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Voorwoord  
 

De laatste jaren hebben 116.000 burgers samen met 350 middenveldorganisaties hun krachten 
gebundeld om een andere wending te geven aan het “bankieren” van vandaag en morgen. Er is nood 
aan meer duurzaamheid en ethiek in alle lagen van de samenleving, en daar is de bankwereld geen 
uitzondering op.  

Vandaag kunnen deze mensen en organisaties terecht trots zijn op wat ze al verwezenlijkt hebben met 
NewB: de nieuwe bank in België is operationeel, aangepast aan de nieuwe realiteit van vandaag. 
Iedereen kan er een rekening openen en zijn/haar geld veilig en bewust toevertrouwen ten dienste 
van concrete projecten.  De gemeenschappelijke basis van al deze projecten zijn meer respect voor de 
planeet en de mensenrechten.  

Ook voor de toekomst zit de bank boordevol plannen om met ethiek en duurzaamheid concreet verder 
aan de slag te gaan in lijn met de nieuwste ESG-normen. 

We blijven samen verder bouwen aan NewB om bankieren voor goed te veranderen. 

 

 
Bernard Bayot  

Voorzitter van NewB 
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Presentatie van het bedrijf 
Identiteitskaart  
NewB is een nieuwe Belgische bank die focust op ethiek en duurzaamheid onder de vorm van een 
democratische coöperatie: ze is gecreëerd door en voor meer dan 116.000 burgers en 350 
middenveldorganisaties die tegelijk klant en eigenaar zijn.  

Bij NewB streven we naar positieve verandering waarbij de mens en klant centraal staan. Geld staat 
ten dienste van een betere samenleving met meer respect voor de planeet en de mensenrechten. De 
motor om zulke beweging te voeden zijn de waarden van NewB. 

We onderscheiden ons als bank omdat positieve verandering en duurzaamheid deel uitmaakt van het 
DNA van NewB als bedrijf: NewB is zich in haar interne werking bewust van haar ecologische 
voetafdruk en treft maatregelen om haar impact op het milieu te beperken. Zo worden medewerkers 
niet vergoed via salariswagens en moedigt NewB hen aan om zachte mobiliteit of openbaar vervoer 
te gebruiken voor verplaatsingen. Daarnaast hanteert NewB een loonspanning van 1 op 5 voor alle 
personeelsleden en keert NewB haar medewerkers geen bonussen of vergoedingen uit gelinkt aan 
verkoopdoeleinden. 

De positieve verandering zit eveneens verwerkt in ons productgamma: bij NewB worden klassieke 
bank- en verzekeringsproducten aangeboden met een hoger doel vooraleer er naar winst gestreefd 
wordt. Bij NewB dus enkel duurzaam en/of ethisch beleggen of exclusieve ‘groene’ kredieten die het 
milieu en onze samenleving beter maken. 

NewB is een bank en verzekeraar door mensen en voor mensen: alle coöperanten beslissen mee over 
de ontwikkeling van producten en/of diensten, waardoor ethiek en duurzaamheid altijd op het 
voorplan blijven.  

De bank is een middel om met geld op een andere manier ‘ja’ te zeggen tegen de nieuwe uitdagingen 
van vandaag en morgen. 

Onze missie: 

“Geld ten dienste stellen van een samenleving met meer respect voor de planeet en de 
mensenrechten.” 

 

Ondernemingsnaam NewB 

Ondernemingsnummer 0836.324.003 

Adres van de hoofdzetel Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node 

Plaats van de activiteiten België 

Stichtingsjaar 2011 

Juridisch statuut Europese coöperatieve maatschappij 

Sector Bank en verzekeringen 

Segment B2C en B2B 

Website NewB, de Belgische, coöperatieve, ethische en duurzame bank. 
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Cijfers 
 

Op 31 januari 2020 krijgt NewB de erkenning als kredietinstelling. In November 2020 kunnen de 
eerste pioniers een rekening openen, begin 2021 wordt de bank opengesteld voor het grote publiek.  

