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KBC Groep heeft kennis genomen van klacht van
twee Zuid-Afrikaanse ngo’s
KBC Groep heeft kennis genomen van de klacht die de Zuid-Afrikaanse ngo’s Open Secrets en het Centre for
Applied Legal Studies hebben neergelegd bij de OESO voor beweerde inbreuken op de OESO-richtlijn voor
Multinationale Ondernemingen.
In de klacht verwijzen beide ngo’s naar vermeende steun aan en vermeende betrokkenheid bij het
apartheidsregime en het opzetten van controversiële financiële constructies met het oog op de financiering
van illegale wapenhandel met dat regime in de periode 1977-1994. De vermeende steun en betrokkenheid
zouden verleend zijn door de Luxemburgse bank KBL en haar zusterbank, de toenmalige Kredietbank.
Kredietbank was net als KBL een dochter van dezelfde holdingmaatschappij Almanij. Kredietbank is nooit
de moedermaatschappij geweest van KBL, zoals verkeerdelijk wordt vermeld in de klacht.
Kredietbank ging in 1998 op in KBC Bankverzekeringsholding. In 2005 fuseerde Almanij met KBC
Bankverzekeringsholding tot KBC Groep. KBL werd in 2011 verkocht aan het investeringsfonds Precision
Capital van de Qatarese koninklijke familie.
KBC Groep neemt akte van de klacht van beide ngo’s en onderwerpt de klacht en bijgevoegde documenten
aan een grondig onderzoek, in zoverre dat nog mogelijk is. De aangevoerde feiten situeren zich immers in
een ver verleden en zijn moeilijk, zoniet onmogelijk nog te verifiëren.
Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat KBL sinds 2011 geen deel meer uitmaakt
van KBC Groep en KBC Groep geen enkele toegang meer heeft tot documenten of archieven en bijgevolg
hierover dan ook geen uitspraken kan doen.
Vandaag vormt het bijzonder uitgebreid duurzaamheidskader van KBC Groep – waarover KBC Groep
transparant communiceert – de toetssteen voor het beleid van KBC Groep. Om een duurzaam, ethisch en
verantwoord gedrag te garanderen, past KBC Groep groepswijde gedragsregels en richtlijnen toe. KBC
Groep ondertekende o.a. de UN Global Compact en respecteert de grondprincipes van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en wil niet betrokken zijn in financiële activiteiten met de meest
controversiële regimes (regeringen, overheden, centrale en overheidsbanken en overheidsbedrijven).
Indien het zo zou zijn dat in het verleden door KBL of Kredietbank beweerde betrokkenheid zou hebben
plaatsgevonden of steun zou verleend zijn, dan betreurt KBC Groep dat vandaag ten zeerste.
Achtergrondinformatie
In de klacht van beide NGO’s wordt ook verwezen naar een rechtszaak die in 2008 werd aangespannen door
de vennootschap naar Engels recht Beverly Securities Limited ten aanzien van KBC en KBL. Deze vordering
werd in 2010 in eerste aanleg en in 2014 in beroep afgewezen en Beverly Securities Limited werd bovendien
veroordeeld tot het betalen van alle gerechtskosten en een morele schadevergoeding. KBC heeft hier destijds
zelf in alle transparantie over gecommuniceerd.
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In de tweede helft van de jaren ’80 al reageerde Kredietbank (sinds 1998 opgegaan in KBC) op vragen naar
mogelijke betrokkenheid bij het apartheidsregime. Kredietbank stelde toen heel duidelijk dat de bank de
nationale en Europese resoluties en regelgeving over (o.a.) de handel in Krugerrands, de financiering van
wapenexport en de kredietverstrekking aan Zuid-Afrika nauwgezet respecteerde en dat de persoonlijke
overtuigingen en mandaten van de heer André Vlerick, de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, op
geen enkele wijze in verband stonden met of invloed uitoefenden op het bedrijfsbeleid van Kredietbank. Het
commerciële beleid van de bank m.b.t. Zuid-Afrika week overigens niet af van dat van de andere Belgische en
Europese financiële instellingen. De strikte houding t.o.v. Zuid-Afrika werd in 1989 in een beleidslijn
geformaliseerd.
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