
Verslag van het maatschappelijk comité voor het jaar 2019  

 

 

 

 

2019 was voor NewB een doorslaggevend jaar. Bij wijze van inleiding wil het maatschappelijk 

comité haar waardering uiten voor het dynamisme en de professionele aanpak van het hele 

team. Het enthousiasme dat ze het hele jaar door kon overbrengen bij zowel bestaande als 

nieuwe coöperanten, heeft bijgedragen tot het verkrijgen van de banklicentie begin 2020.  

 

Positionering en werking van het maatschappelijk comité 

 

Een eerste project in 2019 bestond erin de positionering van het maatschappelijk comité binnen 

NewB te verduidelijken. Hoewel het bestaan en het doel van het maatschappelijk comité zijn 

bepaald in de statuten van NewB, zijn de positionering, de interactiewijzen en de prioriteiten er 

niet gedetailleerd. Na een grondige denkoefening heeft het maatschappelijk comité eerst drie 

essentiële waarden bepaald, namelijk professionele aanpak, transparantie en participatie (dat 

laatste omvat ook integratie, inclusie en diversiteit). Deze drie waarden vormen de leidraad van 

het verslag 2019 van het maatschappelijk comité.  

 

In eerste instantie heeft het maatschappelijk comité moeite gehad om de dialoog met de 

operationele organen van NewB te structureren. Dat komt enerzijds doordat het maatschappelijk 

comité er niet in slaagde om een stabiel en permanent secretariaat te garanderen. Anderzijds 

heeft de mobilisatie rond het bank project voor vertraging gezorgd wat betreft verschillende 

vragen van het maatschappelijk comité. Dit kan enerzijds verklaart worden door de hoeveelheid 

werk die de aanvraag van de banklicentie en de kapitaal oproep vergen. Dat neemt niet weg dat 

dit niet overeenkwam met de afspraak die eind 2018 werd gemaakt om hieraan te verhelpen. 

 

In de loop van 2019 merken we echter een zekere evolutie. Zo is een lid van het team van NewB 

sinds september regelmatig aanwezig aan het begin van de vergaderingen van het 

maatschappelijk comité voor inhoudelijke uitwisselingen. Bovendien zijn de contacten met het 

team intenser geworden dankzij de deelname van de leden van het maatschappelijk comité aan 

de kapitalisatie campagne. Deze heeft een echte dialoog tot stand gebracht tussen het 

maatschappelijk comité en het team. Alhoewel het te betreuren valt dat dit zo laat in het jaar werd 

gestructureerd, merken we dat dit een goed vooruitzicht is voor het vervolg, met name in het 

kader van de ontwikkeling van het ethisch handvest. 

 

Voor 2020 wil het maatschappelijk comité die banden niet alleen met het operationele team, maar 

ook met het directiecomité en de raad van bestuur aanhalen, zodat de waarden die eigen zijn aan 

NewB maximaal worden gedeeld.   

 

Het maatschappelijk comité is overigens ook lovend over de opstelling van een huishoudelijk 

reglement door het directiecomité. Daarnaast zou er ook werk moeten worden gemaakt  van de 

delegatie wijzen.  Zo kunnen de  beslissingsprocessen worden bepaald waarin en in welke mate 



(informatie, overleg, advies ...) het maatschappelijk comité betrokken zou moeten worden. 

Bovendien benadrukt het maatschappelijk comité dat het nodig is om een beter zicht te krijgen 

op het werkprogramma rond de lancering van de bank en de verzekeringen. Zo kan het 

maatschappelijk comité zich beter organiseren en met kennis van zaken advies geven. 

 

Op eind 2019 zijn er vijf actieve leden in het maatschappelijk comité, namelijk Michèle Dhem, 

Sébastien Mortier, Emmanuel Mossay, Victor Ntacorigira en Bérengère Steppé. Vier leden van 

het comité die in 2018 werden verkozen (Samuel Bossart, Bea Dierckx, Timothy Lambert en 

Patsy Sorensen), hebben om persoonlijke en/of professionele redenen hun ontslag ingediend. 

Het maatschappelijk comité bedankt hen voor hun (voor sommigen jarenlange) inzet. In het 

bijzonder Samuel Bossart voor zijn betrokkenheid in de gedetailleerde analyse van het 

bankdossier en zijn functie als secretaris. De stabiliteit van het team blijft een heikel punt opdat 

het maatschappelijk comité haar rol ten volle zou vervullen. Dit is een essentiële uitdaging in het 

kader van de oprichting van de bank en de versterking van de missie van het maatschappelijk 

comité. In 2020 zullen echter maatregelen worden genomen. Met name met de aanwerving van 

een onafhankelijk en bezoldigde secretaris, en met de uitbreiding van het maatschappelijk comité. 

 

Transparantie en proactiviteit 

 

Het maatschappelijk comité werd op hetzelfde ogenblik als de coöperanten, via de uitnodiging 

voor de algemene vergadering van september 2019, op de hoogte gebracht van een voorstel tot 

statutenwijziging die de verloning van alle comités binnen NewB mogelijk maakt. Het 

maatschappelijk comité betreurt dat ze hierover vooraf niet werd ingelicht of zelfs geraadpleegd. 