 

Meer dan 1% van de Belgische bevolking is coöperant bij NewB. 

 

Commerciële cijfers  

 30/04/2022 

Aantal actieve klanten 16.546  

Totale deposito’s 153.335.810 € 

Beleggingen in fondsen 48.033.002 € 

Aantal betaalkaarten 10.908 

Aantal verzekeringscontracten 3.718 

 
Coöperanten  

 30/04/2022 

Aantal A (sociale middenveldorganisaties) 352 

Aantal B (burgers) 116.598 

Aantal C (institutionele investeerders) 11 

 
Personeel  

 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Aantal personeelsleden (FTE) 13 15,4 25,4 
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Geschiedenis  
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Onze coöperatieve structuur 
Om zeker te zijn dat de coöperatie goed functioneert en onze waarden centraal blijven staan doet 
NewB beroep op verschillende democratische organen. 

 

 
 

Algemene vergadering van NewB 
De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten. Ze beslist welke richting de coöperatie uitgaat 
en wanneer. De algemene vergadering kiest de leden van de raad van bestuur en het maatschappelijk 
comité en kan suggesties doen aan de raad van bestuur. 

Maatschappelijk comité (MCS) 
Het maatschappelijk comité waakt erover dat de richting die NewB uitgaat en de beslissingen die ze 
neemt stroken met de 13 waarden verankerd in de statuten. De leden worden verkozen door de 
algemene vergadering, dus door de coöperanten. 

Raad van bestuur 
NewB's raad van bestuur bestaat uit een tiental leden die de strategische stappen van de coöperatie 
verfijnen en valideren. De leden worden verkozen door de algemene vergadering en zien erop toe dat 
het operationele team de genomen beslissingen in praktijk brengt. 

Directiecomité 
Het directiecomité bestaat uit drie afgevaardigde bestuurders. De missie van het comité is ervoor te 
zorgen dat de strategische weg (beslist door de algemene vergadering) wordt gevolgd; toezicht te 
houden op het team en op de goede dagelijkse werking van NewB. 

NewB-team 
Het NewB-team bestaat uit alle voltijds en deeltijds tewerkgestelde werknemers en consultants die 
elke week in de NewB-kantoren (of thuis) voor de bank werken. Zij zorgen ervoor dat onze bank- en 
verzekeringsactiviteiten op de beste manier worden uitgeoefend. 
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Engagementen 
Een sociale onderneming 
NewB is een democratische coöperatie waar de coöperanten hun advies kunnen geven en deel 
kunnen nemen aan de beslissingen. Als coöperatieve behoort NewB tot de sector van de sociale 
economie en eert ze de volgende principes:  

 De diensten zijn er voor de gemeenschap of de leden en beogen geen winst om de winst; 
 Zelfstandig bestuur; 
 Democratisch en participatief beheer;  
 Voor de verdeling van de opbrengsten: mens en werk vóór kapitaal.  

Colleges van coöperanten  
Bij NewB zijn er drie colleges van coöperanten:  

 Een college van A coöperanten: de sociale middenveldorganisaties; 
 Een college van B coöperanten: de burgers;  
 Een college van C coöperanten: de investeerders. 

Vandaag is de structuur van het kapitaal als volgt samengesteld:  

 A coöperanten hebben 1,6% van het kapitaal 
 B coöperanten 72%  
 C coöperanten 26,4%. 

 

 
 

Goed om weten:  

Bij NewB hanteren we als coöperatieve het democratisch principe « 1 persoon = 1 stem ». Concreet 
betekent dit dat elke coöperant 1 stem heeft binnen zijn/haar eigen college, ongeacht het aantal 
gekochte aandelen. De beslissingsmacht van de aandeelhouders wordt dus niet louter gedreven door 
het geld.   
  

