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Brussel, 29 april 2020 

KBC wijst op misleidende titels en achterhaalde 
informatie in RTBf publicaties en verduidelijkt 
duurzaam beleggingsbeleid  

Op haar website en in het duidingsprogramma “#investigation” besteedt RTBf aandacht aan 
beleggingsfondsen die investeren in ondernemingen die volgens hen niet zouden beantwoorden aan de 
noemer “duurzaam”.  Uit verschillende fondsen van verschillende banken in België lichtte RTBf  bepaalde 
bedrijven die volgens hen niet voldoen aan duurzame, ethische of deontologische principes en 
confronteerden de banken hiermee.   

RTBf viseert ook specifiek de betrokkenheid van KBC bij een Amerikaanse onderneming die actief is in de 
sector van de detentiecentra. KBC houdt eraan te preciseren dat het betrokken bedrijf CoreCivic niet langer 
voorkomt in KBC Equity US Small Caps en ook volledig werd uitgesloten uit de lijst van bedrijven waarin de 
beleggingsfondsen van KBC Asset Management investeren.  

RTBf verwijt KBC ook dat er oliebedrijven aanwezig zouden zijn in twee duurzame fondsen. Sinds 5 
september 2019 heeft geen enkel duurzaam fonds van KBC nog enige blootstelling op fossiele brandstoffen, 
conform de beleidslijnen van KBC. Het gaat hier dus om volledig achterhaalde informatie. 

KBC verscherpt regelmatig zijn duurzaamheidsbeleid. Dat houdt logischerwijze in dat de 
fondsensamenstelling een dynamisch gegeven is. Posities in bedrijven en sectoren worden afgebouwd, van 
de hand gedaan of uitgesloten in functie van nieuwe en aangepaste criteria. Een fondsensamenstelling uit 
het verleden mag dus geen barometer zijn voor het duurzaamheidsgehalte vandaag omdat de beleidslijnen 
van KBC intussen verder werden verstrengd en de fondsen zich daaraan stelselmatig conformeren.  
 
Een duurzaam bedrijfsbeleid houdt veel meer in dan het vermijden van controverses of het uitsluiten van 
bedrijven of sectoren. Duurzaamheid vergt per definitie een langetermijnstrategie en een onderbouwd, 
toekomstgericht beleid dat mee verandert met de samenleving en dat ook continu wordt bijgestuurd. 
Omdat de verwachtingen van de samenleving op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid constant evolueren, werkt KBC voortdurend verder aan verscherpte en nieuwe 
doelstellingen en beleidslijnen. Daarvoor doet KBC een beroep op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, 
internationaal erkende duurzaamheidsinstellingen en een netwerk van academici en 
duurzaamheidsspecialisten uit verschillende domeinen.  Op basis daarvan, en in combinatie met zowel eigen 
analyse als specifieke signalen van haar stakeholders, wil KBC haar positieve impact vergroten en bijdragen 
tot een betere samenleving.   
 
Misleidende titels en achterhaalde informatie op RTBf-website 
 
KBC heeft steeds alle vragen van RTBf beantwoord, maar heeft ervoor geopteerd om niet voor camera te 
reageren. KBC betreurt dat de artikels in toon en woordkeuze individuele situaties uitvergroten, de titels van 
de berichten op de website misleidend zijn en zo afbreuk doen aan de doorgedreven en transparante 
duurzaamheidsaanpak van KBC. 

Duiding 
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Het artikel “KBC investit dans des centres de détention pour migrants aux États-Unis” op de website van RTBf 
doet geheel onterecht uitschijnen dat KBC een actief investeringsbeleid voert in controversiële 
ondernemingen.  
Volgens RTBf investeert het conventioneel beleggingsfonds KBC Equity US Small Caps in CoreCivic. CoreCivic 
is eigenaar van vluchtelingenkampen in de VS waarin volgens RTBf kinderen worden opgesloten zonder hun 
ouders.  
 