Dat zijn strategische keuzes die rechtstreeks verband houden met de waarden van de coöperatie. 

Bovendien hebben ze onder andere betrekking op het maatschappelijk comité zelf. 

 

Eerst en vooral wilde het maatschappelijk comité haar activiteiten vrijwillig blijven uitoefenen om 

haar onafhankelijkheid te bewaren. Het maatschappelijk comité had vooraf een advies moeten 

kunnen uitbrengen waarmee de coöperanten een duidelijker standpunt konden innemen bij de 

stemming op de algemene vergadering, in plaats van voor een voldongen feit te worden geplaatst. 

Het maatschappelijk comité dringt bij het directiecomité en de raad van bestuur aan op een 

grotere transparantie en proactiviteit naar het maatschappelijk comité over strategische keuzes 

die een impact hebben op de waarden. Zo kan voorafgaand aan de beslissingen worden 

gegarandeerd dat ze in overeenstemming zijn met de waarden van de coöperatie.  

 

Participatie en nabijheid 

 

Het maatschappelijk comité waardeert ten zeerste de beschikbaarheid van het team en de inzet 

ervan in het bankproject, alsook de inspanningen inzake overleg en betrokkenheid van de 

coöperanten. Alle evenementen, animatie van de sociale media en manifestaties waren een blijk 

van de mobiliteit en de flexibiliteit van het operationele team. Het is noodzakelijk dat participatie 

en nabijheid centraal blijven staan binnen NewB, met name in de ontwikkeling van de bank- en 

verzekeringsproducten, zoals in de diensten en processen.  

 



Het maatschappelijk comité wijst op het belang  van een constante aandacht voor diversiteit en 

inclusie in het project en de producten. Met name in het kader van de ontwikkeling van een online 

bank. Het maatschappelijk comité wil ook dat de ontwikkeling van de verzekeringsproducten op 

een meer participatieve manier (co-creatie) verloopt met respect voor de waarden. Dit is een 

specifiek aandachtspunt in verband met de uitbesteding van een deel van de verzekeringstaken 

aan een derde.  

 

Ethisch handvest 

 

In de eerste helft van 2019 werd een project gelanceerd met betrekking tot het waardencharter 

of handvest. Het is een grote uitdaging om de waarden van NewB om te zetten in haar dagelijkse 

praktijken, werking, producten en diensten. Hoewel het maatschappelijk comité de statutaire 

verantwoordelijkheid hiervoor draagt (cfr. artikel 14), vervullen het operationele team en de 

directie van NewB een belangrijke rol in dit grote project. Het maatschappelijk comité heeft er 

echter op aangedrongen dat het belangrijk is dat het in het proces werd betrokken, zowel in de 

opstelling als in de validering.  

 

De ontwikkeling van het handvest is door de strakke agenda voor de aanvraag van de banklicentie 

pas echt van start gegaan in januari 2020. In 2019 werd echter belangrijk voorbereidend werk 

gedaan om de krijtlijnen van dat handvest uit te tekenen. Op basis van tal van documenten, zoals 

andere organisatie- of bedrijfscharters, standaarden en principes rond ethisch bankieren en 

kritische analyses, konden de belangrijkste thema’s worden aangestipt  waar de waarden van 

NewB een belangrijke rol spelen. Dat werk vormde een stevige basis voor de opstelling en 

validering van het handvest, evenals de essentiële betrokkenheid van het maatschappelijk 

comité.  

 

Het maatschappelijk comité bedankt het team voor de uitwisselingen in het kader van de 

opstelling van het eerste ontwerp van het ethisch handvest, in het bijzonder de “locomotief” 

France Dauby voor haar opstelling, synthese, overleg en constructieve luisterbereidheid. De 

leden van het maatschappelijk comité hebben de uitwisselingen met de leden van het team op 

prijs gesteld en zijn van mening dat de basis is gelegd om een echt participatief project te 

ontwikkelen.  

 

In de loop van 2020 zal een eerste versie van het handvest worden voorgesteld aan alle 

coöperanten. Zo zal het co-creatieproces worden aangevuld met de deelname van alle 

coöperanten en thematische experten, om te komen tot een ethisch handvest dat uniek is in de 

banksector. Het maatschappelijk comité heeft er alle vertrouwen in dat de waarde ‘participatie’, 

met daarin de elementen integratie, diversiteit en inclusie, ten volle geïmplementeerd begint te 

worden in de interne werking van NewB.  

 

Het maatschappelijk comité eert de ontwikkeling van het ethisch handvest. Dit instrument zal een 

fundamentele troef zijn om haar rol als bewaker van de waarden ten volle te vervullen binnen de 

coöperatieve. Zo zal het maatschappelijk comité  zich ervan kunnen vergewissen dat de interne 

processen daadwerkelijk de dagelijkse uitvoering van de waarden weerspiegelen. De 



verbintenissen van het operationele team en de raad van bestuur zullen duidelijk worden vermeld 

en beoordeeld op basis van dynamische indicatoren.  

 


