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5
IN DE MAATSCHAPPIJ

Met financiële steun en inzet 
van vrijwilligers kunnen veel 
maatschappelijk waardevolle 
projecten blijven voortbestaan. 
In elk van zijn kernlanden zet 
KBC zich daarvoor in. In België 
steunen we onder meer het 
coachen van jongeren en de 
strijd tegen kanker. 

4
IN DIALOOG

Hoe weet KBC wat klanten, 
medewerkers en beleggers 
willen? Wat overheden, ngo’s 
en andere vertegenwoordigers 
van de samenleving verwach-
ten? Door met hen in dialoog te 
gaan, de juiste vragen te stellen 
en … goed te luisteren naar het 
antwoord. 

3
IN PRAKTIJK

Hoe maakt KBC duurzaamheid 
concreet? Onder meer door 
strikte beleidslijnen op te stel-
len, milieuverantwoordelijkheid 
te nemen, ondernemerschap 
en duurzame beleggingen te 
stimuleren, en initiatieven te 
ontwikkelen rond financiële 
geletterdheid en vergrijzing. 

2
IN GESPREK

Wat zijn de belangrijkste 
uitdagingen voor KBC? Johan 
Thijs, CEO, en Thomas Leysen, 
voorzitter van de Raad van 
Bestuur van KBC, lichten twee 
fundamentele transformaties in 
de financiële sector toe: digita-
lisering en vergroening. En de 
keuzes die KBC daarin maakt.

1
IN EEN NOTENDOP

Wat doet KBC in essentie? Voor 
hoeveel klanten, met hoeveel 
medewerkers, in welke landen? 
Vanuit welke overtuiging 
en met welk resultaat? Hoe 
laagdrempelig is KBC en hoe 
breed zijn extra aanbod? De 
antwoorden op deze vragen in 
een notendop. 
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Beste lezer,

Voor KBC was 2019 zonder meer een uitdagend jaar. 
De verregaande regelgeving, de nieuwe financiële spelers, de snelle 
digitalisering, de aanhoudend lage rente en externe omstandigheden als 
de brexit … we moesten er allemaal oplossingen voor bedenken zonder 
afgeleid te worden van ons hoofddoel: de dromen van onze klanten helpen 
waarmaken en de noden van de maatschappij helpen beantwoorden. 
Tegelijkertijd hebben we opnieuw belangrijke stappen gezet inzake 
duurzaamheid en milieu. Je leest er meer over in de rest van dit verslag.

En toen kwam het coronavirus. 
Het maakte de prioriteiten van de samenleving meteen duidelijk. Als 
werkgever en dienstverlener heeft KBC er alles aan gedaan om de 
gezondheid van zijn personeel en klanten te vrijwaren, en tegelijk de 
normale dienstverlening te blijven garanderen.
Door collega’s maximaal te laten thuiswerken en dankzij het uitgebreide 
aanbod van telefonische en digitale adviesmogelijkheden voor klanten 
helpt KBC de verspreiding van het virus enigszins te beperken.

Intussen is het duidelijk dat deze coronacrisis ook een enorme 
economische impact heeft. Samen met de overheid en andere 
stakeholders onderzoeken we momenteel welke rol we hierin kunnen 
spelen. Want hoe de situatie zich ook ontwikkelt, we blijven onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Johan Thijs   Thomas Leysen
voorzitter voorzitter
van het Directiecomité van de Raad van Bestuur
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KBC

België
Tsjechië

Hongarije

Slowakije

Bulgarije

Ierland

KBC is een geïntegreerde bank-
verzekeraar, actief in 6 kernlanden: 
België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, 
Bulgarije en Ierland.

Onze bedrijfscultuur is belangrijk voor 
ons. Niet alleen het eindresultaat is 
belangrijk, ook de weg ernaartoe.

Onze bedrijfscultuur wordt 
samengevat in het 

letterwoord PEARL: 
Performance, 

Empowerment, 
Accountability, 
Responsiveness 
en Local 
embeddedness.

Onze waarden 
Responsive, 

Respectvol en 
Resultaatgericht 

bepalen onze 
bedrijfscultuur en dragen 

bij tot het uitvoeren van de 
KBC-strategie in overeenstemming 

met onze missie en visie.

Om de dromen en projecten van onze 
12 miljoen klanten te realiseren, werken 
onze 41 000 collega’s samen als één 
team, Team Blue. In België zijn dat 
3,5 miljoen klanten en 16 000 collega’s.
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duurzame
rendabele groei

bankverzekeren

klant centraal

rol in de samenleving

Onze groepsstrategie 
bouwt voort op ons doel 

‘klanten bijstaan in het 
realiseren en beschermen 

van hun dromen en 
projecten’ en bestaat  
uit 4 pijlers die elkaar 

versterken.  

in een notendop

•  We willen onze 
klanten een unieke 
bankverzekeringservaring 
bezorgen. 

•  Onze klanten staan centraal 
in alles wat we doen. 

•  We focussen op duurzame  
en rendabele groei.

•  We willen als duurzaam 
en verantwoord bedrijf 
inspelen op de noden en 
verwachtingen van de 
maatschappij en dit op een 
relevante, transparante en 
gebalanceerde manier.
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4 euro
werkingsmiddelen en  

interbancaire geldmarkt

RESULTATEN 2019

Overzicht betaalde belastingen in 2019

KBC Groep sloot 2019 af met een winst van bijna 2,5 miljard euro. Vergeleken met 
de ingezette middelen betekent dat een rendement op eigen vermogen van 14%. 
We behouden een stevige kapitaalbasis van 20,4 miljard euro en onze kosten- 
inkomstenratio bedraagt 58%.

Op 31 december 2019 bedroeg onze belangrijkste kapitaalratio* een stevige 17,1%, 
een stuk hoger dan de ratio die de toezichthouders vereisen. Dit betekent dat wij 
voor elke 100 euro risicogewogen activa 17 euro kapitaal aanhouden.

Met een Solvency II-ratio van 202% behoort KBC Verzekeringen tot de best geka-
pitaliseerde maatschappijen van de verzekeringssector in Europa.

KBC heeft een groep vaste aandeelhouders, waaronder Cera, MRBB en andere 
vaste (familiale) aandeelhouders. Deze groep hield eind 2019 iets meer dan 40% 
van onze aandelen in handen. Dat zorgt voor een sterke verankering van KBC en 
maakt een strategie gericht op de lange termijn mogelijk.

* Common equity ratio van de groep (Basel III, fully loaded volgens de Deense compromismethode)

(In euro) Inkomstenbelasting
Niet-recupereerbare btw en  
andere diverse belastingen

Bankenheffing en  
depositogarantieregeling Totaal

België 272 000 000 121 310 000 277 000 000 670 310 000

Tsjechië 145 000 000 54 900 000 37 000 000 236 900 000 

Hongarije 29 000 000 29 580 000 111 000 000 169 580 000

Slowakije 20 000 000 20 940 000 20 000 000 60 940 000

Bulgarije 32 000 000 8 240 000 15 000 000 55 240 000

Ierland 400 000 17 040 000 31 000 000 48 440 000

Totaal 498 400 000 252 010 000 491 000 000 1 241 410 000
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10 euro
financiering overheid  

d.m.v. Belgische staatsobligaties     

4 euro
werkingsmiddelen en  

interbancaire geldmarkt

6 euro
financiering van eigen 

bedrijfsactiviteiten KBC-groep

7 euro
financiering overheid 

d.m.v. buitenlandse staatsobligaties

3 euro
kredieten aan  

overheidsprojecten

41 euro
kredieten aan zelfstandigen, 
vrije beroepen en ondernemingen

29 euro
kredieten aan particulieren

83 euro
vloeit terug naar 
de samenleving

Jouw spaargeld in onze economie
In 2019 investeerden we van elke 100 euro op spaarrekeningen  

van onze klanten 73 euro opnieuw in de economie, via kredieten aan particulieren en bedrijven,  
en projecten van de overheid. En nog eens 10 euro in Belgische staatsobligaties.  

Samen is dat 83 euro.

100 EURO SPAARGELD

In 2019 beheerden we in de hele groep 194 miljard depo-
sito’s. In België was dat 131 miljard euro. Dankzij dat grote 
volume spaargeld konden we in België voor 112 miljard 
euro kredieten verstrekken.

In 2019 keerden we in België 572 miljoen euro uit in 
schade vergoedingen, 887 miljoen euro in levens-
verzekeringen en beheerden we 26,6 miljard euro als 
reserves voor hun levensverzekeringsproducten. Daarvan 
zit 16,6 miljard in beleggingsverzekeringen. (tak 21 en 23)
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voor klanten:
•  parkeren bij Q-Park en met 4411,
•  Sodexo dienstencheques  

kopen en saldo raadplegen, 
• saldo Monizze-kaart  

opvolgen,
• verrichtingen en saldo  

bij PayPal raadplegen,
• aangetekende e-mails 

versturen en opvolgen  
met IPEX,

• digitale Kluis om veilig  
en eenvoudig documenten  
te bewaren,

• overheidsdocumenten  
raadplegen in eBox. 

extra diensten
en KBC Deals 

Je digitale kanalen: 24/7 

KBC Mobile

Onze handige app voor je smartphone is 
zoveel meer dan je denkt. Je bankzaken 
regelen? Een ongeval, schade, een diefstal 
of een ziekenhuisopname aangeven? Of 
bijvoorbeeld een bus- of treinticket kopen of 
parkeergeld betalen? Dat kan allemaal!

voor iedereen:
• vervoersbewijzen kopen voor  

De Lijn, de NMBS en de MIVB,
• vouchers bestellen bij Brussels Airport,
• extra services bestellen bij  

Brussels Airport.

KBC Deals – korting bij bepaalde winkels of webshops 
(cashback)

*
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Je bankkantoor 
Je kunt er rekenen op experts die je graag 
persoonlijk voorthelpen met al je vragen 
over onze bankzaken en verzekeringen.   

Je verzekeringsagent
Je verzekeringsagent beschermt wat je 
nauw aan het hart ligt. Loopt er toch iets 
fout? Dan kun je rekenen op een vlotte 
schadeafhandeling. welkom

KBC Touch

Je beheert vlot en eenvoudig je bankzaken en 
verzekeringen op je computer of tablet.

Passen onze openingstijden je 
niet of kun je niet langskomen? 
Contacteer onze experts op het 
nummer 078 152 153 en maak een 
afspraak voor een videochat. Dat kan 
elke werkdag van 8 tot 22 uur en op 
zaterdag van 9 tot 17 uur.

Ontdek meer op www.kbc.be/live. 

Aan de automaat

Tussen 6 en 23 uur kun je 
geld afhalen, storten of andere 
verrichtingen doen aan onze 
automaten.

Onze klanten regelen 

hun bank- en 

verzekeringszaken 

steeds vaker digitaal. 