3,70%

72,03%

24,27%

Kapitaalstructuur

A Coöperanten B Coöperanten C Coöperanten
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Waarden 
NewB baseert zich sinds het begin op 13 waarden die verankerd zijn in de statuten van de coöperatie: 
transparantie, participatie, duurzaamheid, eerlijkheid, eenvoud, soberheid, inclusie, innovatie, 
professionaliteit, veiligheid, integratie, diversiteit en nabijheid. 

NewB zet die waarden om in de praktijk op alle niveaus van haar werking. Ook de medewerkers 
hanteren ze bij hun dagelijkse interacties en beslissingen. Om zeker te zijn dat de waarden worden 
gerespecteerd is er het Sociaal en milieuhandvest. Respect voor de waarden wordt continu opgevolgd, 
gebaseerd op een dialoog tussen de coöperanten, het operationele team en een onafhankelijk comité 
(het Maatschappelijk comité). 

 

 

Handvest 
Alle activiteiten en het productaanbod van NewB zijn doordrongen van de NewB-waarden zoals die 
beschreven staan in de statuten. De ethische principes in ons handvest zijn de operationele vertaalslag 
van die waarden. Alle activiteiten, het beleid en de procedures bij NewB zijn hieraan onderhevig. 

Het handvest, dat op 21/11/2020 door de Algemene Vergadering werd goedgekeurd, bepaalt mee het 
DNA van NewB en maakt in haar werking uniek. 

Link naar het handvest: Sociaal en milieuhandvest - NewB 
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Producten en diensten 
Environment (E) of milieu, Social (S) of maatschappelijk, en Governance (G) of goed bestuur: al die 
elementen zitten op de ene of de andere manier verweven in onze producten en diensten. Onze 
bankproducten en -diensten staan volledig in het teken van de beperking van risico’s rond mens en 
milieu, en daarbij volgen we de nieuwste Europese ESG aanbevelingen en richtlijnen op de voet. 

Op onze website onder “Transparantie” vind je informatie over onze transparante werkwijze en 
communicatie. Het doel is zekerheid te geven over de bijdrage van NewB aan een financiële sector die 
positief is voor onze planeet en onze samenleving.  ( https://www.newb.coop/nl/transparantie ) 

NewB-zicht en spaarrekening 
Onze rekeningen zijn duurzaam en ethisch verantwoord omdat het geld nooit zal gebruikt worden 
voor activiteiten of sectoren die schadelijk zijn voor de maatschappij of het milieu. 

De klant bepaalt op basis van een richtprijs zelf hoeveel hij betaalt voor het gebruik van zijn 
zichtrekening. (Systeem van ‘vrije bijdrage). E 

Een spaarrekening is gratis. De spaarrekening van NewB is een niet-gereglementeerde spaarrekening. 
Op dit moment bedraagt de rentevoet 0%. 

Onze zichtrekeningen kunnen individueel of gemeenschappelijk geopend worden, ook voor 
minderjarigen vanaf 12 jaar.  

Je kan je zichtrekening vlot beheren via je smartphone en/of computer. 

De rekeningen zijn beschermd via het Depositogarantiefonds tot 100.000 euro per persoon.  

NewB-betaalkaart 
Onze betaalkaart combineert Bancontact en Visa Debit. 

Alle dagelijkse aankopen kan je online en/of contactloos betalen.  

Zoals voor onze rekeningen geldt ook hier dat de klant zelf kan kiezen hoeveel hij/zij betaalt voor de 
kaart via het systeem van vrije bijdrage.  

Zelfs onze betaalkaart is een beetje ‘’groen’ omdat ze uit gerecycleerd materiaal is gemaakt. En we 
denken ook aan de mensen met een visuele beperking door een herkenbare inkeping.  

NewB Groene Kredieten 
geld lenen kost ook geld.  

We noemen onze kredieten “groen”, omdat we ze selecteren voor projecten met een positieve impact 
op het milieu. We spreken dan typisch over kredieten voor: 

 Energiebesparende renovaties: verbetering van de energieprestaties van een gebouw; 
buitenisolatie van huizen; slimme thermostaten; hoogrendementsketels; isolerende 
beglazing; en meer. Let wel op enkele voorwaarden, zoals bijvoorbeeld dat minimaal 70% van 
het geleende bedrag louter voor het ‘groene doel’ bestemd is. 

