
 
 

KBC Energiebeleidsverklaring betreffende  
bedrijfshuisvesting in België  

 
 
KBC Groep is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail- en privatebanking klan-
ten, KMO’s en midcaps. We concentreren ons op onze kernmarkten in België, Tsjechië, Slowakije, 
Hongarije en Bulgarije. We zijn ook aanwezig in Ierland en, in beperkte mate, in enkele andere lan-
den om onze bedrijfsklanten te ondersteunen. 
 
Het energiebeleid van KBC België voldoet aan het milieu- en klimaatbeleid1,2 van KBC, dat kadert in 
zijn algemene beleid. Als toonaangevende financiële instelling wil KBC er namelijk mee voor zorgen 
dat onze samenleving groeit op een zo duurzaam mogelijke manier. Het energiebeleid voor de be-
drijfshuisvesting van KBC is daarvan een belangrijk onderdeel. 
 
KBC streeft ernaar jaar na jaar de energieprestaties en het waterverbruik van de volledige bedrijfs-
huisvesting van zijn divisie België te verbeteren. Dat wordt gerealiseerd door onder meer de vol-
gende principes toe te passen. 
 

a. Nieuwbouw en totaalrenovatie  
De energieprestatie van gerealiseerde nieuwbouw- en totaalrenovatieprojecten loopt zo mo-
gelijk minstens één stap voorop op de evoluerende wettelijke eisen, zodat begin 2020 er nog 
uitsluitend bijna-energieneutraal (BEN) wordt gebouwd en gerenoveerd. 

b. Exploitatie 
Er wordt groene elektriciteit aangewend.  
Stookolie voor verwarming wordt zo ver mogelijk afgebouwd. 
De energie-efficiëntie van bestaande gebouwen wordt verder opgedreven. 
De verbetering van de prestaties wordt opgevolgd via een energieboekhouding. Die maakt 
ook nieuwe mogelijkheden tot verdere verbetering en risico’s op verspilling zichtbaar. 
 

Om continuïteit te garanderen, worden de verbeteringen gemeten aan de hand van 6 energiepresta-
tie-indicatoren (EnPI’s): 
 EnPI 1: aantal nieuwbouw- en totaalrenovatieprojecten die voorop lopen op de wettelijke 

energieprestatie-eisen 
 EnPI 2: verbruik van elektriciteit, aardgas, stookolie, drinkwater en grondwater 
 EnPI 3: aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het globale energieverbruik 
 EnPI 4: volumes gebufferd hemelwater voor hergebruik en/of vertraagde lozing 
 EnPI 5: stookolieverbruik behalve voor aandrijving van noodgeneratoren 
 EnPI 6: gerealiseerde verbetering in energie-efficiëntie, uitgedrukt in kWh primair 

                                                           
1 zie Environmental Policy en Climate change policy (www.kbc.com) 
2 Wanneer dit klimaatbeleid evolueert, bijvoorbeeld op grond van de door KBC mee ondertekende  
   “Message from Belgian stakeholders in support of the COP 21” en/of de UN Klimaattop in Parijs  
    in december 2015, dan wordt het energiebeleid daarop afgestemd. 

http://www.kbc.com/
https://theshift.be/uploads/media/560549500f4e4/COP21%20Letter%20of%20Engagement%20EN.pdf?production-33a42db
http://www.cop21.gouv.fr/fr


 
Ook mens en maatschappij worden vanzelfsprekend mee betrokken in het energiebeleid: 
 

c. Inbedding in de divisie België  
Voor de medewerkers die ressorteren onder het personeelsstatuut van G53 wordt de ontwik-
keling van het elektriciteitsgebruik mee in rekening gebracht bij de uitkering van een fiscaal 
vriendelijke variabele beloning4. Met sensibiliseringsacties in het hele bedrijf en een perio-
dieke rapportering van de tussentijdse resultaten wordt iedereen betrokken en gestimuleerd 
om bij te dragen tot het behalen van de vooropgestelde doelstelling. 

d. Ondersteunen van de bedrijfszekerheid van het elektriciteitsnet 
KBC ondersteunt de programma’s van de netbeheerders om de stabiliteit van het Belgische 
elektriciteitsnet te verbeteren. Zo helpt KBC de beschikbaarheid van elektrische energie voor 
iedereen te verbeteren. 

e. Betrekken van stakeholders in het energiebeleid van KBC  
Het energiebeleid houdt rekening met de noden en verwachtingen van stakeholders zoals 
overheden, vergunningverlenende instanties, kenniscentra, stadsgemeenschapsprojecten 
zoals LKN20305, contractpartners van KBC, enz. Daardoor leren we elkaars beleid beter waar-
deren en versterken. 

 
Om dit alles te realiseren heeft KBC Facilities België een energiezorgsysteem gelanceerd. Dat energie-
zorgsysteem is ingebed in de ISO 14001/EMAS-milieuzorgsystemen die KBC al hanteerde en beant-
woordt aan de vereisten van een ISO 50001-beheersysteem. Door de inbedding ervan in het be-
staande milieuzorgsysteem worden het energiebeleid, de doelstellingen en de vooruitgang op dat 
vlak voor heel de organisatie bereikbaar gemaakt. 
De algemene directie zal jaarlijks de vooruitgang beoordelen en zo nodig bijsturen en KBC zal daar-
over jaarlijks publiek communiceren. 
 
Voor Directie Facilitair Bedrijf België 
 
 
Geert Cromphout, coördinerend directeur 
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3 KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Asset Management NV, KBC Verzekeringen NV, KBC Credit  

Investments NV, KBC Autolease NV en KBC Lease Belgium NV (incl. KBC Lease Holding NV) 
4 zie de Collectieve arbeidsovereenkomst dd. 9 januari 2015 tot invoering van Niet-Recurrente  

Resultaatsgebonden Voordelen “NRRV”,  geldig tot 31 december 2016 
5 Leuven Klimaatneutraal 2030 

http://www.leuvenklimaatneutraal.be/