Daardoor is het aantal 

kantoorbezoeken en 

opnames van cash 

sterk gedaald.
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Sommige dromen zijn klein en 
persoonlijk, andere kunnen de wereld 
veranderen. En gelukkig maar: onze 
warme planeet heeft verfrissende 
ideeën nodig.   
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“In 2019 bevestigden we ons engagement in het 
Environmental Program Finance Initiative van 
de Verenigde Naties. KBC verbindt zich er dan 
ook toe om de vergroening van de economie 
maximaal te stimuleren en zo te helpen de 
opwarming van de aarde te beperken tot ruim 
minder dan 2 °C. We gaan daarover in gesprek 
met onze klanten en ondersteunen hen in de 
transitie naar een koolstofarme maatschappij. 

Naast de groene revolutie blijft de digitale 
disruptie een grote uitdaging voor KBC. 
Technologie evolueert zeer snel en nieuwe 
spelers betreden de financiële markt. KBC 
omarmt de digitale toekomst en biedt als 
klantgerichte innovator ook niet-bancaire 
oplossingen aan in de app KBC Mobile. Deze 
focus op digitaal gebruiksgemak geldt in al  
onze kernlanden.”



13

_  V
er

sl
ag

 a
an

 d
e 

Sa
m

en
le

vi
ng

 O
VE

R 
20

19

Ze hebben acht jaar 

nauw samengewerkt, 

de CEO en de voorzitter 

van de Raad van Bestuur 

van KBC. Ze hebben 

elkaar geïnspireerd en 

vooruit gestuwd. Ze kijken 

tevreden terug, maar ook 

bezorgd vooruit. Want 

de context waarin bank-

verzekeraars werken, 

verandert tegenwoordig 

razendsnel.

Th
om

as
 L

ey
se

n

“We beseffen dat een bank-verzekeraar als KBC 
nog heel wat andere uitdagingen te wachten 
staan. Die gaan we samen aan met onze 
stakeholders. Door in dialoog te gaan. Door te 
luisteren. En door doelgericht oplossingen te 
zoeken voor maatschappelijke noden.

Maar dat wordt werk voor mijn opvolger. In mei 
verlaat ik KBC – na negen jaar voorzitterschap. In 
die negen jaar heb ik mijn ondernemerservaring 
ingezet voor KBC en getracht een bijdrage te 
leveren aan de strategische richting en het 
duurzaamheidsdenken in de hele groep. Ik geef 
de fakkel door en heb alle vertrouwen in de 
toekomst van KBC.”
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GREEN IS THE NEW DIGITAL

Jo
h

a
n

 T
h

ijs

KBC staat bekend als een sterkhouder in 
het financiële landschap. Wat maakt KBC 
anders? 
Thomas Leysen: “Enkele jaren na de 
financiële crisis hebben we duidelijk de 
principes geformuleerd waarvoor KBC moet 
staan: klantgericht bankverzekeren, met 
een sterk risicomanagement en een grote 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Uiteraard veranderen de omgeving en de 
context voortdurend, maar we blijven de 
waarden en de strategische richting volgen 
die we respectievelijk in 2012 en 2014 hebben 
bepaald. Dat wordt gewaardeerd. Daardoor 
hebben we het vertrouwen van de samenleving 
kunnen herwinnen, staan we vandaag financieel 
sterk en wordt KBC op veel vlakken als 
referentie erkend.” 

Johan Thijs: “De context waarin we werken, is 
op korte tijd sterk veranderd. In de naweeën 
van de financiële crisis is de regelgeving voor 
bankiers en verzekeraars strikter geworden. 
Maar er is ook regelgeving gekomen die onze 
markt openbreekt – zoals de nieuwe Europese 
betaalrichtlijn PSD2, waardoor ook niet-
financiële partijen inzage in rekeningen kunnen 
vragen. Intussen is er de aanhoudend lage 
rente en worden de financiële markten bepaald 
door externe omstandigheden als de brexit. 
En daarnaast is er de disruptie door de snelle 
digitalisering: klanten willen instantoplossingen, 
werknemers vragen zich af: heb ik morgen nog 
een job? Kortom: het zijn uitdagende tijden voor 

een bank-verzekeraar als de onze. Dan is het 
goed om te kunnen bouwen op je fundamenten, 
zoals Thomas net aanhaalde, en heel duidelijk te 
focussen.”

Een van die fundamenten van KBC is 
klantgerichtheid. Maar het gedrag van 
klanten verandert razendsnel en hun 
verwachtingen zijn hooggespannen. Hoe 
slaagt KBC erin daar telkens aan tegemoet 
te komen?
Johan: “We gaan voortdurend in dialoog met 
onze klanten: we luisteren naar wat ze nodig 
hebben en zoeken daar doelgericht oplossingen 
voor, ook technologische. KBC wil zijn klanten 
niet reactief, maar proactief ondersteunen. Hen 
ont-zorgen.”

Thomas: “We kijken met een open blik naar de 
wereld rondom ons: wat leeft er, welke trends 
zien we opduiken en hoe kunnen we daarop 
inspelen? We hoeven niet alle innovatieve 
ideeën zelf te bedenken – hopelijk wel een paar, 
natuurlijk – we pikken ze ook elders op. En we 
werken samen met partners, om schaalgrootte 
te krijgen en snelheid te maken. Zo zijn we van 
volger een voorloper geworden. Onze klanten 
waarderen de manier waarop we hen centraal 
stellen, onze proactieve benadering en zeker 
ook onze digitaliseringsaanpak.”

Johan Thijs
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DE VERGROENING ZAL BEDRIJVEN – OOK KBC – VERPLICHTEN HUN 
HELE BUSINESSMODEL TE HERDENKEN. EEN ENORME UITDAGING!

Wie digitalisering zegt, zegt artificiële 
intelligentie. Over het gebruik daarvan 
bestaat er een zekere bezorgdheid, zowel 
bij klanten als bij personeelsleden. Hoe gaat 
KBC daarmee om?
Johan: “Vertrouwen is en blijft de basis voor 
een duurzame klantrelatie. Daarom kiest KBC 
er duidelijk voor om de beschikbare data zo 
te gebruiken dat klanten er steeds beter door 
ondersteund worden. En inderdaad, het gebruik 
van artificiële intelligentie helpt het persoonlijke 
voordeel voor klanten sterk te vergroten. 
Maar het stelt KBC als organisatie ook voor 
uitdagingen: hoe kan het zijn personeel het best 
leren omgaan met die tools en die tools zelf leren 
bouwen? En wat als dat sommigen niet lukt? Daar 
moeten we op een zeer respectvolle manier mee 
omgaan, want ook met ons personeel hebben 
we een duurzame relatie. Zowel binnen KBC 
als binnen de sector hebben we alternatieven 
uitgewerkt, die bovendien maatschappelijk nut 
hebben: Talentmobiliteit en Minerva (meer info 
op pagina’s 36 en 37). Maar dit is geen probleem 
voor onze sector alleen, daar krijgen alle 
bedrijven mee te maken.”

Thomas, tijdens jouw voorzitterschap is 
KBC meer de klemtoon gaan leggen op 
duurzaamheid. Waarom was dat voor jou 
belangrijk?
Thomas: “Het is mijn persoonlijke overtuiging dat 
een bedrijf een belangrijke maatschappelijke rol 
te spelen heeft. Die rol moet je niet wegstoppen 
aan de periferie van de bedrijfsvoering of 

opsluiten in een duurzaamheidsdepartement, 
maar opnemen in de strategie. Dat we dat bij 
KBC gedaan hebben, is voor mij dé belangrijkste 
verwezenlijking op duurzaamheidsvlak. Zo kun 
je immers een aantal problemen vermijden – of 
vroeger zien aankomen en erop inspelen. Zo 
creëer je ook nieuwe mogelijkheden om te 
diversifiëren, te innoveren en misschien zelfs 
andere bedrijven te inspireren. Voor ons was 
het ook cruciaal om na de crisis het vertrouwen 
van de samenleving te herwinnen. In een 
maatschappelijk gevoelige sector als de onze, 
die aan zoveel facetten van de economie raakt, 
is dat bijzonder belangrijk.” 

Johan: “Een belangrijke voorwaarde voor 
vertrouwen is verantwoord gedrag van elke 
medewerker. Maar wat is dat, verantwoord 
gedrag? Iedereen heeft er zijn eigen definitie 
voor en dat maakt het moeilijk. Die definitie 
evolueert bovendien in de tijd. Wat vandaag 
perfect acceptabel is, is dat over een paar jaar 
misschien niet meer. Toch is verantwoord gedrag 
voor ons de basis van onze duurzaamheidsvisie. 
Met dilemmatrainingen houden we ons 
personeel scherp: het is belangrijk om de 
mogelijke verschillen tussen twee standpunten 
en de consequenties daarvan goed te 
overdenken en pas dan een beslissing te 
nemen. Dat is niet altijd gemakkelijk: soms twijfel 
je of voel je commerciële druk, dan overleg je 
het best met een collega of leidinggevende en 
bepaal je samen een standpunt.”  
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NIEMAND MAAKT  
ALS INDIVIDU HET VERSCHIL
Thomas: “Het meest essentiële is dat we bij een 
afweging telkens ook de langetermijngevolgen 
voor ogen houden: we mogen nooit iets doen 
wat op korte termijn goed is, maar op lange 
termijn nefast. Dat is in de financiële sector voor 
de crisis veel te veel gebeurd. Er zullen zeker 
nog moeilijke periodes komen voor de financiële 
markten, maar wij gaan niet meer ons langeter-
mijnbelang – de continuïteit en stabiliteit van 
de groep – hypothekeren om op korte termijn 
winstgevend te zijn. Die geest moet in de Raad 
van Bestuur zitten, in het directiecomité, bij de 
leidinggevenden, bij iedereen. Op alle niveaus 
zijn er verhalen daarover in herinnering te bren-
gen – en die vormen een gedegen basis voor 
onze dilemmatraining.”

Onverantwoord gedrag, al is het maar van 
één medewerker, kan grote imagoschade 
met zich meebrengen.
Thomas: “Ik ga nu iets gevaarlijks zeggen en 
zou eigenlijk hout moeten vasthouden. (lacht) 
Als er iets is waar ik fier op ben, dan is het dat 
we de afgelopen negen jaar een goed bedrijfs-
economisch parcours hebben gereden zonder 
grote incidenten die onze reputatie beschadigd 
hebben in België en in Centraal-Europa. Een of 
twee jaar, dat kan geluk zijn, maar negen jaar … 
dat zegt toch iets over de cultuur in de groep. 
Toch moeten we altijd alert blijven. Dat is onze 
grootste uitdaging: niet vervallen in zelfgenoeg-

zaamheid. KBC is nu op een aantal vlakken 
de referentie, maar dat mag nooit leiden tot 
arrogantie of routine. We moeten onszelf scherp 
blijven houden.” 

