Reactie
Brussel, 10 oktober 2013

KBC reageert op artikels over betrokkenheid bij
kernwapenproductie
De vredesbeweging Pax Christi publiceerde een rapport waarin de betrokkenheid van KBC bij de
financiering van het Britse bedrijf Serco wordt vermeld. Serco is actief in en rechtstreeks betrokken
bij de kernwapenindustrie (zonder daarom zelf een wapenproducent te zijn). De kranten De
Standaard en De Morgen verwijzen vandaag naar dit rapport en hekelen de positie van KBC.
Omwille van deontologische en wettelijke verplichtingen kan en mag KBC geen informatie geven
over individuele dossiers. KBC is echter zeer terughoudend wanneer het gaat over de financiering
van om het even welke wapengerelateerde activiteit en elk dossier wordt aan een zorgvuldige
analyse onderworpen.
KBC past sinds 2004 een strikt beleid toe voor investeringen in de wapenindustrie. Dit beleid houdt
in dat KBC weigert te investeren in om het even welk bedrijf dat te maken heeft met de
ontwikkeling, de samenstelling of het verhandelen van controversiële wapensystemen of hun
essentiële onderdelen. Biologische wapens, anti‐persoonsmijnen, clusterbommen en munitie en
wapens die verarmd uranium bevatten, worden beschouwd als controversieel, terwijl nucleaire
wapens binnen het wettelijk en deontologisch kader niet als dusdanig worden gecatalogeerd.
De Morgen verwijst ook naar een ander dossier waarbij Private Bank Brown Shipley zou betrokken
zijn. Brown Shipley maakte deel uit van de KBL epb Private Banking Group die ondertussen door KBC
Group gedesinvesteerd werd in het kader van het strategisch plan dat met de Europese Commissie
werd afgesproken.
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