Op basis van onder andere een vraag van de RTBf begin dit jaar heeft KBC de positie van CoreCivic nader 
bekeken en geëvalueerd. In geen enkele van de betrouwbare, objectieve en gerenommeerde internationale 
bronnen voor duurzaamheidsanalyse die KBC gebruikt, werd CoreCivic uitgesloten. KBC Equity US Small Caps 
was destijds slechts voor een verwaarloosbare positie (0,1%) belegd in dat bedrijf. KBC Asset Management 
heeft niettemin eind januari 2020 op eigen initiatief haar beleid over dat bedrijf ingrijpend bijgestuurd.  
CoreCivic komt daardoor niet langer voor in KBC Equity US Small Caps en werd ook volledig uitgesloten uit de 
lijst van bedrijven waarin de beleggingsfondsen van KBC Asset Management investeren.  
 
Het artikel “Quand les géants du pétrole s'invitent dans les fonds "durables" des banques”  beweert dat twee 
duurzame fondsen van KBC zouden investeren in oliebedrijven (respectievelijk Neste Oil, S-Oil-Corp et Thai 
Oil Public Co Ltd). Ook die informatie is volledig achterhaald. Sinds 5 september 2019 is geen enkel duurzaam 
beleggingsfonds van KBC nog blootgesteld aan fossiele brandstoffen, zoals overigens bepaald in de 
betreffende beleggingspolicy van KBC. De posities waar RTBf naar verwijst, werden overigens in die periode 
van de hand gedaan. 

 
Transparant en strikt beleggingsbeleid 
 
KBC evalueert op regelmatige basis zijn beleggingsbeleid en maakt daarbij gebruik van objectieve, 
betrouwbare en gerenommeerde internationale bronnen, waar overigens ook ngo’s zich op baseren. Op basis 
van een combinatie van die bronnen stelt KBC een eigen blacklist op met een selectie van grotere 
producenten van controversiële wapens, grote beursgenoteerde bedrijven die de Global Compact-principes 
van de Verenigde Naties schenden, overheidsobligaties van controversiële landen en beleggingen in 
landbouwgewassen en vee. Die blacklistbedrijven worden dan sowieso geweerd uit alle KBC-
beleggingsfondsen, zowel de duurzame als de conventionele fondsen.  
De criteria die gebruikt worden voor conventionele fondsen zijn minder strikt dan de criteria voor duurzame 
fondsen. Zo kan de samenstelling van een conventioneel beleggingsfonds een sector in zijn geheel of een 
officiële beursindex weerspiegelen waarbij KBC zelf geen vat heeft op de samenstelling. De klant beslist zelf 
of hij belegt in een duurzaam of een conventioneel fonds. De belangstelling voor duurzame beleggingen 
neemt overigens snel toe: de portefeuille van duurzame beleggingsfondsen steeg van  2,5 miljard euro in 
2015 naar 12 miljard euro in 2019. 
 
De duurzame beleggingsfondsen van KBC moeten aan een grote waaier van strikte duurzaamheidscriteria 
voldoen, waarover eveneens transparant wordt gecommuniceerd op de website van KBC. Alle duurzame KBC-
fondsen ontvingen bovendien zonder uitzondering het “Towards Sustainability”-label, een initiatief van 
Febelfin. Dat label behoort tot de strengste en meest omvattende duurzaamheidslabels in Europa. Fondsen 
met dat label beantwoorden aan de volgende kenmerken: een duidelijke strategie rond duurzaamheid, erg 
schadelijke bedrijven of activiteiten worden uitgesloten, en een transparant beleid over maatschappelijk 
betwistbare praktijken (zoals kernenergie, belastingontduiking of de doodstraf). 
 
Daarnaast  hanteert KBC voor heel wat sectoren criteria die een strengere inkleuring geven dan deze nieuwe 
Febelfin-standaard. Zo past KBC in zijn duurzame beleggingsfondsen een desinvesteringsbeleid voor fossiele 
brandstoffen toe, en is het nog selectiever op het vlak van de wapenindustrie. Bijkomend neemt KBC een 
eigen beleidslijn op voor sectoren als de gokindustrie, tabak, ‘adult entertainment’ en bont- en 
lederverwerking. 
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