Als verantwoord gedrag de basis vormt voor 
duurzaamheid bij KBC, wat houdt die duur-
zaamheid dan zelf in? 
Johan: “De financiële crisis heeft ons geleerd dat 
een financiële instelling per definitie maatschap-
pelijke noden moet invullen. Maar de vraag is 
inderdaad: welke noden? KBC is verweven in 
honderd en één dingen in de maatschappij, 
daar kunnen we niet allemaal op inspelen. We 
hebben vier jaar geleden vier focusdomeinen 
gekozen waar onze impact het grootst kan zijn: 
ondernemerschap, gezondheid en vergrijzing, 
financiële geletterdheid en milieuverantwoor-
delijkheid. Die vier domeinen zijn vandaag 
actueler dan ooit en sterk met elkaar verweven: 
je kan vandaag bijvoorbeeld geen ondernemer 
zijn zonder je milieuverantwoordelijkheid op te 
nemen. Onze impact op die domeinen zal de 
komende jaren alleen maar toenemen.” 

Hoe maakt KBC zijn milieuverantwoordelijk-
heid concreet?
Thomas: “Als we de klimaatproblematiek als 
superdringend ervaren en we Europa tegen 
2050 klimaatneutraal willen maken, is daar een 
enorme financieringscomponent aan verbon-

Thomas Leysen
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den. Die kan niet alleen ingevuld worden door 
banken – ook overheden, particulieren en 
bedrijven zullen keuzes moeten maken. KBC 
heeft zijn beleid voor hypotheken en kredieten 
al aangepast: we zijn als eerste uit de kolen-
financiering gestapt – ook in landen waar dat 
niet voor de hand lag, zoals Tsjechië – en we 
zijn pionier in het financieren van windmolen-
parken. We hebben een energie-efficiëntietool 
voor particulieren ontwikkeld en we bieden 
energieaudits voor particulieren en bedrijven 
aan. En dat zijn maar enkele voorbeelden.”

Zijn particulieren wel bereid om te investe-
ren in klimaatoplossingen? En kan ieder-
een dat betalen?
Thomas: “De bewustwording is sterk gegroeid, 
maar de uitvoering moet ook volgen. Het is 
inderdaad niet vanzelfsprekend om mensen in 
beweging te krijgen. Niemand maakt als indivi-
du het verschil door zich deugdzaam te gedra-
gen – daarvoor heb je schaalgrootte nodig, en 
mechanismen om mensen te verplichten.” 

Johan: “In de zomer hadden we hier geen 
water, in de winter stond Australië in brand. 
Iedereen weet nu dat er iets moet gebeuren, 
het momentum is er, let’s make use of it. KBC 
wil een voortrekkersrol spelen in de energie-
transitie, door particulieren en bedrijven sterk 
te begeleiden … maar de overheid moet dat 
faciliteren. We gaan allemáál iets moeten doen 
aan de manier waarop we reizen en wonen, 
maar wat precies? België heeft bijvoorbeeld 
een oud huizenbestand en een groene reno-
vatie is duur – gemiddeld tussen 50 000 en 
100 000 euro per woning, las ik. Wij kunnen 
onze klanten wel ondersteunen, maar wat als 

ze een renovatie niet kunnen betalen? Dan 
verzetten burgers zich tegen dit initiatief en 
verdedigen ze hun eigen positie, dat is de 
logica zelf. Daar moet de overheid een oplos-
sing voor vinden.”

En bedrijven?
Thomas: “Europa heeft resoluut gekozen voor 
klimaatacties, we moeten ons daarop voorbe-
reiden. De meest progressieve klanten onder-
steunen we in hun keuzes, de andere helpen 
we om erover na te denken.“

Johan: “Ook kmo’s worden geconfronteerd met 
de transitie naar minder CO2-uitstoot, terwijl 
lang niet alle ondernemers de vaardigheden 
hebben om de nodige analyses te maken. Daar 
willen wij binnenkort aan tegemoet komen, 
want de noodzaak is groot. Green is the new 
digital: het zal bedrijven – ook KBC – verplich-
ten hun hele businessmodel te herdenken 
– een enorme uitdaging! Ik hoop dus maar dat 
Europa wel degelijk de transitie centraal stelt, 
en niet de tonnen administratie die daarbij 
lijken te horen …”

Is KBC op het vlak van duurzaamheid 
wel ambitieus genoeg? En hoe wordt dat 
opgevolgd? 
Thomas: “We hebben onze duurzaamheids-
parameters samengebracht in een dash-
board, dat we nauwgezet opvolgen in de 
Raad van Bestuur. Als we niet de goede rich-
ting uitgaan, valt dat dus op. Daarnaast scher-
pen we onze doelstellingen voortdurend aan, 
zodat ze ambitieus én haalbaar blijven – dat 
motiveert het meest. Maar misschien zijn 
er morgen een aantal niet meer relevant en 
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andere belangrijker? Dan stellen we bij. Moeten 
we nog ambitieuzer zijn? Ik denk dat we op een 
aantal vlakken nog meer nadruk kunnen leggen 
en dat duurzaamheid nog meer deel kan uitma-
ken van onze gearticuleerde strategie.” 

Wat vormt naast die groene revolutie de 
grootste uitdaging voor KBC?
Johan: “Dat blijft toch de digitale disruptie. We 
overschatten vaak wat technologie op korte 
termijn kan, maar onderschatten wat technologie 
op lange termijn verandert. Vandaag zijn banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen elkaars con-
current, maar morgen zal het financiële land-
schap helemaal versplinterd zijn. 

Niet alleen ons businessmodel verandert dan, 
maar ook ons samenwerkingsmodel tussen 
instellingen onderling, tussen ons en onze klan-
ten en tussen ons en ons personeel. De impact 
van technologie daarop wordt supersignificant. 
Slimme machines die jobs overnemen: in een 
dienstenland als België vrees ik dat een deel 
van de werkende bevolking hierdoor geraakt zal 
worden. Dat merken we nu al bij KBC.” 

Maakt dat personeelsleden ongerust?
Thomas: “We kunnen mensen niet beloven dat 
er niets gaat veranderen de volgende drie jaren: 
er gaat véél veranderen, meer dan in de laatste 
twee decennia. We proberen dat duidelijk te 
kaderen – al kan dat misschien nog beter –  en te 
zorgen dat het niet leidt tot grote sociale plannen 
zoals elders.”

Johan: “We hebben uitdrukkelijk gekozen voor 
natuurlijke afvloeiingen, daarover hebben we een 
garantie gegeven tot eind 2022. Maar het klopt: 
de snel veranderende wereld heeft een onvoor-
stelbare impact op de rol die KBC heeft – logisch 
dat mensen zich onzeker voelen. Het is onze 
opdracht om mensen te helpen die kanteling te 
maken naar een nieuwe omgeving.” 

Heeft KBC vandaag niet meer nood aan men-
sen met een STEM-achtergrond – Science, 
Technology, Engineering, Mathematics? En 
zijn die wel te vinden?
Johan: “Wij hebben geen enkel probleem om 
AI-engineers te vinden: in KBC hebben we er 
nu een honderdtal in dienst, waarvan dertien 
Belgen. We rekruteren wereldwijd en voor elke 
vacature hebben we minstens dertig kandidaten. 
Intussen is dat een heel divers team met mensen 
van wel vijfentwintig nationaliteiten – die dyna-
miek creëert zijn eigen aantrekkingskracht. Ik 
ben er overigens voorstander van om die diversi-
teit door te trekken naar de hele organisatie.”

Naarmate de digitalisering zich doorzet, is 
het ook van belang om erop toe te zien dat 
er voldoende vrouwen in ICT werken. Anders 
wordt de toekomst toch vooral mannelijk 
bepaald? 
Johan: “Inderdaad. Bij KBC is het aantal vrouwen 
in ICT momenteel 25%. Dat is weliswaar meer dan 
in andere bedrijven, maar uiteraard te weinig.”

Thomas: “Gendergelijkheid is ook een van de pa-
rameters die we opvolgen in de Raad van Bestuur, 
daar zien we nu toch graag beweging in komen. 
Diversiteit, of beter nog inclusiviteit zal voor mijn 
opvolger zeker een uitdaging zijn. Ook bedrijven 
moeten immers helpen om een duale samenleving 
te voorkomen. We hebben de bakens al voor een 
stuk verzet, en moeten dat verder blijven doen.” 

Thomas, veel succes in je verdere loopbaan. 
Thomas: “Dank je. Nu, een van de sterktes van 
KBC is, zeker in snel veranderende tijden, de 
continuïteit van het personeel. Het is hier geen 
duiventil, noch in de Raad van Bestuur, noch in 
het directiecomité – integendeel. We hebben ons 
altijd sterk ingezet voor continuïteit, maar slagen 
er toch in nieuw bloed met een frisse kijk en an-
dere competenties binnen te halen waar nodig. Ik 
heb dus alle vertrouwen in mijn opvolger.”
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De schaarste van grondstoffen, de klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan op demografisch en maatschappelijk vlak nopen tot ingrijpende 
maatregelen: de Europese Unie kiest nu voluit voor een groenere en scho-
nere economie.
Om die ambities waar te maken zijn grote investeringen nodig. De financiële 
sector zal dan ook een sleutelrol vervullen in die duurzame revolutie. De 
Europese Unie maakte daar alvast een actieplan voor klaar.

HOE PAKT EUROPA  
DE GROENE UITDAGING AAN? 

WAT IS DUURZAME FINANCIERING 
OF ‘SUSTAINABLE FINANCE’? 
Sustainable finance is een manier 
van investeren en financieren die 
niet alleen een bepaald rendement 
nastreeft, maar ook een langeter-
mijnvisie vooropstelt die rekening 
houdt met ecologische, sociale en 
governance-criteria (de zogenaamde 
ESG-factoren).

WAT BETEKENT DAT VOOR KBC? 
KBC kiest voor een geïntegreerde 
klimaataanpak. In de hele groep 
helpen we de energieproductie te 
vergroenen en het energiegebruik en/
of de milieuvoetafdruk van bedrijven 
en particulieren te beperken.

WAT HOUDT HET EUROPESE 
ACTIEPLAN IN? 
Europa wil niet alleen de financiering 
duurzamer maken, maar ook ‘de 
stabiliteit van het financiële stelsel 
garanderen en meer transparantie en 
langetermijndenken in de economie 
stimuleren’. Bovendien onderstreept 
de Europese Commissie het belang 
van ‘een grootscheepse herbezinning 
over het functioneren van ons finan-
ciële stelsel’ om particulier kapitaal 
naar duurzamere investeringen te 
heroriënteren.
 

