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KBC-beleid over nucleaire wapens
volledig in lijn met Nucleair
Verbodsverdrag van de Verenigde Naties
Vandaag treedt het Nucleair Verbodsverdrag van de Verenigde Naties in werking dat
in 2017 door 122 landen werd onderhandeld en gestemd. 86 staten ondertekenden
het verdrag en meer dan 50 hebben het inmiddels geratificeerd. Dit verdrag is de
eerste juridisch bindende internationale overeenkomst die kernwapens verbiedt.
KBC was een van de voorlopers door reeds vanaf 1 juli 2018 in haar verstrengde
beleidslijnen voor duurzaam bankieren en verzekeren rekening te houden met dat
verdrag.
Sinds die datum bestempelt de “KBC Group Policy on arms-related activities” alle nucleaire wapens als
controversiële wapens. Bedrijven die betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van nucleaire wapens
worden daardoor via de KBC Blacklist uitgesloten van alle zakelijke activiteiten van KBC Groep. KBC volgde
daarmee toen al de lijn van het Nucleair Verbodsverdrag van de VN dat op 7 juli 2017 door 122 landen werd
aanvaard. Dit kwam bovenop de reeds bestaande uitsluitingen voor andere controversiële wapensystemen.
KBC blijft overigens bijzonder terughoudend inzake betrokkenheid bij iedere vorm van wapen-gerelateerde
activiteit. De restrictieve beleidslijnen zijn duidelijk omschreven in het “KBC Group Policy on arms-related
activities” en het “Beleid van KBC Groep voor in de zwarte lijst opgenomen bedrijven”.
Johan Thijs, groeps-CEO van KBC, licht toe: "Duurzaamheid vormt een onlosmakelijk deel van onze strategie,
wat ervoor zorgt dat onze duurzaamheidsprincipes en richtlijnen groepswijd in al onze activiteiten worden
geïntegreerd en in alle geledingen van de organisatie worden verankerd. Geïnspireerd en gedreven door de
groeiende vraag van onze klanten naar duurzaamheid in een snel veranderende samenleving, hebben we een
verregaand groepswijd duurzaamheidsbeleid en richtlijnen aangenomen die deze belangrijke verschuiving in
gedrag en ethiek weerspiegelen. Verantwoord gedrag, gestoeld op integriteit en een gezond risicobesef, vormt
de basis van onze duurzaamheidsaanpak op lange termijn.”
Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability KBC Groep vervolgt: “Onze inzichten evolueren mee met de
wijzigende percepties en verwachtingen van de samenleving. Om de vinger aan de pols te houden,
bijvoorbeeld inzake controversiële wapens, betrekken we onze stakeholders in een open dialoog en zorgen we
voor transparante communicatie. Die aanpak garandeert ons een duidelijk beeld van wat de samenleving
relevant vindt en laat ons toe om beter en proactiever in te spelen op hun verwachtingen. Het betekent ook
dat we de positieve impact van onze dagelijkse activiteiten op de maatschappij kunnen versterken, terwijl we
de negatieve impact verminderen door onze richtlijnen strikt toe te passen, onze eigen ecologische impact
actief te monitoren en actief een breed scala aan maatschappelijk verantwoorde bedrijfsactiviteiten te
ontwikkelen.“
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