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Persbericht 
 

22 december 2011 
 
 

KBC-groep implementeert nieuwe ‘Climate 
Change Policy’ 

 
 
Het KBC-Groepsdirectiecomité heeft een nieuwe groepswijde ‘Climate Change Policy’ 
goedgekeurd.  
 
Met dat beleid wil de KBC-groep: 

 zich in zijn dagelijkse werking concentreren op energie-efficiëntie; 
 de uitstoot van broeikasgassen door zijn leasevloot voor woon-werkverkeer compenseren; 
 onderzoek naar nieuwe trends in wetenschap en technologie volgen en – indien mogelijk – 

ondersteunen; 
 het bewustzijn en de kennis van zijn werknemers en ruimer, van de aankomende generatie, 

stimuleren. 
Daarnaast wil de KBC-groep meer aandacht besteden aan:  

 zijn impact op de klimaatverandering via producten en diensten voor cliënten (bv. ‘groene’ 
kredietproducten invoeren, duurzame beleggingsproducten promoten, verzekeringsdekking 
aanbieden voor risico’s die verband houden met het klimaat of klimaatverandering, enz.); 

 de keuze van leveranciers (bv. leveranciers – en hun producten/diensten – ook beoordelen op 
klimaatgebonden criteria); 

 een regelmatige, toegankelijke en kwaliteitsvolle rapportering aan alle stakeholders over CSR-
thema’s, zoals klimaatverandering.   

 
Klimaatverandering is meer dan een nare droom die verdwijnt wanneer we wakker worden. 
Klimaatverandering is echt, het gebeurt nu en zal een enorme ecologische, economische en 
maatschappelijke invloed hebben op ons leven. Daar kunnen we niet omheen. De KBC-groep streeft naar 
een stevige verankering in de lokale gemeenschappen waarin hij actief is. KBC deelt dezelfde bezorgdheid 
en erkent dat de klimaatverandering een grote uitdaging vormt. Eind oktober 2011 ondertekende Jan 
Vanhevel, CEO van de KBC-groep, het “2°C Challenge Communiqué” om aan te tonen dat KBC de 
problematiek van de klimaatverandering erkent. Dat communiqué roept de regeringen over de hele wereld 
op om de impasse in de internationale onderhandelingen te doorbreken. Alle bedrijven die het 
ondertekenen vragen de politieke leiders om een internationaal akkoord te sluiten, op nationaal niveau 
actie te ondernemen en ambitieuze nationale beleidskaders uit te werken.  
 
Jan Vanhevel, CEO van de KBC-groep, is blij met de nieuwe ‘Climate Change Policy’: “Als het op 
klimaatverandering aankomt, wil de KBC-groep meer doen dan alleen maar een extern initiatief als het 
‘2°C Challenge Communiqué’ ondersteunen. Vanaf nu wil de KBC-groep bewuster en actiever met de 
klimaatverandering omgaan, te beginnen met de implementatie van zijn eigen ‘Climate Change Policy’. De 
KBC-groep wil ook actief op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om zijn indirecte impact op het klimaat 
te verkleinen. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoe we – waar mogelijk – financiële producten en 
diensten kunnen creëren die beter beantwoorden aan de uitdagingen van de klimaatverandering. Meer 
specifiek zal KBC op zoek gaan naar mogelijkheden in zijn kredietverlening, SRI-productaanbod, 
verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten, maar ook in de relatie met en de keuze van zijn leveranciers.” 
Zie ook de videoboodschap op www.kbc.com/csr 
 
Bijkomende informatie over de CSR-strategie van de KBC-groep 
De nieuwe ‘Climate Change Policy’ maakt deel uit van het algemene duurzaamheidsactieplan dat het 
Directiecomité van de KBC-groep heeft goedgekeurd. Het doel van dat actieplan is duurzaam ondernemen 
geleidelijk dieper te verankeren in de KBC-groep. Naast een meer geformaliseerde aanpak wil de KBC-
groep ook het interne bewustzijn over duurzaam ondernemen en de interne betrokkenheid bij initiatieven 
rond duurzaamheid vergroten. Binnen dat kader is de implementatie van de ‘Climate Change Policy’ het 
eerste grote project. 

https://www.kbc.com/MISC/D9e01/~E/~KBCCOM/~BZIZTPX/-BZIZTPN/BZJ152K�
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Om alle stakeholders de kans te geven op de hoogte te blijven van de voortgang van KBC op dat vlak, zal 
KBC verslag uitbrengen van zijn acties/initiatieven om zijn impact op het milieu te verminderen en van de 
behaalde resultaten via het KBC-Duurzaamheidsverslag, het Carbon Disclosure Project en andere 
rapporten. (www.kbc.com)  
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