HOE KBC ZIJN ROL IN DE 
DUURZAME REVOLUTIE CONCREET 
INVULT, LEES JE VANAF P. 26.
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Om dromen waar te maken, is geld 
nodig. Maar zelfs een grote bank-
verzekeraar kan en wil niet alle 
dromen van klanten helpen realiseren. 
Welke dan wel?  
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onze 
NEGATIEVE 

IMPACT
op de samenleving  

BEPERKEN

onze 
POSITIEVE 
IMPACT
op de samenleving  
VERGROTEN

VERANTWOORD GEDRAG 
bij alle medewerkers 

STIMULEREN

onze medewerkers

lokale samenleving 
en economie

financiële 
veerkracht

Daarvoor hebben we voldoende financiële veerkracht 
nodig en moeten we onze risico’s strikt beheersen.  
We vinden het dan ook heel belangrijk dat 
duurzaamheid wordt geïntegreerd in de hele 
bedrijfsvoering en uitgedragen door alle 
medewerkers. Zo gebruiken we de hefboomkracht 
van een grote bank-verzekeraar om de lokale 
economie te stimuleren. Niet alleen vandaag, maar 
ook morgen.

Voor KBC begint duurzaam ondernemen bij 
verantwoord gedrag van elke medewerker. We willen 
de negatieve impact van onze werking beperken en 
de positieve impact op de samenleving vergroten.

praktijkIN
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praktijk BEWUST DENKEN

Is verantwoord gedrag niet – terecht – de minimumverwachting van elke klant? En bij uit-
breiding, van de hele samenleving? Zeker, maar daarom is het nog niet vanzelfsprekend of 
gemakkelijk waar te maken. Bij KBC besteden we er speciale aandacht aan.

In onze dagelijkse taken worden we gecon-
fronteerd met dilemma’s, of kwesties die 
we als dilemma ervaren. Dat zijn situaties 
die niet enkel met behulp van regelgeving 
en procedures kunnen worden uitgeklaard, 
maar waarvoor we belangen zorgvuldig te-
gen elkaar moeten afwegen. Het is cruciaal 
dat we daar bewust over nadenken en onze 
afwegingen met elkaar delen. 

Omdat verantwoord gedrag moeilijk te 
definiëren is, hebben we in 2018 een aantal 
principes gebundeld in het Kompas voor 
(mijn) verantwoord gedrag. Die gids geeft 
geen kant-en-klare oplossing voor situaties 
waarmee KBC-medewerkers in hun profes-
sionele taken worden geconfronteerd, maar 
wel een denkkader dat houvast biedt bij al 
hun beslissingen en handelingen.
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minder 
NEGATIEVE IMPACT
STRIKTE BELEIDSLIJNEN 

Als bank willen we het spaargeld van 
onze klanten investeren in bedrijven die 
dat waard zijn. En precies die bedrij-
ven willen we ook verzekeren. Daarom 
hanteren we een beperkend beleid voor 
kredietverlening, adviesverlening en het 
verzekeren van bedrijven uit controver-
siële sectoren en landen. De uitgesloten 
bedrijven staan vermeld op de publieke 
blacklist.

Energie
In 2018 werd de beleidslijn over 
kredietverlening en verzekering voor 
de energiesector aangescherpt. Voor 
alle duidelijkheid: KBC bouwt al jaren de 
financiering van fossiele brandstoffen 
af – ook in Tsjechië, waar steenkool 
nog goed is voor ongeveer 40% van de 
elektriciteitsproductie (meer hierover op 
p. 26).

Wapens
KBC was al bijzonder terughoudend over 
de financiering van wapengerelateerde 
activiteiten. Sinds 2018 worden ook 
nucleaire wapens bestempeld als contro-
versiële wapens en uitgesloten van alle 
activiteiten van KBC.

Soja
Het beleid voor de productie van palm-
olie is sinds 2018 uitgebreid met de 
productie van soja. Bedrijven die op dat 
gebied actief zijn, moeten voldoen aan 
internationale normen voor de duurzame 
exploitatie van die grondstoffen.

Mijnbouw
Het mijnbouwbeleid bepaalt dat zakelijke 
klanten met activiteiten in deze sector 
rekening moeten houden met de milieu- 
risico’s die verbonden zijn aan hun activi-
teiten, de risico’s voor de mensenrechten 
en de rechten van de lokale bevolking.

Tabak
In 2019 ondertekende KBC de Tobacco 
Free Finance Pledge. Daardoor sluit 
KBC de tabaksindustrie (alles behalve de 
kleinhandel) zowel uit van financiering en 
verzekeringen als van investeringen. De 
ondertekening ondersteunt ons engage-
ment in het focusdomein Gezondheid & 
Vergrijzing (zie ook p. 29).

EIGEN  VOETAFDRUK

In 2015 engageerde KBC zich om de 
CO2-uitstoot van de hele groep tegen 
2020 te reduceren met minstens 20% 
(ten opzichte van 2015 en uitgezonderd 
woon-werkverplaatsingen). In 2018 werd 
dit doel ambitieuzer gesteld: -25% tegen 
2020. Intussen streven we naar -50% 
tegen 2030 en -65% tegen 2040. KBC 
was in 2019 verantwoordelijk voor zowat 
29 000 ton CO2-uitstoot. Twee derde 
daarvan is toe te schrijven aan de perso-
neelsmobiliteit, een derde is afkomstig 
van energieafname. 
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In praktijk

Hoe beperkt KBC zijn CO2-uitstoot?

Personeelsmobiliteit
Door het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen te verminderen 
via telewerken en skypevergaderingen.
Door het openbaar vervoer te promoten.
Door fietsleasing aan te bieden en autoleasers een groen duwtje in de 
rug te geven (hoe milieuvriendelijker hun bedrijfswagen, hoe groter het 
budget).

En nu? Het Green Mobility Project onderzoekt momenteel welke verde-
re stappen KBC kan zetten.

Energie
Door te streven naar energie-efficiëntie in alle KBC-gebouwen. Zo werd 
de vestiging in Mechelen na zijn renovatie een (bijna) energieneutraal 
gebouw.
Door te letten op het energiegebruik van het serverpark in de data-
centers, pc’s en schermen.
Door het gebruik van ledverlichting, warmterecuperatie en geothermie. 
Door de omschakeling naar 100% groene elektriciteit en door 45 zonne-
paneelinstallaties – samen goed voor de productie van bijna 1 000 kWh 
aan elektriciteit.

En waarom niet door een windmolen? Dat idee werd voor de sites  
Leuven en Mechelen al onderzocht, maar de nabijheid van woon-
gebieden en aanvliegroutes voor de luchthaven van Zaventem blijft  
de grootste hinderpaal.

En verder…
•  Door het gebruik van alternatieve 

schoonmaakmethodes: vervuiling 
wordt weggewerkt door organismen 
uit de natuur. 

•  Door nog beter te recycleren: 
etensresten uit de bedrijfsrestaurants 
worden gebruikt voor biovergisting 
– een prima basis voor groene-
energiewinning.

•  Door overbodig geworden meubilair 
een tweede leven te geven: 
jaarlijks bezorgen we 800 meubels 
aan tientallen vzw’s, scholen en 
kringwinkels. 
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MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID 
Energieproductie  
vergroenen

Tegen 2023:  
geen financiering van kolen meer
KBC bouwt de financiering van elektri-
citeitsproductie op basis van steen- en 
bruinkool volledig af, tegen uiterlijk 
2023. In Tsjechië kan financiering van 
ecologische verbeteringen aan bestaan-
de centrales voor stadsverwarming nog 
tot uiterlijk 2035, omdat anders 40% van 
de Tsjechische bevolking in de kou zou 
zitten. Vandaag al financiert KBC geen 
bedrijven meer die uitsluitend actief zijn 
in de ontginning van olie- of gasvelden.

KBC heeft in 2019 zijn ambitie inzake 
klimaat verhoogd en hieromtrent ook 
nieuwe beloftes aangegaan. In 2020 
zal KBC zijn steenkoolbeleid verder 
evalueren. 

Tegen 2030:  
50% groene energiekredieten
Tegen 2030 moet minstens de helft 
van de energieportefeuille bij KBC 
groen zijn. Eind 2019 bedroeg de 
portefeuille van toegestane kredieten 
aan de hernieuwbare energiesector 
in België 1,2 miljard euro. KBC België 
participeerde voor bijna 900 miljoen 
euro in hernieuwbare-energieprojecten, 
die groene energie opwekken voor  
2,5 miljoen huishoudens, goed voor  
een CO2-reductie van 184 000 ton. 

KBC heeft een belangrijk aandeel 
in de financiering van windenergie 
in België, zowel op land als op zee. 
KBC is betrokken bij 7 van de 8 
windmolenparken op zee, goed voor 
89% van het geïnstalleerde vermogen.

 

Energiegebruik beperken 
voor particulieren

Voor particulieren heeft KBC verschil-
lende oplossingen die CO2-verlaging 
stimuleren. KBC gelooft sterk in het maat-
schappelijke belang daarvan: in België 
moeten immers meer dan 2,7 miljoen 
woningen gerenoveerd worden om aan 
de klimaatdoelstellingen te voldoen. De 
Vlaamse overheid formuleerde intussen 
doelstellingen om woningen energie-
vriendelijker te maken. Vanaf 2021 moe-
ten gekochte of geërfde huizen binnen 
de vijf jaar aan de energiedoelstelling 
voldoen: voldoende isolatie, milieuvrien-
delijke verwarming en aanmaak van 
warm water. En de maatregelen zullen 
alleen maar strenger worden. We willen 
dan ook het bewustzijn van onze klanten 
vergroten en hen de voordelen van een 
energievriendelijke woning helpen inzien. 
Als bank-verzekeraar willen we onze 
klanten producten en diensten aanbie-
den die de transitie naar een duurzame 
samenleving ondersteunen. 

meer 
POSITIEVE IMPACT
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In praktijk

Energie- en renovatiecheck 
Met de Energie- en renovatiecheck 
kunnen onze klanten onmiddellijk zien of 
hun woning voldoet aan de energiedoel-
stelling van de Vlaamse overheid, welke 
energiebesparende maatregelen nodig 
zijn, wat het zou kosten om hun woning 
te verbeteren en hoe snel de investering 
is terugverdiend. Voor het advies werken 
we samen met EnergyVille/VITO.

Groene energie- en veiligheidslening
Klanten die ecologisch willen verbouwen 
en/of investeren in de beveiliging van hun 
woning, bieden we een groene energie- 
en veiligheidslening aan – op voorwaarde 
dat minstens 50% van de investeringen 
voor milieuvriendelijke ingrepen is of voor 
de verbeteringen die de inbraakbevei-
liging of brandveiligheid van de woning 
verhogen.  

Groene schadeverzekeringen 
KBC biedt een aantrekkelijke brandver-
zekeringspremie voor bewoningsvormen 
die de oppervlakte efficiënt benutten, 
zoals cohousing en kangoeroewonen. 

