
                                                                            
BELEID VAN KBC GROEP VOOR IN DE ZWARTE LIJST 
OPGENOMEN BEDRIJVEN  
In het kader van zijn engagement voor duurzaamheid heeft KBC Groep strenge ethische beperkingen 
opgelegd aan bedrijven die te maken hebben met controversiële wapensystemen en aan bedrijven 
die beschouwd worden als "ergste overtreders van de principes van het UN Global Compact 
(UNGC)". Geen enkele entiteit van KBC Groep mag zaken doen met een onderneming die in de 
zwarte lijst van KBC staat. 

De zwarte lijst werd opgesteld op basis van de volgende criteria: 

1. onder controversiële wapensystemen vallen zowel wapensystemen die door de 
internationale (en nationale) wetgeving verboden zijn als systemen waarvoor er een brede 
consensus bestaat dat ze verboden moeten worden; deze wapensystemen omvatten: 
kernwapens, clusterbommen en submunitie, chemische of biologische wapens, 
antipersoonsmijnen (waaronder Claymore-mijnen), wapens die verarmd uranium en witte 
fosfor bevatten (gebruikt in brandmunitie en wapens);  

2. ergste overtreders van het UN Global Compact: deze zwarte lijst is gebaseerd op het 
zogenaamde vierogenprincipe: interne onderzoeksbronnen EN bevestiging door de 
uitsluitingslijst van het Norwegian Pension Fund (om redenen die verband houden met de 
principes van het UNGC). 

Het beleid heeft geen betrekking op landen. 

Wanneer een bedrijf binnen de scope van de zwarte lijst valt, worden volgens de procedures van het 
specifieke nultolerantiekader automatisch ook zijn meerderheidsaandeelhouders uitgesloten van 
onze businessactiviteiten. De opeenvolgende moedermaatschappijen - tot het niveau van de 
uiteindelijke moedermaatschappij - worden dus uitgesloten en toegevoegd aan de zwarte lijst. Als 
de betrokken partijen (dienst Duurzaam ondernemen, de business) het erover eens zijn, kan zo'n 
meerderheidsaandeelhouder uitzonderlijk uit de zwarte lijst geschrapt worden. Zijn ze het niet eens, 
dan wordt het dossier voorgelegd aan het ExCo. 

De zwarte lijst van KBC is strikt van toepassing op alle zakelijke activiteiten die een directe relatie 
veronderstellen/inhouden met een (potentiële) tegenpartij/klant uit deze zwarte lijst van KBC, 
bijvoorbeeld: 

• alle vormen van kredietverlening, met inbegrip van trade finance en bankgaranties; 
• alle deposito's, inclusief het openen van rekeningen voor nieuwe klanten; 
• alle vormen van leasing, inclusief onroerende goederen; 
• alle beleggingen, o. a. verzekeringen en eigen beleggingsproducten, maar ook in fondsen van 

derden;  
• alle marktactiviteiten; 
• alle verzekeringsactiviteiten; 
• alle inkoopactiviteiten. 



Op de bovenstaande principes gelden enkel de volgende uitzonderingen: 

• "execution only": transacties in financiële instrumenten van in de zwarte lijst opgenomen 
ondernemingen op initiatief van de klant, d.w.z. "execution only" aan- en verkooporders van 
klanten in financiële instrumenten die zijn uitgegeven door ondernemingen uit de zwarte 
lijst of het aanhouden van dergelijke posities op effectenrekeningen van klanten; 

• indexgebonden beleggingsfondsen: beleggingsfondsen waarvan het beleggingsbeleid 
volgens hun statuten of administratieve voorschriften gericht is op het volgen van de 
samenstelling van een bepaalde aandelen- of obligatie-index; alleen KBC Asset Management 
kan bepalen welke indexgebonden beleggingsfondsen zijn toegestaan1;  

• er kan geen zwarte lijst opgelegd worden aan hedgefondsen of aan institutionele mandaten.  

KBC blijft betalingen van en aan bedrijven die in de zwarte lijst voorkomen verwerken.  

De zwarte lijst van KBC wordt gepubliceerd op www.kbc.com.  
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Vertaling 

Dit beleidsdocument is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. De Engelse versie is 
de originele, de andere versies zijn officieuze vertalingen. We hebben al het redelijkerwijs 
mogelijke gedaan om discrepanties tussen de taalversies te vermijden. Mochten er toch 
zulke verschillen zijn, dan heeft de Engelstalige versie voorrang. 

 

 
1 Op 1 maart 2019 ondertekende KBC Asset Management de 'Open letter to global index providers', een 
initiatief van Swiss Sustainable Finance waarmee indexaanbieders over de hele wereld gevraagd wordt 
controversiële wapens uit te sluiten van de mainstream-indexen. Meer informatie hierover is te vinden op de 
website www.sustainablefinance.ch. 
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