kan u hierboven terugvinden in het 
document.  

Voor meer gedetailleerde informatie over de taxonomy-eligibility van de activiteiten van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep voor het fiscaal jaar 
2021, verwijzen we naar annex III.  

https://vigeo-eiris.com/vigeo-eiris-launched-taxonomy-alignment-screening-and-request-for-comment/
https://vigeo-eiris.com/vigeo-eiris-launched-taxonomy-alignment-screening-and-request-for-comment/
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Annex  

 

I. Klimaatrisico hypotheken  
Klimaat van de hypotheekportefeuiles in België en Nederland, met rapporteringsdatum 31/12/2021. 

De EPC-gegevens van de Nederlandse hypotheken werden aangeleverd door een externe data provider. De EPC-data van de Belgische hypotheekportefeuille is 
gebaseerd op informatie die door de klanten rechtstreeks werden aangeleverd.   
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II. Klimaatrisico non-retail investeringen 
Klimaat van de investeringsportefeuilles van Argenta Spaarbank (Aspa) en Argenta Assuranties (Aras), met rapporteringsdatum 31/12/2021. Wat betreft de GHG 
sensitive exposure, gaat het om onze exposure in de 22 sectoren die in het kader van de klimaatrisico stress-testen als green house gas gevoelig worden 
gerapporteerd. Het gaat om brede sectoren en dus om een ruwe rapportering. Bedoeling is om deze rapportering verder te verfijnen op basis van de Vigeo Eiris data 
(op niveau van tegenpartijen). 
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III. Taxonomy rapportering 
 

Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties (portefeuille leven) 
 

 

31/12/2021 Toelichting Aspa Aras (leven)
1. Aandeel taxonomy-eligible activa ten 
aanzien van totale activa

Aandeel van businessactiviteiten (activa) in financiële 
en niet-financiële ondernemingen die niet-financiële 
informatie dienen te publiceren conform NFRD, 
huishoudens en lokale overheden die in aanmerking 
komen conform de bepalingen in de EU Taxonomy 
Climate Delegated Act, ten aanzien van de totale activa 
die in aanmerking komen voor eligibility-check, in %. 83,93% 25,36%

2. Aandeel taxononomy niet-eligible 
activa ten aanzien van de totale activa

Aandeel van businessactiviteiten (activa) ten aanzien 
van financiële en niet-financiële ondernemingen die 
niet-financiële informatie dienen te publiceen 
conform NFRD, huishoudens en lokale overheden die 
niet in aanmerking komen conform de bepalingen in 
de EU Taxonomy Climate Delegated Act, ten aanzien 
van de totale activa die in aanmerking komen voor 

   
12,84% 20,61%

3. Exposure ten aanzien van centrale 
overheden, centrale banken en 
supranationale emittenten

Aandeel ten aanzien van businessactiviteiten (activa) 
in centrale overheden, centrale banken en 
supranationale emittenten ten aanzien van de totale 
activa, in %. Deze exposure is niet inbegrepen onder 
de totale activa die in aanmerking komen voor 

 
10,38% 5,36%

4. Exposure in derivaten Aandeel van derivaten (voor hedging doeleinden) ten 
aanzien van de totale activa die in aanmerking komen 
voor eligibility-check, in %. 0,24% 0,00%

5. Handelsportefeuille Het aandeel van de handelsportefeuille ten aanzien 
van de totale activa, in %. Het aandeel van de 
handelsportefeuille is niet inbegrepen onder de totale 
activa die in aanmerking komen voor eligibility-check. 0,00% 0,00%

6. Aandeel in ondernemingen die niet 
verplicht zijn niet-financiële informatie 
te publiceren

Aandeel van businessactiviteiten (activa) in 
ondernemingen die niet verplicht zijn niet-financiële 
informatie te publiceren, ten aanzien van de totale 
activa die in aanmerking komen voor eligibility-check, 
in %. 0,00% 0,00%

7. Interbancaire leningen Aandeel van interbancaire leningen, ten aanzien van 
de totale activa die in aanmerking komen voor 
eligibility-check, in %. 1,21% 3,12%

8. Totale activa in scope voor taxonomy-
eligibility

Totale activa, exclusief de exposure ten aanzien van 
centrale overheden, centrale banken en 
supranationale emittenten en de handelsportefeuille, 
in euro. De totale activa van Argenta Spaarbank (Aspa) 
werden op geconsolideerde basis berekend. Voor de 
totale in aanmerking komende activa van Argenta 
Assuranties (Aras) zijn de activiteiten leven in scope. 44.156.865.004 6.253.671.925
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Argenta Assuranties (portefeuille niet-leven)  

 

 

 

 

Argenta Asset Management en Arvestar – overzicht op fondsniveau 

 

Aras Niet Leven

Resultaten 31/12/2021
Bruto uit te geven verzekeringspremies 157.360.496 33.533.423 34.438.896 16.415.732 63.898.317 9.074.127
Bruto uit te geven herverzekeringspremies 0
Technisch verzekeringsresultaat (voor kosten, 
beleggingsresultaat en herverzekering)

65.253.081 17.772.269 31.296.421 8.103.311 4.804.603 3.276.478

Technisch herverzekeringsresultaat (voor kosten, 
beleggingsresultaat en herverzekering)

0

Verzekering voor 
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schade aan 
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