Verder is er gratis dekking voor maatre-
gelen om (oudere) woningen energieneu-
traal te maken. Zo zijn zonnepanelen en 
warmtepompen zonder premieverhoging 
meeverzekerd en betaal je geen hoger 
tarief voor het verzekeren van BEN- (bij-
na-energieneutraal) of passiefwoningen, 
ook al ligt de kostprijs van dergelijke 
woningen hoger. Bij zware schade 
vergoedt KBC – naast de kosten voor 
de heropbouw van de woning – ook de 
extra kosten voor het bouwen volgens de 
geldende bouwnormen. 

Renovatiekrediet voor mede-eigenaars
Voor verenigingen van mede-eigenaars 
biedt KBC een apart renovatiekrediet aan. 
Dat krediet komt tegemoet aan de com-
plexe financieringsproblematiek bij duur-
zame en energie-efficiënte renovaties aan 
appartementsgebouwen. Voor klanten 
heeft het krediet verschillende voordelen: 
de renovatiewerken kunnen sneller star-
ten, de waarde van de eigendom stijgt, er 
is zekerheid over het bedrag zodat elke 
eigenaar zelf kan beslissen of hij al dan 
niet meestapt in het krediet.

KBC ondersteunt bedrijven die een groen 
mobiliteitsbeleid en duurzamere produc-
tieprocessen willen opzetten. Bovendien 
willen we samen met onze partners 
mogelijkheden creëren voor bedrijven om 
energie te besparen. Verder inspireren 
en begeleiden we bedrijven om hun duur-
zaamheidsambities waar te maken. 

Light as a Service (LaaS)
In  2018 startte KBC een pilootproject 
rond  LaaS of Light as a Service, waarbij 
de klant niet de installatie betaalt, maar 
de garantie op licht. In zo’n model heeft 
de leverancier er baat bij dat het materiaal 
zo lang mogelijk meegaat, zo weinig 
mogelijk verbruikt en herbruikbaar of 
recycleerbaar is. In 2019 lanceerden KBC 
en Signify (voorheen Philips Lighting) 
een fullservice-concept om zonder hoge 
aanloopkosten over te schakelen op 
energiezuinige verlichting. In ruil voor een 
vaste maandelijkse bijdrage worden alle 

Energiegebruik beperken
voor bedrijven
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zorgen uit handen genomen, van studie 
en installatie tot dagelijks beheer en 
onderhoud. Meteen na de installatie profi-
teert de klant al van de energiebesparing 
die de maandelijkse bijdrage geheel of 
gedeeltelijk compenseert.

Andere product-dienstcombinaties
Intussen worden ook andere product-
dienstcombinaties onderzocht, zoals 
aanbod en financiering van 
ledverlichting voor 
land- en tuinbouw, 
zonnepanelen 
voor bedrijven 
en energie als 
dienst (Utility 
as a Service). 
Voor energie- 
intensieve 
bedrijven 
biedt KBC  
efficiëntieadvies 
in samenwerking 
met Encon. 

EIB-lening voor kmo’s
KBC, CBC en de Europese Investe-
ringsbank (EIB) stelden begin dit jaar 
samen 300 miljoen euro ter beschikking 
voor duurzame kredieten aan kleine en 
middelgrote Belgische ondernemingen. 
Bedrijven die groener willen worden, 
genieten dankzij de EIB-ondersteuning 
een belangrijk rentevoordeel. Koplopers 
op het gebied van duurzaamheid krijgen 
zo de kans om hun activiteiten verder uit 
te breiden of nieuwe innovatieve plannen 
te financieren.

Hagelverzekering
KBC-klanten kunnen zich sinds januari 
2020 laten verzekeren tegen schade 
aan gewassen en fruit door extreme 
en ongunstige weersomstandigheden, 
door een overeenkomst met de Onder-
linge Hagelverzekering Maatschappij 
AgriVer B.A. en met de Onderlinge 
Fruittelers Hagelverzekering (OFH).

Fietsleasing
Fietsleasing maakt deel uit 

van het multimobiliteits-
model dat KBC be-

drijven aanbiedt. 
Het geeft bedrij-
ven de moge-
lijkheid hun 
medewerkers 
verschillende 
mobiliteitsmodi 

aan te bieden, 
waaronder een 

fiets. In 2019 stond 
de teller op 15 000 

leasecontracten. Als 
financiële instelling wil KBC de 

lokale economie steunen. Daarom werkt 
KBC Fietsleasing samen met een 360-tal 
lokale dealers, wat de fietsgebruiker 
heel wat gebruiksgemak oplevert. Ten 
slotte heeft KBC Fietsleasing ook oog 
voor sociale en economische aspecten. 
Zo wordt er samengewerkt met Ateljee 
om het fietsonderhoud voor bepaalde 
klanten te verzorgen.

ONDERNEMERSCHAP 

Start it@kbc
In 2013 lanceerden we Start it@kbc, 
een accelerator die start-ups niet 
alleen onderdak biedt, maar hen vooral 
(gratis) ondersteunt en adviseert. In 
2019 hebben we onder meer ingezet 
op diversiteit, intrapreneurship (via 
Start it X) en een uitbreiding van netwerk 
en aanbod. We werken daarvoor samen 
met strategische partners als Accenture, 
Telenet en DPG Media, 29 andere 
partners en 135 mentoren. Intussen 
hebben we al meer dan 800 start-
ups begeleid, waarvan er momenteel 
521 actief zijn. Daardoor zijn we de 
grootste accelerator van België. Ook 
in Hongarije en Tsjechië lanceerden 
we intussen een succesvol Start it-
programma.  

Crowdfunding en crowdlending
Soms gebeurt het dat een bedrijf zo snel 
groeit dat we het niet kunnen bijbenen. 
In dat geval adviseren we om naast 
de bankfinanciering ook te kijken naar 
alternatieve financieringsbronnen zoals 
crowdfunding en crowdlending. Onder-
nemers hebben vandaag ook veel meer 
oog voor een goede mix van financie-
ringsoplossingen. In 2019 haalde KBC 
bijna 9,5 miljoen euro op voor in totaal 
15 projecten.

Openbare verlichting
KBC financierde het project 

Lumière Wallonie, waarbij de openbare 
verlichting op de grote assen van de 

(autosnel)wegen in het Waalse gewest 
worden gemoderniseerd. De huidige lampen 

worden niet alleen vervangen door veel 
zuinigere ledlampen, maar de verlichting 

wordt ook intelligenter en adaptiever: 
de intensiteit van het licht wordt 
aangepast aan het weer en het 

verkeer.
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In praktijk

KBC Vindr
Het is niet eenvoudig om als (kleine) 
lokale ondernemer alles te volgen over 
je vakgebied, financieel beheer, perso-
neelsmanagement, digitaliteit, trends, ... 
Met het unieke matchmakingplatform 
KBC Vindr kunnen ondernemers hun 
netwerk uitbreiden, ervaringen delen en 
vooral leren van elkaar. 

KBC Match’it
Uit onderzoek blijkt dat er in de komen-
de jaren niet alleen bij kleine zelfstan-
dige ondernemingen, maar ook in het 
segment van grotere familiebedrijven 
een golf van bedrijfsovernames te ver-
wachten valt. KBC Match’it ondersteunt 
kopers en verkopers in de zoektocht 
naar een geschikte overnemer. Het is 
een veilig, digitaal platform waar kopers 
en verkopers discreet informatie kunnen 
uitwisselen en onderhandelen. 

BRS
In het Zuiden geven microfinancierings-
instellingen kansen aan kleine onder-
nemers zoals boeren, ambachtslui en 
handelaars. Dankzij aangepaste kredie-
ten, verzekeringen, spaarproducten en 
vorming kunnen zij hun bedrijf opbou-
wen. KBC biedt een uniek concept van 
collega tot collega om deze instellingen 
te versterken. KBC werkt hiervoor 
samen met zijn ontwikkelingsorganisatie 
BRS en met Cera.

GEZONDHEID EN VERGRIJZING

Socialprofitsector
KBC adviseert en begeleidt socialprofitinstellingen en lokale 
overheden in domeinen als betalingsverkeer, vermogensbe-
heer, subsidiemaatregelen en financieringsoplossingen. In 2019 
investeerde KBC België voor 2,6 miljard euro in ziekenhuizen en 
1,4 miljard euro in woonzorgcentra. Daarnaast verzekerde het 446 
woonzorgcentra en 170 ziekenhuizen. 

Preventie (of elke dag een klein gebaar)
Meer en meer apps helpen ons onze gezondheid op te volgen. 
FibriCheck is een medisch gecertificeerde app die de gebruiker 
helpt om op een eenvoudige manier tijdig hartritmestoornissen 
op te sporen via een smartphone of smartwatch. De gegevens 
van die hartritmemetingen kunnen bovendien onmiddellijk in een 
dashboard geconsulteerd worden door de arts. Zo kunnen de 
symptomen van hartritmestoornissen tijdig worden opgespoord 
en gemakkelijk opgevolgd. KBC hecht veel belang aan preventie 
en wil FibriCheck dan ook breder bekendmaken via een aanbod 
in KBC Deals. 

Mantelzorgers
Veel mensen zetten zich als mantelzorger in voor iemand buiten 
het eigen gezin. Maar wat als ze een fout maken en daardoor 
schade veroorzaken aan medische apparatuur? Als ze aangeslo-
ten zijn bij een erkende mantelzorgvereniging, is die schade in de 
KBC Gezinspolis gedekt.

Digitaliteit
De digitale evolutie schrikt een aantal van onze oudere klanten 
nog steeds af. Met DIGIwijs zorgt KBC via gratis doedagen in de 
kantoren al enkele jaren voor een begeleide kennismaking met 
het gebruik van smartphones en tablets. Een vervolg hierop zijn 
de DigiDinsdagen, waarbij deelnemers onze eigen KBC-apps 
verkennen en meer leren over veilig bankieren via internet. Vorig 
jaar werden 38 000 klanten tussen 55 en 80 op die manier digi-
taal. Dat is een stijging van 17% ten opzichte van 2018.
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In praktijk

FINANCIËLE GELETTERDHEID

Get-a-Teacher
Begin 2017 ontwikkelde KBC een 
initiatief om de financiële kennis bij 
jongeren te optimaliseren. Intussen 
wordt Get-a-Teacher meer en meer een 
vaste waarde in het onderwijs. Middel-
bare scholen (ASO, TSO, BSO en BUSO), 
hogescholen en universiteiten kunnen 
(gratis) een KBC-lesgever uitnodigen die 
de scholieren wegwijs maakt in omgaan 
met geld, budgetbeheer, ondernemen, 
enz. Sinds 2019 is het aanbod niet alleen 
in Vlaanderen, maar ook in Duitstalig 
België beschikbaar. Dit schooljaar wordt 
ook een nieuw lespakket voor de eerste 
graad aangeboden. In totaal werden 
er al 2 326 lessen aangevraagd en 
bereikten een 100-tal lesgevers 37 000 
leerlingen in 856 scholen. 

