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Strategie KBC Groep

Duurzaam Ondernemen @ KBC Group
Effectief ingebed in de kernactiviteiten

Internal

DUURZAAMHEID
BIJ KBC GROEP

Een essentiële voorwaarde om het vertrouwen
van alle stakeholders te winnen en te behouden

VOLHOUBAARHEID *

Al onze engagementen waar maken,
Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst en dit zonder externe steun!
* Afrikaans

ROL IN DE SAMENLEVING

Als duurzaam en verantwoord bedrijf
Inspelen op maatschappelijke noden en verwachtingen,
Op een specifieke manier:
RELEVANT

TRANSPARANT

GEBALANCEERD




Internal

Duurzaamheid bij KBC betekent dat
we aan de verwachtingen van al onze
stakeholders kunnen beantwoorden,
niet alleen vandaag maar ook in de
toekomst.

De drie hoekstenen van onze
Strategie Duurzaam Ondernemen

Duurzaamheid is een voorwaarde
voor financiële veerkracht
en vice-versa.

Focus op de lokale samenleving en economie
bewust van de impact die onze activiteiten op de samenleving
met een antwoord op maatschappelijke noden en verwachtingen
evenwichtig, relevant en transparant
Onze medewerkers zijn ons ‘menselijk kapitaal’
één van de belangrijkste motoren om duurzame waarde te creëren.
We stimuleren al onze medewerkers om zich ‘responsive’,
respectvol en resultaat-gedreven op te stellen.

Onze duurzaamheidsstrategie en de
Duurzamee Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties [SDGs]

Internal

Alhoewel de 17 SDG’s allemaal met elkaar verbonden en relevant zijn, hebben we een aantal domeinen geïdentificeerd
waarin KBC als bank-verzekeraar het meest relevante verschil kan maken, enerzijds door positief bij te dragen tot
de SDG's en anderzijds door de mogelijke negatieve impact er op te beperken.

Internal

 We ontwikkelen bank- en verzekeringsproducten die focussen op gezondheid, gezondheidszorg en welzijn.
 Ook onze sociale projecten focussen op thema’s zoals gezondheid en verkeersveiligheid.
 We promoten een goede work-life balans bij onze medewerkers.

Onze bijdrage tot 5 specifieke SDG’s

 We financieren de productie van hernieuwbare energie.
 We ondersteunen investeringen van bedrijven en particulieren in hernieuwbare energie en energieefficiëntie via onze bank- en verzekeringsactiviteiten.
 We werkten een uitstapregeling uit voor de financiering van niet duurzame energie-oplossingen.
 Als bank-verzekeraar ondersteunen we ondernemerschap en het creëren van banen.
 We zetten sterk in op het beschermen van fundamentele arbeidsrechten, een eerlijke verloning, gelijke
kansen en trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor al onze werknemers.
 We ondersteunen nieuwe bedrijven en investeren in innovatie en technologie (bv. startups en fintechs).
 Wij ondersteunen met financiering en beleggingen de omslag naar een koolstofarme en circulaire
economie.
 Duurzame investeringen worden aangeboden als een volwaardig alternatief voor conventionele fondsen.
 We verminderen onze eigen negatieve impact op het milieu door duurzaam om te gaan met energie, papier,
water, mobiliteit en afval.





We passen strikte milieubeleidslijnen toe op onze lening-, beleggings- en verzekeringsportefeuilles.
We ontwikkelen producten en diensten die klanten helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
We beperken onze uitstoot van broeikasgassen en communiceren daarover.
We brengen onze klimaatrisico’s in kaart en spelen tegelijk in op kansen die de klimaatproblematiek biedt.

De verschillende onderdelen van onze benadering
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DUURZAME
BELEIDSLIJNEN

DUURZAME
FINANCIERING

VERANTWOORD
GEDRAG

DUURZAME
PRODUCTEN
EN DIENSTEN

DUURZAME
INVESTERINGEN

Internal

Ethisch verantwoorde bedrijfsvoering
Gaat verder dan het respecteren van regels en wetten,
interne beleidslijnen en rchtlijnen
Staat voor integer, eerlijk, correct, transparant en discreet handelen
Verantwoord gedrag = een attitude
Een opdracht voor alle medewerkers
Specifieke focus op klantgerichtheid,
verantwoorde verkoop en advies

Vertaald in diverse beleidslijnen
(zie overzicht in annex 1 –
slide 57) en concrete training

Internal

Strikte duurzaamheidsbeleidslijnen voor bedrijfsactiviteiten:
mensenrechten, milieu, bedrijfsethiek en maatschappelijk
gevoelige/controversiële kwesties.
Duurzaamheidsruggengraat van onze bedrijfsactiviteiten
Minimaal om de twee jaar herzien en geactualiseerd aansluitend
bij steeds wijzigende maatschappelijke bekommernissen en
verwachtingen

Overzicht van onze
beleidslijnen inzake duurzaamheid
in annex 1 – slide 57

Internal

Grote directe en indirecte milieu-impact
Grootste impact indirect via asset management, financierings- en
verzekeringsactiviteiten
Actieve vermindering van de reductie van KBC’s directe
broeikasgasemissies.