 Zachte mobiliteit: nieuwe of recente (jonger dan 2 jaar) aankopen van (elektrische) fietsen; 
auto’s of motors met een elektrische, hybride of waterstof aangedreven motor. 

 Hernieuwbare energie: geothermische installatie; thermische of fotovoltaïsche 
zonnepanelen; of een particuliere windturbine. 
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Duurzaam beleggen bij NewB 
NewB verdeelt duurzame beleggingsproducten, nl. de compartimenten van het NewB Sustainable 
Mixed fund. 

Het gaat om Artikel 9 of groene fondsen. Artikel 9-fondsen zijn voortaan de enige fondsen die zich 
duurzaam mogen noemen. Volgens een studie van de autoriteit voor financiële diensten en markten 
voldoet slechts een kleine minderheid van de in België aangeboden fondsen aan de criteria, 
waaronder dat van NewB. 

Beleggen kan al vanaf 20 euro, en gebeurt in lijn met het sociaal en milieuhandvest dat regels bevat 
voor maatschappelijk verantwoord investeren.  

Beleggen via NewB Invest kan via drie compartimenten: Defensive, Balanced en Dynamic.  

De distributie van de aandelen in de compartimenten gebeurt door NewB via het louter ontvangen en 
doorgeven van orders. NewB verstrekt daarbij geen advies noch discretionaire 
beleggingsdienstverlening.  

Orcadia Asset Management staat in voor het beheer van de portefeuilles. 

NewB sustainable mixed fund 
NewB hanteert strenge selectiecriteria voor de keuze van activa in de compartimenten. De aandelen, 
obligaties en liquiditeiten die voorkomen in de compartimenten zijn die van ondernemingen en 
overheden die moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden op ESG-vlak (op milieu- en 
maatschappelijk vlak en op vlak van goed bestuur). 

Elk compartiment heeft twee duurzame investeringsdoelen: 

 Tegengaan van de klimaatverandering, in overeenstemming met duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen SDG 13 ‘Klimaatactie’ en SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’ 

 Transitie naar een circulaire energie, in overeenstemming met SDG 12 ‘Verantwoorde 
consumptie en productie’ 

De compartimenten streven ernaar om enkel ondernemingen te selecteren die minstens aan één van 
de onderstaande ontwikkelingsdoelstellingen bijdragen, zonder schade te berokkenen aan de andere 
twee en de bijdrage van de portefeuille in zijn geheel aan de drie ontwikkelingsdoelstellingen te 
maximaliseren. 

 

 
 

In alle transparantie kan men de MVI regels en het beleggingsuniversum van het fonds terugvinden 
op onze website. (Duurzaam beleggen bij NewB - NewB) 
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Verzekeringen 
Via een snelle online simulatie op de website kan er een offerte aangevraagd worden. 

NewB-Autoverzekering 
Voor wie de auto minder gebruikt zijn er lagere premies in lijn met onze doelstellingen.  
 

NewB-Brandverzekering 
Met de NewB Woningverzekering heb je de mogelijkheid om je gebouw, de inhoud of beide te 
verzekeren. Dus je verzekert enkel wat je nodig hebt. 

NewB-Fiets+ verzekering 
1, 2 of 3 wielen? Fiets+ is een verzekering voor een fiets of elektrische fiets, en voor andere 
alternatieve vervoersmiddelen (elektrische step, hoverboard,… ).  

 

Contacten 
 

Katrien Beuckelaers 

CCO 

k.beuckelaers@newb.coop 

Telefoon: 0475 77 48 02 

 

www.newb.coop 

Thierry Smets 

CEO 

t.smets@newb.coop 

Telefoon: 0497 05 99 99 

 

 

 

 

 