Cijfers en centen
Met Cijfers en centen zetten KBC-ex-
perts zich in om de financiële geletterd-
heid niet alleen bij jongeren maar ook 
bij iets ouderen te verbeteren. In korte 
filmpjes leggen ze financiële termen 
begrijpelijk uit en geven ze antwoord op 
vragen als: Waarom blijft de spaarrente 
laag? Hoe zit het met onze pensioenen? 
Hoe gaan grote bedrijven om met duur-
zaamheid?

B-coachprogramma
En waarom geen ervaren beleggers in 
contact brengen met starters? Uit een 
klantenbevraging van 2018 blijkt dat 
maar liefst 7 op de 10 Bolero-klanten hun 
passie voor de beurs willen doorgeven. 
Met het B-coachprogramma introduceert 
een ervaren belegger zijn poulain in de 
wondere wereld van het beleggen: Hoe 
werkt de beurs? Hoe stel je het best je 
portefeuille samen? 

Klantencommunicatie
De analyse van gegevens is essentieel 
om het gedrag van onze klanten te 
begrijpen en om hun informatie, pro-
ducten en diensten op maat te kunnen 
aanbieden. Maar niet elke klant voelt 
zich daar prettig bij. Daarom willen we 
onze klanten duidelijk informeren over 
het gebruik van hun gegevens en hen 
zelf laten beslissen of ze algemene 
informatie of informatie op maat wensen. 
Het beschermen en gebruiken van hun 
gegevens op de manier die zij van ons 
verwachten, is cruciaal en zal dat ook 
blijven.

 

DUURZAAM       
BELEGGEN

KEUZE VOOR INSTITUTIONELE  
EN PROFESSIONELE BELEGGERS

Green bonds
Door de uitgifte van green bonds 
biedt KBC beleggers de mogelijkheid 
om duurzaam te beleggen, en private 
of publieke instanties de middelen 
om sociale en groene projecten te 
realiseren. De opbrengst van groene 
obligatieleningen wordt gebruikt voor 
de (her)financiering van projecten met 
een positieve impact op het milieu. In 
2018 bracht KBC, als eerste Belgische 
financiële instelling, een groene 
obligatielening uit voor institutionele 
en professionele beleggers.
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KBC was bijna 30 jaar geleden al pionier in duurzaam beleggen en is nog 
altijd marktleider. Toch bleef het relatieve aandeel duurzame beleggingen tot 
enkele jaren geleden ook bij KBC laag. Daarom hebben we het spectrum van 
dit type fondsen verruimd. Zo kan elke belegger, ongeacht zijn beleggings-
stijl, investeren in duurzame bedrijven – ook klanten die hun beleggingsporte-
feuille laten beheren door KBC (via de KBC Easy Invest Service).

Daarnaast hebben we verder ingezet op het bewustmaken van onze rela-
tiebeheerders in het retail- en privatebankingnetwerk. En dat werkt. In 2019 
kozen bijna 1 op 2 van onze KBC Easy Invest-klanten voor een duurzame  
invulling en steeg onze portefeuille van duurzame beleggingsfondsen van  
2,5 miljard euro in 2015 naar 12 miljard euro in 2019.

In 2019 kregen al onze duurzame beleggingsfondsen het Febelfin-kwali-
teitslabel. Dat wil zeggen dat onze duurzame fondsen (1) beantwoorden aan 
een duidelijke strategie rond duurzaamheid, (2) erg schadelijke bedrijven of 
activiteiten uitsluiten en (3) een transparant beleid inzake maatschappelijk 
betwistbare praktijken toepassen. KBC gaat nog een stap verder en sluit ook 
investeringen in tabak en fossiele brandstoffen uit.

Begin 2021 willen we een identiteitskaart uitreiken voor elke belegging (niet 
alleen voor de duurzame fondsen) waarop de klimaatimpact vermeld staat.  
Zo weet elke klant hoe hij kan bijdragen tot een beter klimaat.

DUURZAAM       
BELEGGEN

Best-in-class-fondsen 
beleggen in bedrijven 
of landen die in vergelij-
king met hun sector- of 
groepsgenoten tot de top 
behoren inzake milieu-
aanpak, sociaal beleid en 
deugdelijk bestuur.

Het Impact Inves-
ting-fonds investeert in 
bedrijven die met hun pro-
ducten en diensten een 
directe positieve impact 
op de maatschappij of het 
milieu nastreven. Anders 
dan bij de best-in-class-
fondsen, waarbij we kijken 
hoe iets geproduceerd 
wordt, ligt de nadruk bij 
Impact Investing op wat er 
geproduceerd wordt.

Themafondsen investe-
ren in bedrijven die een 
duurzame bijdrage leveren 
aan het aanpakken van 
een bepaald maatschap-
pelijk probleem, zoals 
het dreigende tekort aan 
drinkwater of de klimaat-
verandering.

KBC Pricos SRI – het 
eerste SRI-pensioenspaar-
fonds op de Belgische 
markt – belegt alleen in 
effecten en geldmarktin-
strumenten uitgegeven 
door landen en bedrijven 
met een positieve invloed 
op onze maatschappij en 
het milieu. Starten met 
pensioensparen kan via 
digitale kanalen zoals 
KBC Mobile, waar enkel 
de duurzame variant wordt 
aangeboden.

KEUZE VOOR  
PARTICULIERE BELEGGERS
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Klanten, medewerkers, andere 
stakeholders: het lijken groepen van 
mensen, maar het zijn individuen. 
Alleen door goed te luisteren weet  
KBC wat ze verwachten.
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klanten contacteerden in 2019  
KBC Live via chat,  
videochat of call.

790 000 1 500 000
klanten regelden hun bank- en 

verzekeringszaken met  
KBC Touch of Mobile.

In dialoog met

We kunnen het maatschappelijke belang van 
KBC pas optimaal invullen als we in dialoog gaan 
met onze stakeholders. Dat zijn onze klanten, 
medewerkers, investeerders en leveranciers. Maar 
ook overheden, ngo’s en vertegenwoordigers van 
de samenleving.

Regelmatig hebben we op verschillende niveaus 
contact met uiteenlopende groepen van 
stakeholders. Zo verruimen we onze blik en blijven 
we op de hoogte van wat verschillende groepen 
belangrijk vinden. Ideale voeding voor onze 
strategie en bedrijfsvoering.

Vandaag leggen klanten steeds vaker digitaal contact en daalt het 
aantal kantoorbezoeken. KBC besliste daarom in 2019 65 bankkantoren 
om te bouwen tot automatenkantoren. Daarnaast werden 51 andere 
automatenkantoren gesloten, omdat het aantal cashgeldopnemingen er daalde 
en er voldoende alternatieven in de nabijheid zijn.
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Particulieren 
Klanten willen snel en goed geholpen worden, als het even kan met producten en 
diensten die hun op het lijf geschreven zijn. Maar hoe weten we wat dat concreet 
voor klanten betekent? Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en de 
tevredenheid permanent te meten.

In bankkantoren en agentschappen uiten klanten vaak spontaan hun noden en 
grieven. Dat is een belangrijke bron van informatie, maar volstaat niet. Daarom 
vragen we jaarlijks aan meer dan  200 000 klanten hoe tevreden ze zijn over hun 
interacties met KBC.

Daarnaast verzamelen we met een honderdtal marktonderzoeken per jaar een bre-
de waaier aan inzichten bij klanten en zelfs niet-klanten over hun behoeften en visie.

We nodigen ook regelmatig klanten uit in ons hoofdkantoor. Daar kunnen we met 
hen in gesprek gaan, meestal in kleine groepen. Dit biedt ook de mogelijkheid aan 
het management om rechtstreeks in debat te gaan met onze stakeholder nummer 
één. En dat is bijzonder verrijkend: soms zijn klanten zeer lovend, soms zetten ze 
KBC stevig met de voeten op de grond.

Voor onze digitale toepassingen organiseren we usability labs, die duidelijk maken 
op welke knoppen klanten klikken en waarom. Kunnen ze vlot en efficiënt een pro-
ces op een app doorlopen? Lukt het bijvoorbeeld om zonder veel problemen een 
autopolis aan te vragen? Zo gebruiken we continue metingen van klantenervaringen 
om het gebruiksgemak van onze toepassingen verder te vergroten.

Bedrijfsklanten
Nu de groene revolutie zich aandient, willen we tegemoet komen aan vragen die 
onze bedrijfsklanten daarover stellen en hen inspireren om daarin kansen te zien. 
We gingen al met 200 grote bedrijven in gesprek, nu stappen we ook naar de klei-
nere. Iedereen weet dat er dwingende maatregelen aankomen, wij helpen klanten 
daarop te anticiperen. We ondersteunen hen bovendien om de noodzakelijke  
transitie te maken en verdere duurzaamheidsambities te realiseren. 

Dat doen we enerzijds door zelf groene financiële producten aan te bieden en 
anderzijds door hen in contact te brengen met partnerorganisaties die energie-
besparende initiatieven kunnen helpen realiseren, zoals Light as a Service, energie-
scans, … (meer daarover op p. 27). Verder organiseerde KBC   — in samenwerking met 
Sustainalize — het seminarie De toekomst van niet-financiële verslaggeving voor 
bedrijfsklanten, ngo’s en experts.

kl
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Shape your future – Ben jij er klaar voor?
De financiële sector zit in een fundamentele transforma-
tie. De loopbaan van onze medewerkers zal er helemaal 
anders uitzien dan vroeger. Het is dan ook belangrijk 
dat elke medewerker zelf het stuur in handen neemt en 
continu blijft leren en groeien. Met het duurzame loop-
baanbeleid Shape your Future zet KBC daar volop op 
in. Maar hoe beleven onze medewerkers de uitdagingen 
die op ons afkomen en hoe gaan ze ermee om? 

De enquête Shape your Future – Ben jij er klaar 
voor? maakte duidelijk dat onze medewerkers meer 
richting willen. We bieden heel wat opleidingen aan, 
geven onze medewerkers de vrijheid om daaruit te kie-
zen en brengen samen hun sterktes in kaart, maar onze 
mede werkers vragen zich af of dat ook de sterktes zijn 
die we morgen van hen zullen verlangen. Leidinggeven-
den bieden ondersteuning via progressiedialogen.

Jobcenter  
Maar wat als je baan door de (digitale) disruptie gewoon 
wegvalt? Als de verwachtingen van klanten veranderen, 
je dienst gereorganiseerd wordt, een automatiserings-
proces je taak overneemt of artificiële intelligentie effici-
enter blijkt? Dan kom je als medewerker mogelijk terecht 
in het interne jobcenter, waar een team van jobcoaches 
klaar staat om je te begeleiden in je zoektocht naar een 
andere functie. Gemiddeld duurt het een 5-tal maanden 
om een nieuwe job te vinden.

