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Brussel, 2 december 2021 – 10u00 CET 

KBC-klanten krijgen betaalkaarten uit 100% 
gerecycleerd pvc. 

Vanaf het voorjaar van 2022 biedt KBC1 haar klanten betaalkaarten in 100% gerecycleerd pvc in plaats 
nieuw pvc, dankzij een nieuw productieproces van kaartenproducent Idemia. KBC kiest voor een geleidelijke 
invoering telkens wanneer kaarten op vervaldatum komen om nodeloze pvc-productie te vermijden. 
Nieuwe of vervangingskaarten zullen vanaf het voorjaar 2022 ook al uit het nieuwe materiaal bestaan. In 
een eerste fase komen de debetkaarten aan de beurt. Kredietkaarten volgen vanaf het najaar, om later te 
eindigen met de prepaidkaarten. KBC heeft in totaal circa 3 miljoen betaalkaarten in omloop. Daarom zal 
de hele conversie minstens een drietal jaren in beslag nemen.  
 
Ivo De Meersman, algemeen directeur betaalverkeer bij KBC, zegt over deze omschakeling: “Betaalkaarten 
bestaan traditioneel uit meerdere lagen pvc. Idemia, onze kaartenproducent, heeft dat productieproces 
onderzocht en slaagde erin een nieuwe productiemethode te ontwikkelen waarbij voor het eerst gebruik kan 
worden gemaakt van 100% gerecycleerde plastics. Op die manier dragen wij samen met Idemia een steentje 
bij tot een beter milieu. De beslissing toont aan dat ook de verduurzaming van achterliggende processen en 
diensten voor KBC een component van maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt. Dit is een eerste 
stap. Ook in de toekomst blijven we zoeken naar manieren en technologieën om onze afdruk verder te 
verminderen. Wij zijn niettemin verheugd dat we de eerste financiële instelling in België zijn om onze volledige 
betaalkaartenportefeuille te vervangen door deze nieuwe kaarttechnologie. ” 
 
Julia Schoonenberg, Executive Vice President, Financial Institutions bij IDEMIA, vult aan: “Bij IDEMIA geloven 
we sterk dat de productie van betaalkaarten niet langer ten koste van de planeet mag gaan. Wij zijn er trots 
op om een lange-termijnpartner van KBC te zijn en om haar duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen 
met onze GREENPAY oplossingen. We kijken uit naar dit partnerschap omdat het de integrale KBC-
betaalkaartenportefeuille omzet naar gerecycleerd pvc. We nemen duurzame ontwikkeling ernstig en geloven 
dat de financiële gemeenschap perfect geplaatst is om groene initiatieven te promoten die mee bouwen aan 
een betere toekomst." 
 
De omschakeling heeft een positieve – weliswaar verwaarloosbare – milieu-impact. Volgens 
kaartenproducent Idemia vergt het productieproces (inclusief personalisatie en aflevering van de kaart aan 
de kaarthouder) van een kaart in gerecycleerd pvc 7 gram2 minder CO2 dan een kaart in nieuw pvc, of een 
besparing van 21 ton CO2 voor de volledige betaalkaartenportefeuille van KBC. Dat komt neer op ongeveer 
1,75 hectare3 bos. De omschakeling van de kaartenportefeuille vermijdt bovendien de productie van bijna 9,5 
ton nieuw pvc. Op zich uiteraard geen spectaculaire cijfers, maar ze tonen wel aan dat er ook in minder voor 
de hand liggende toepassingen toch nog steeds enige milieuwinst kan worden geboekt. 

  

 
1 Zowel KBC Bank als CBC en KBC Brussels zijn in scope van deze omschakeling. 
2 Cijfers berekend door Gingko 21, het milieuconsultancybureau van kaartenproducent Idemia. 
3 Bron: Encon: 1 hectare bos = 12 ton CO2 

Persbericht  

https://en.gingko21.com/
https://www.encon.be/nl-BE/berekening-co2
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