Doelen
Hernieuwbare energie in
kredietportefeuille energie:
minimum 50% tegen 2030

Onmiddellijke stop steenkoolgerelateerde financiering
Verstrengd exit scenario in Tsjechië

Sterke focus op reductie klimaat- en milieu-effecten portfolio aan leningen,
investeringen en verzekeringen
Aansturing: Sustainable Finance Program (zie verder)
Reductie van directe broeikasgasemissies met 65% tussen 2015 en 2040
Tussentijds: -25% tegen 2020 en -50% tegen 2030
ISO 14001 gecertifieerd milieu management system in al onze kernlanden

Internal

Aanbod aan duurzame investeringsmogelijkheden
in bedrijven en landen
die hun maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid
vertalen in hun bedrijfsvoering.

Doelen
10 miljard euro tegen 2020, 14 mia tegen 2021 en 20 mia tegen 2025
SRI fondsen bij KBC Asset Management.
SRI fondsen dragen Febelfin Label voor Duurzame Fondsen en gaan met de
uitsluiting van tabak en fossiele brandstoffen nog een stap verder.
Vergroten bewustzijn en kennis
SRI fondsen bij onze medewerkers en klanten

Best-in-class
investeringsfondsen

Ecofondsen

Impact Investeringsfondsen

KBC Pricos SRI
[duurzaam pensioenspaarfonds]

Internal

We bieden onze klanten bank-, verzekerings- en
beleggingsproducten en –diensten aan die
de transitie naar een duurzame samenleving
ondersteunen.

Domeinen waarin we als
bank-verzekeraar het
verschil kunnen maken …

Financiële Geletterdheid

Milieuverantwoordelijkheid

Ondernemerschap

Vergrijzing en Gezondheid

Internal

We bieden onze klanten bank-, verzekerings- en
beleggingsproducten en –diensten aan die
de transitie naar een duurzame samenleving
ondersteunen.

•

Domeinen waarin we als
bank-verzekeraar het
verschil kunnen maken …

•
•
•
•

‘Get-a-Teacher’: 847

lessen, 14.000 leerlingen,
395 leraars bereikt met 91
KBC-lesgevers

Digiwijs
Financieel advies en
heldere communicatie
ČSOB CZ Programma
Financiële Educatie
ČSOB Slovakije’s
Project Digitale
Intelligentie

Financiële Geletterdheid

•
•
•
•
•
•

Mobility & Fiets-Lease
Duurzame vloot
Energy efficiency
products: LaaS, Energy
check, …

Cooperation of DZI
(BU) with electric carsharing company
ČSOB EU Smart Energy
Credit

Milieuverantwoordelijkheid

•
•
•
•
•

Start-it@KBC, @K&H,
@ČSOB: incubator en
accelerator
Stimuleren
intrapreneurship
Start-it@KBC
Investeringsfonds
Microfinanciering en –
verzekering via BRS
KBC Vindr & KBC Trade
Club
Participatie van 25% in
Start-up Trooper
Ondernemerschap

•
•
•
•
•
•

Digi Dinsdag & Digiwijs
Verzekeringen Life
Levenslange
aansprakelijkheidsverzekering auto
Online portal CZ ‘Don’t
get lost in old age’
Fitbit Pay
OnePlan Flex

Vergrijzing en Gezondheid

Internal

Eerste Belgische financiële instelling met groene obligatielening
voor institutionele en professionele investeerders
Eerste uitgifte KBC Green Bond: 500 millioen euro
Meer dan drie keer overschreven
Doel: leningen financieren voor
hernieuwbare energieprojecten en
energie-efficiënte woningen

Activa toegewezen aan KBC Green Bond:
- 60% groene woningen
- 40% hernieuwbare energieprojecten.
Hernieuwbare energieproductie: 296 783 MWh
Energiebesparing: 25 112 MWh
Resulteert in emissiereductie van 44 959 ton CO2-equivalenten, d.i.
jaarlijkse emissie van meer dan 28 000 gemiddelde Europese wagens

