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KBC is EMAS-gecertificeerd 
 
Vandaag mag KBC België voor haar ondersteunende diensten zich laten registreren voor 
EMAS. KBC is zo de eerste Belgische financiële instelling die zich voor dit Europees 
Milieumanagement- en Audit Schema - mag laten registreren.   
 
EMAS is het excellentiemodel voor bedrijfsinterne milieuzorg van de Europese 
Commissie. De EMAS-registratie is pas mogelijk als er een publieke 
milieubeleidsverklaring wordt opgesteld en er een managementsysteem wordt 
geïmplementeerd om dat beleid uit te voeren. 
 

 

Het milieubeleid van KBC wordt uitgevoerd door middel van een milieubeheersysteem dat 
gebaseerd is op een risico-analyse. Hierdoor wordt een systematische aanpak van 
bedrijfsinterne milieuzorg gegarandeerd. De sturing gebeurt vanuit de milieucel van KBC. 
KBC heeft een ingebed milieuzorgsysteem dat in de praktijk systematisch wordt toegepast. 
Daarbij sensibiliseert KBC zijn werknemers voor milieu op het werk en thuis.  
 
Sinds 2009 is KBC conform aan de eisen van de internationale excellentienorm ISO 14001. In 
2012 mikte KBC ook op EMAS, voluit European Eco Management and Audit Scheme. EMAS legt 
de lat hoger voor sluitende wettelijke conformiteit, personeelsbetrokkenheid en het publiek 
maken van de milieuprestaties.  

Om EMAS te kunnen bemachtigen en ISO te kunnen hernieuwen, besteedde KBC in 2012 extra 
aandacht aan:  

 interne milieucampagnes,  
 milieudoelstellingen die deel uitmaken van een niet recurrent resultaatsgebonden 

voordeel (NRRV) 1 met name:  
 de reductie van papier, CO2-uitstoot van gas en leasewagens evenals de reductie 

van het elektriciteitsverbruik,  
 het vervangen van conventionele materialen door milieuvriendelijker alternatieven.  

Externe audits controleren jaarlijks of KBC nog aan de formele eisen van een 
managementsysteem voldoet. In november 2012 werd KBC ondervraagd door Bureau Veritas 
Certification Belgium nv/sa over zijn beleid en organisatie van milieuduurzaamheid, techniek en 
wetgeving, maar ook over personeels- en maatschappelijke betrokkenheid.  De publieke 

                                                      
1 Een vergoeding die uitgekeerd wordt op voorwaarde dat een vooropgestelde doelstelling wordt 
gerealiseerd. De modaliteiten van deze uitkering worden vastgelegd in een CAO.  
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milieuverklaring werd gevalideerd. Op basis van alle gegevens mag KBC zich als eerste 
Belgische bankverzekeraar, trotse eigenaar noemen van een EMAS-certificaat.  
 
KBC wil haar milieubewuste en duurzame houding verder ontwikkelen en zal in 2013 
pilootprojecten opstarten over onder andere biodiversiteit en het nieuwe werken in samenwerking 
met maatschappelijke belangenorganisaties. 
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