Talentmobiliteit 
Hoewel we zoveel mogelijk met onze huidige mede-
werkers verder willen, beseffen we dat dat door het 
hoge digitaliseringstempo niet voor iedereen realistisch 
of wenselijk is. Daarom vinden we het als werkgever 
ook onze opdracht om oplossingen aan te reiken voor 
medewerkers die moeilijk heringezet kunnen worden 
en/of die hun toekomst een nieuwe richting willen 
geven.  Talentmobiliteit, een begeleidingsprogramma 
dat  Febelfin in april 2019 lanceerde, biedt medewerkers 
die op een doodlopend spoor zitten, een opstap naar 
een nieuwe job. Door middel van individuele coaching, 
opleiding en/of een stage bij een potentiële nieuwe 
werkgever willen we hen zo goed mogelijk begeleiden 
bij het overstappen van een job bij KBC naar een job in 
een andere sector. De medewerker in kwestie is vrij om 
te beslissen of hij dit aanbod aanvaardt.

In dialoog met

van de medewerkers begrijpt de strategische focus  
van KBC en weet waar KBC naartoe wil.

84%
van onze medewerkers is tevreden over de  

ondersteuning die ze krijgen bij hun ontwikkeling.

72%
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Minerva
KBC nodigt alle medewerkers uit om hun loopbaan zelf 
in handen te nemen, ook 55-plussers. Specifiek voor 
die doelgroep biedt KBC het Minerva-programma aan. 
Dat laat hen stilstaan bij wat ze graag doen en hoe ze 
de rest van hun loopbaan willen invullen. Een van de 
mogelijke invullingen is een inzet buiten KBC. Op die 
manier wil KBC enerzijds de interne arbeidsmarkt voor 
55-plussers verbreden, zodat die collega’s hun talent 
en jarenlange ervaring kunnen valoriseren mét behoud 
van loon- en arbeidsvoorwaarden, en anderzijds een 
oplossing bieden voor een reëel tekort aan specifieke 
expertise op de externe arbeidsmarkt. Vandaag zijn 
er 50 KBC-medewerkers via Minerva actief in meer 
dan 30 verschillende organisaties in de non-profit- en 
socialprofitsector. Sinds de lancering hebben al zo’n 
  80  collega’s de stap gewaagd. 

Jong talent 
Maar ook jonge mensen krijgen bij KBC de mogelijkheid 
om hun talenten te ontwikkelen. In 2019 hebben 
we 149 stagiairs begeleid. Voor de invulling van 
externe vacatures streven we naar een goede mix 
tussen ervaren kandidaten en jongeren. We geloven 
immers dat een continue instroom van jong talent 
niet alleen bijdraagt tot een inclusief en evenwichtig 
personeelsbestand, maar er ook voor zorgt dat KBC 
future proof blijft. 

Ook voor studenten wil KBC zijn steentje bijdragen, door 
in specifieke opleidingen werkveldkennis aan te reiken. 
Dat gebeurt met trainingen die toekomstgerichte vaar-
digheden aanscherpen, bedrijfsbezoeken voor een blik 
achter de schermen en inhoudelijke gastcolleges.

Diversiteit en inclusie 
Diversiteit en inclusie zijn bij KBC belangrijker dan 
ooit. Met meerdere kernmarkten schuilt er al heel wat 
diversiteit in onze groep. We zetten dan ook volop in 
op concrete kruisbestuiving. Hoe doen we dat? Door te 
streven naar een PEARL-cultuur, waar iedereen zichzelf 
durft te zijn en voor zijn mening durft uit te komen. Door 
te streven naar divers samengestelde teams, die rijkere 
ideeën hebben en beter gebalanceerde beslissingen 
nemen. Door grensoverschrijdende samenwerkingen te 
organiseren en van elkaars inzichten te leren. 
Maar het kan zeker nog beter. Daarom lanceerde KBC 
de community Diversity Rocks, met als doel bij KBC op 
elk niveau diversiteit en inclusie te stimuleren. Diversity 
Rocks werkt nauw samen met HR en zet discussiefora 
op, organiseert workshops en … geeft meer visibiliteit 
aan o.a. vrouwen. Is dat dan nodig? 

Hoewel 48% van onze medewerkers in België een 
vrouw is, is dat voor slechts 18% van de senior managers 
het geval.

Dat is een euvel in de hele sector, maar wat valt eraan 
te doen? In 2019 ondertekende KBC – samen met 
27 Belgische financiële spelers – het charter voor 
genderdiversiteit in de financiële sector. Daarmee 
verklaarde het zich akkoord om gendergelijkheid en 
diversiteit vast op de agenda te plaatsen en concrete 
actieplannen uit te werken die de cijfers drastisch  
doen stijgen.
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van onze medewerkers in België  
is een vrouw.

48%
van onze senior managers  

in België is een vrouw.

18%
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In dialoog met

Stakeholdersdialoog
Elk jaar licht KBC zijn duurzaamheidsbeleid toe aan de buitenwereld. Vertegenwoor-
digers van middenveldorganisaties en beroepsfederaties, academici en leveranciers 
worden uitgenodigd om in dialoog te gaan over het duurzaamheidsbeleid van KBC. 

In november 2019 konden zij hun vragen daarover stellen aan Thomas Leysen  
(voorzitter van de Raad van Bestuur), Johan Thijs (CEO), Filip Ferrante (General  
Manager Corporate Sustainability) en Piet Verschuere (Program Manager  
Sustainable Finance). Een paar voorbeelden.

Hoe zorgen jullie voor een goede balans tussen rendabiliteit en duurzaamheid? 
KBC kan alleen maar een verschil maken voor de lokale economie en de samenle-
ving als het over voldoende financiële veerkracht beschikt. We gaan daarbij steeds 
op zoek naar een evenwicht tussen gezonde rendabiliteit en het waarmaken van 
onze rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Maar wanneer we vanuit 
onze visie op duurzaamheid een keuze hebben gemaakt, houden we ons daaraan, 
ook als we daardoor interessante inkomsten mislopen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij onze beslissing het financieren van steenkoolontginning en elektriciteitsopwek-
king uit steenkool af te bouwen.

De EIB (European Investment Bank) wil tegen eind 2020 stoppen met investe-
ringen in fossiele-brandstofprojecten, ook in projecten voor gasproductie en 
infrastructuur voor aardgas. Gaat ook KBC aardgas uitsluiten?    
Het EIB financiert niet in de frontlinie, KBC wel. We gaan momenteel niet zo ver dat 
we investeringen in gasproductie uitsluiten. Voorwaarde is dat ze de transitie naar 
een CO2-arm energiesysteem ondersteunen en dat ze geen economisch risico 
inhouden (zgn. stranded assets). Wij gaan onze klanten ook begeleiden in hun 
transitie naar een duurzame, koolstofarme toekomst. Daarnaast hebben we de gelei-
delijke afbouw van centraal gestuurde stadsverwarmingsinstallaties, gebaseerd op 
steenkool, recent aangescherpt.

Steeds meer jongeren starten als ondernemer, meer bepaald als duurzame 
ondernemer. Hoe ondersteunen jullie deze groep?
Wij verlenen kredieten aan bedrijven zodat ze kunnen opstarten of groeien. Vinden 
we het ingeschatte risico aanvaardbaar, dan verstrekken we het krediet – of het nu 
aan een jonge starter of een meer ervaren ondernemer is. Jonge starters informeren 
zich het best over de subsidies die de overheid geeft aan startende ondernemers. 
Extra steun maakt het kredietrisico ook kleiner.

Om er zeker van te zijn dat onze producten en diensten voldoen aan de 
behoeften en verwachtingen van de samenleving, hebben we verschillende 
initiatieven gelanceerd om in dialoog te gaan met onze stakeholders en feed-
back te verzamelen. 
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Onderzoek
De domeinen waarin we als bank-verzekeraar duurzaamheid kunnen nastreven, zijn 
zeer uiteenlopend. In dialoog met interne en externe stakeholders onderzoeken 
we tweejaarlijks wat voor onze stakeholders het belangrijkst is en welke 
maatschappelijke, ecologische en economische thema’s een impact hebben op  
KBC Groep. 

Het recentste onderzoek (uit 2018) toont aan dat dit voor KBC de meest relevante 
thema’s op het gebied van duurzaamheid zijn:

Bedrijfsethiek
Betrouwbaarheid en vertrouwen. Eerlijk, transparant en moreel verantwoord gedrag: 
naleving van wet- en regelgeving, fiduciaire plicht, gedragscode, verantwoord 
gedrag in alle lagen van de organisatie.

Financiële veerkracht
Nakomen van de (langetermijn)verplichtingen jegens alle belanghebbenden 
en weerstand tegen economische schokken, door een adequate en duurzame 
financiële prestatie en een strikt risicobeheer.

Eerlijke en transparante communicatie over producten en diensten 
Transparante en klantgerichte communicatie bij de verkoop van producten en 
diensten. Bijdrage aan financiële basiskennis via financiële educatie.

Databeveiliging en bescherming van de consument
Stabiele en veilige IT-systemen die bestand zijn tegen aanvallen van buitenaf en 
strikte privacyregels met betrekking tot klantgegevens.

Om de vinger aan de pols te houden, organiseren we in 2020 een nieuwe 
bevraging.

Voor ons is het belangrijk om inzichten, suggesties en kritische bedenkingen 
over de maatschappelijke rol van financiële instellingen en de manier waarop 
KBC die rol opneemt, te capteren. Daarom gaan we op regelmatige tijdstip-
pen ook rechtstreeks in dialoog met ngo’s en andere belanghebbenden.



40

_ 
Ve

rs
la

g 
aa

n 
de

 s
am

en
le

vi
ng

 O
VE

R 
20

19



41

_  V
er

sl
ag

 a
an

 d
e 

Sa
m

en
le

vi
ng

 O
VE

R 
20

19

Veel mensen dromen niet alleen van 
een betere samenleving, maar zetten 
er zich ook voor in. Ook dat soort 
dromen en dat engagement steunt 
KBC, in al de landen waar het actief is.
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Kom op tegen Kanker
Vanaf de start in 1989 is KBC partner 
in de fondsenwervingscampagne 
Kom op tegen Kanker. Daarnaast 
ondersteunt KBC jaarlijkse evene-
menten en biedt het ook regelmatig 
ondersteuning in natura door diverse 
materialen, communicatiekanalen, 
 auditoria en vergaderzalen ter  
beschikking te stellen. 

En toch krijgt dit partnerschap 
vooral vorm door de inzet van tal van 
collega’s. Zo verwerken elk jaar 150 
KBC-vrijwilligers de telefonische do-
naties tijdens de slotshow. Zo namen 
in 2019 30 KBC-teams deel aan de 
‘1 000 km (fietsen) voor Kom op tegen 
Kanker’ en haalde elk team daarvoor 
5 000 euro op. En zo trokken in 2019 
ook 23 KBC-teams hun sportschoe-
nen aan voor de ‘100 km-loop voor 
Kom op tegen Kanker’, waarmee ze 
elk 2 500 euro inzamelden.