Highlights 2019

Ook in 2019 hebben we een aantal beleidslijnen verstrengd en geactualiseerd.
•
•
•

Tobacco Free Finance Pledge ondertekend => niet alleen financiering en verzekering, maar ook investeringen in tabak (alles behalve
kleinhandel) uitgesloten
Beleidslijn inzake kredietverlening en verzekering van de energiesector in herziening, incl. verstrenging overgangstermijn steenkoolgerelateerde financiering Tsjechië
Financiering van steenkoolsector reeds substantieel: gedaald van 252 miljoen euro einde 2016 tot 34.5 miljoen einde2018
Alle “Advisory Services” mee in scope van alle KBC beleidslijnen

11,5 miljard euro aan SRI-fondsen in beheer (09/2019)
Eerste Belgische financiële instelling die de nieuwe UNEP FI Principles for Responsible Banking onderschreef en ondertekende
(09/2019)
Sustainable Finance Program voor de implementatie van de TCFD-aanbevelingen komt in een stroomversnelling.
Zomer 2019 voor corporate klanten begeleiding uitgifte groene obligatielening en leidende bank in verlenen ‘green improvement’lening
Duurzaamheid verankerd in ‘Team Blue’ initiatief dat de samenwerking stimuleert tussen medewerkers over de grenzen van landen en
bedrijfseenheden heen
Op voorstel medewerkers Team Blue een aantal duurzaamheidsuitdagingen aangegaan en Team Blue-bos aangeplant
Verdere daling van directe uitstoot van broeikasgassen met 9.13% in 2018 t.o.v. 2017
Nieuwe lange-termijn-doelstellng van -65% tussen 2015 en 2040
In 2019 hebben we ons nog sterker publiek geëngageerd om ons in te zetten voor de transitie naar een meer duurzame en
koolstofarme samenleving en economie (zie overzicht engagementen in annex 2 – slide 58).

2019

ONZE NIET-FINANCIELE (ESG) BEOORDELINGEN
Beoordelingsbureau

Beoordeling
Y19

Beoordeling
Y18

Opname in betrokken indexen

RobecoSAM

72 / 100

69 / 100

-

CDP
(Climate Change)

Nog niet
gekend

ALeadership

Niet van toepassing

FTSE4Good

4,6 / 5

4,4 / 5

FTSE4Good Index Series

Oekom Research

C Prime

C Prime

Prime (Best in class status)

Sustainalytics

86 / 100

85 / 100

STOXX® Global ESG Leaders indices

Vigeo Eiris

Niet publiek
beschikbaar

Niet publiek
beschikbaar

Euronext Vigeo index: Benelux 20, Eurozone 120,
Europe120 and Ethibel Sustainability Index
Excellence Europe
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We implementeren het Sustainable Action Plan,
van de Europese Commissie.
.

Drie hoofddoelstellingen:
•

Kapitaalstromen heroriënteren naar
duurzame investeringen
•
•

Duurzaamheid integreren in
risicobeheer

Bevorderen van transparantie en
lange-termijn denken

Internal

Sterke focus op de aanbevelingen van de Task Force on Climaterelated Financial Diclosures [TFCD].
De TFCD-aanbevelingen zijn opgebouwd rond de vier
kernelementen van elke bedrijfsvoering.
Om de concrete vertaalslag te maken naar KBC
zetten we einde 2017 het Sustainable Finance Program op.

Internal

KBC Sustainable Finance Program – Scope, aanpak en status

1

KBC Sustainable Finance Program

Klimaatrisico’s

• Scope and
2

Kansen en oplossingen

3

In lijn met Parijs-akkoord

4

De nieuwe normaal

5

Het KBC Sustainable Finance Program

• roadmap of the Program

1

Klimaatrisico’s
Klimaatrisico’s (zowel fysieke als deze die verbonden zijn aan de transitie naar een
meer duurzame economie) houden een risico in voor de financiële stabiliteit.

Fysieke risico’s voor verzekeraars en banken

Internal

Transitie naar een meer duurzame economie als risico voor financiële stabiliteit

Internal

27

Klimaatrisico’s zullen traditionele risico’s impacteren

Internal

2

Het gaat ook om kansen en duurzame
financieringsoplossingen
Verwacht wordt dat de komende 10-15 jaar wereldwijd miljarden euro
zullen worden geïnvesteerd in duurzame infrastructuur. Consumenten
hebben een toenemende belangstelling voor duurzame oplossingen.