Go With The Velo
Go With The Velo is een fietscam-
pagne van Cera, KBC en Mobiel 21, 
samen met VAB en nog vele andere 
trappende partners. In 2019 sloegen 
zij opnieuw de handen in elkaar om 
Vlamingen en Brusselaars op de fiets 
te krijgen. Want fietsen is niet alleen 
goed voor onze gezondheid, maar 
ook voor het milieu en een vlotte mo-
biliteit. Voor 76 fietsacties was er een 
steunbedrag en communicatiepakket.

België

KBC investeert in goede doelen en maatschappelijke projecten door 
vrijwilligerswerk te stimuleren en financiële steun te bieden.

Solidariteitsacties
Een vaste waarde is de jaarlijkse 
KBC-solidariteitsactie, waarbij me-
dewerkers die zich maatschappelijk 
engageren, kans maken op 1 300 euro 
voor hun kleinschalige verenigingen 
met een sociaal doel, zoals organisa-
ties die zich inzetten voor gehandicap-
ten, migrantenintegratie, projecten die 
werken rond kansarmoede of buurt-
ontwikkeling, ontwikkelingsinitiatieven 
voor het Zuiden.

Close the Gap
KBC werkt samen met Close the Gap, 
een non-profitorganisatie die via haar 
strategische partners afgedankte 
computers en toebehoren ophaalt 
bij bedrijven, en die recycleert of 
herinzet voor educatieve, sociale en 
medische projecten in Europa en 
ontwikkelingslanden. In 2019 leverde 
KBC 10 000 items aan Close the Gap, 
waarvan de helft werd heringezet en 
de andere helft gerecycleerd.

Trooper
KBC werkt samen met Trooper om de 
dromen van verenigingen en goede 
doelen te helpen realiseren. Trooper is 
een platform waarop verenigingen en 
goede doelen op een gemakkelijke en 
originele manier geld kunnen inzame-
len. Leden en sympathisanten kunnen 
bij het online shoppen via Trooper hun 
favoriete vereniging of goede doel 
steunen, zonder dat het hun iets extra 
kost. Eind 2019 nam KBC een partici-
patie van 25% in deze start-up. 

YAR, Youth At Risk
In het najaar van 2017 werd KBC 
partner van YAR Vlaanderen, een 
organisatie die zich richt op jongeren 
tussen 15 en 21 jaar met een com-
plexe problematiek in verschillende 
levensdomeinen. 

Met zijn community based pro-
gramma biedt YAR deze jongeren 
een kans om hun leven weer op de 
sporen te krijgen. In hun aanbod 
staan twee programma’s centraal: 
YAR Wonen en YAR Coaching. Deze 
programma’s laten jongeren ervaren 
dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun keuzes. En dat het maken van 
bewuste keuzes de eerste stap is om 
hun leven zélf in handen te nemen.

De YAR-werking steunt op een ruim 
netwerk van vrijwillige medewerkers, 
partners en professionele medewer-
kers. Zij maken deze programma’s 
mogelijk. 

Als partner biedt KBC geïnteresseer-
de medewerkers informatiesessies 
tijdens de kantooruren. Bovendien 
werd het YAR-coachingprogramma 
opgenomen in het opleidingsaanbod 
van KBC. Zo krijgen medewerkers 
de kans een bijdrage te leveren 
aan de samenleving en tegelijk hun 
coachingvaardigheden te ontwikke-
len. Na goed 2 jaar samenwerken 
meldden 75 medewerkers zich als 
vrijwilliger aan voor deelname aan 
het voortraject.

In de maatschappij
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89 328 kg CO2 bespaard

4 713  gsm’s ingezameld

71 499 kg afval opgeruimd

Waarom doen we dit?
Deze uitdaging is gekozen door de medewerkers, maar past helemaal bij 
KBC. Ons bedrijf engageerde zich immers om de klimaatdoelstellingen te 
helpen waarmaken. Dat is niet vrijblijvend en begint bij onszelf. 

Is een eenmalige boomplantactie geen druppel op een hete plaat? 
Bomen halen jarenlang CO2 uit de lucht en 24 000 zijn er véél. Bovendien 
motiveerde deze actie meer dan 24 000 collega’s, en misschien hun 
familie, om zelf groene stappen te zetten. En wie weet inspireren we zelfs 
andere bedrijven?

Team Blue Goes Green 
Team Blue Goes Green was een 
uitdaging van formaat. Samen met 
collega’s, familie en vrienden zetten 
we in 2019 in elk kernland acties op 
met een positieve invloed op het 
milieu. Voor elke collega die deelnam 
aan een actie, schonk KBC een boom. 
Er komen 12 000 bomen in Halle, 
Geetbets, Aalst en Wanze. De overige 
12 000 worden in het buitenland 
geplant.

bomen

CO2

24 000
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Hongarije

Met de Cybersecuritycampagne 
wil K&H zijn klanten en het grote 
publiek bewust maken van de 
gevaren in een digitale wereld. Het 
onlineprogramma bevat een quiz 
waarmee de deelnemers hun kennis 
kunnen testen en een digi-certificaat 
verwerven. In 2019 werd de pagina 
43 000 keer bezocht en waren er 
16 500 quizzers.

K&H Ready, Steady, Money – het 
financiële educatieprogramma voor 
het basis- en secundair onderwijs – 
kreeg in 2019 een opfrisbeurt. Met 
behulp van de vlogserie ready#CaSh 
en bijhorende app, werden de 
basisprincipes van het bewaken en 
beheren van een huishoudbudget 
op een aantrekkelijke en spannende 
manier aangeleerd. In 2019 werd de 
app 13 000 keer gedownload. 

In 2019 doneerde de ČSOB 
Foundation meer dan  600 000 euro 
aan organisaties en scholen in heel 
Slowakije. Verder werd het Employee 
Grant Programme voortgezet, waarbij 
ČSOB 79 organisaties ondersteunt, 
die onderwijs, gezondheidszorg 
en een gezonde levensstijl voor 
kinderen bevorderen. 

Ook het project Attention Zebra 
kende in 2019 een groot succes. Het 
project zet zich in voor de veiligheid 
van kinderen op de weg en vooral 
aan scholen. 

Slowakije Ierland

De afgelopen 3 jaar hebben 
medewerkers van KBC Ierland meer 
dan 250 000 euro ingezameld voor 
The Alzheimer Society of Ireland 
en (digitale) ondersteuning geboden 
bij de ontwikkeling van de digitale 
campagne MakeMemoriesMatter. 
Medewerkers konden deelnemen 
aan de Dementia Friendly 
Training, waarbij ze gedrags- en 
communicatievaardigheden 
aangeleerd kregen om klanten met 
dementie en hun gezinnen beter te 
ondersteunen.

In 2019 zette KBC Ierland de 
succesvolle samenwerking 
met Enactus Ireland voort 
om derdegraadsstudenten te 
ondersteunen bij de ontwikkeling 
van ideeën voor sociaal 
ondernemerschap. Via de 
samenwerking met Enactus Ireland 
verwelkomde KBC Ierland 6 stagiairs. 
Op een Pitch Perfect Bootcamp 
stelden 10 Enactus-studenten 
hun sociale ondernemingsideeën 
aan onze medewerkers voor. De 
studenten met de twee winnende 
projecten kregen een donatie van 
KBC Ierland om de ontwikkeling van 
hun bedrijfsidee te ondersteunen.
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Bulgarije Tsjechië

UBB is al verschillende jaren partner 
van safe houses voor weeskinderen 
in Bulgarije. In 2019 ontwikkelde 
het ook een eigen bordspel, All the 
money, om jongeren te leren omgaan 
met geld en de juiste financiële 
beslissingen te nemen.

Samen met Junior Achievement 
Bulgaria lanceerde UBB daarnaast 
het Challenge YOU-programma. Het 
programma richt zich tot studenten 
die gedurende drie maanden in 
verschillende teams werken aan het 
prototype van een product of dienst 
en dat dan voorstellen aan een jury.

. 

Het ČSOB Education Fund werd 
in 1995 opgericht om studenten 
te ondersteunen die vanwege 
gezondheidsproblemen of sociale 
barrières anders niet zouden kunnen 
studeren. Van 1995 tot en met 2019 
kregen al 604 studenten een beurs. 
Nog eens 593 studenten ontvingen 
een bijdrage aan onderwijs- en 
studiehulpmiddelen. In totaal heeft 
ČSOB al meer dan 1,4 miljoen euro 
aan onderwijshulpmiddelen besteed.

ČSOB Helps Regions geeft 
financiële steun aan organisaties die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
gemeenschap en de verbetering van 
de levenskwaliteit van de Tsjechische 
bevolking. ČSOB heeft de afgelopen 
7 jaar 112 non-profitorganisaties 
bereikt en in totaal 1,7 miljoen euro 
aan subsidies kunnen overhandigen. 
Dit bedrag bestaat uit  770 000 
euro aan financiële bijdrage van het 
publiek en een donatie van  930 000 
euro van ČSOB.



46

_ 
Ve

rs
la

g 
aa

n 
de

 S
am

en
le

vi
ng

 O
VE

R 
20

19

De implementatie en opvolging van onze duurzaamheidsstrategie worden tweemaal per jaar 
door het Directiecomité en de Raad van Bestuur geëvalueerd. Om een objectieve beoorde-
ling te kunnen garanderen, hebben we meetbare en controleerbare parameters opgesteld. 
Onze duurzaamheidsevolutie volgen we op aan de hand van vier algemene parameters en 
dertien parameters die gelinkt zijn aan de vier pijlers van de KBC-bedrijfsstrategie.

Bank-verzekeraar
Financiering van de transitie naar een koolstofarme economie

Aandeel van duurzame beleggingen
Interne bestuursorganen rond duurzaam ondernemen

Ontwikkeling van businessoplossingen voor de 4 focusdomeinen

Rol in de samenleving
Oplossingen en mogelijke aanpassingen van de strikte beleidslijnen

Evolutie van de duurzaamheidsbeoordelingen door externe ratingagentschappen
Kwaliteit van ons overleg met de verschillende stakeholders

Realisatie van de doelstelling de eigen milieuvoetafdruk te verkleinen

Klant centraal
Klantentevredenheid

Mate waarin onze klanten KBC aanbevelen aan anderen

Duurzame rendabele groei
Waardecreatie op lange termijn

Respecteren van de risicogrenzen
Volatiliteit van het KBC-aandeel

De 4 algemene parameters
Reputatie van KBC • Tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers • Eventuele 
incidenten rond verantwoord gedrag • Doorstroming van vrouwen

HOE VOLGEN WE ONZE DUURZAAMHEIDSEVOLUTIE OP?
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