Internal

SME

Private Persons

Corporate

Securities

Classic credit for green investment goals (full or partial)

Green Loan

Energy &
renovation check

Green Bonds

Renovation Loan
Owners’ Assoc.

E²PRO
(Tractebel)

Financing PVpanels (Futech)

Wattson

Het productaanbod van KBC

Light-As-AService (Signify)
LEDSOL
Bullswap
Ecovolt

Active

Pilot

Project Finance
ESG/Green Loan

Insurance

Project finance portfolio in renewables
800 mio EUR after strong 2018

Internal

Customer engagement

• KBC wil voor haar klanten een partner zijn in hun transformatie naar een meer
duurzame toekomst.
• ‘Customer engagement’ is ook een essentieel luik van de ‘Principles on Responsible
Banking’ en het ‘Collective Commitment to Climate Action’ waartoe KBC zich
engageerde.
• Onze aanpak is als volgt opgebouwd:
1.

Vergroten van bewustzijn en kennis van onze medewerkers

2.

Vergroten van bewustzijn van onze klanten

3.

Samenwerking met klanten in hun transitie naar een koolstofarm bedrijf

4.

Indien nodig aangevuld met externe ondersteuning (via partnerschappen)

3

3

KBC onderschrijft de doelstellingen Parijs
Het gaat niet alleen om onze eigen rechtstreekse impact. De focus ligt veeleer op onze
indirecte broeikasgasuitstoot (de zgn. scope 3 : onze portefeuille aan leningen, beleggingen en
verzekeringen).
KBC ondersteunt het Akkoord van Parijs sinds 2015 en ondertekende het Collective
Commitment to Climate Action op 23 september19.

Internal

KBC ondertekende op 23 september 2019 het UNEP-FI Collective Commitment to Climate Action (ingebed in de
Principles of Responsible Banking – PRB). Hiermee bevestigen we ons engagement ten aanzien van het
Klimaatakkoord van Parijs.
… we commit to mobilize our products, services and relationships to help facilitate the economic transition
necessary to achieve climate neutrality.

Collective Commitment to Climate Action

We commit to do so by:
•

Focusing our efforts …on the most carbon-intensive and climate-vulnerable sectors within our
portfolios…

•

Engaging and working with our clients on their transition...

•

Working together and supporting each other …

•

Engaging with governments, scenario providers and other relevant parties …

•

No later than within three years …, setting and publishing sector-specific, scenario-based targets for
portfolio alignment.

•

Already taking action while we work on methodologies and develop targets. We commit to, commencing
within 12 months of signing, publishing and implementing a set of measures we will take within our
banks and together with our clients to support and accelerate the shift towards low-carbon, climateresilient technologies, business models and societies.

… we commit to report back annually on our individual and biennially on our collective progress…

4

4

TCFD en het EU Action Plan
Implementatie van de aanbevelingen van TCFD in de aanloop naar het EU Action Plan
on Sustainable Finance wordt het ‘nieuwe normaal’.

Internal

Ondersteund door specifieke
publieke informatie relevant voor
investeerders

TCFD aanbevelingen

Focus op de financiële impact van klimaat-gebonden risico’s en
kansen van een organisatie

35
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•

EU Action Plan - context

•

•

•

De Europese Commissie lanceerde haar Actie Plan
voor de Duurzame Financiering in maart 2018. Dit
uitgebreide en ambitieuze plan heeft drie brede
doelstellingen:
⁻ Kapitaalstromen heroriënteren naar een meer
duurzame economie
⁻ Duurzaamheid inbedden in risicobeheer
⁻ Transparantie en lange-termijn denken
bevorderen
De vooruitgang die geboekt is sinds de publicatie is
relevant en weerspiegelt de inzet van de EU voor de
transitie-agenda naar een duurzame en koolstofarme
economie en samenleving.
De timings zijn uitdagend: regelgeving komt op korte
termijn in voege en de implementatie-termijnen zijn
krap.
Wat de klimaat-gebonden rapportering betreft,
beschouwt de EU de TCFD-aanbevelingen als dé
referentie.

1. EU Sustainability Taxonomy

Reorienting
capital flows
towards
sustainable
investments

2. Standards & labels for green financial
products
3. Fostering investment in sustainable
projects
4. Incorporating sustainability when
providing financial advice
5. Developing sustainability benchmarks
6. Integrate sustainability in ratings

Mainstreaming
sustainability into
risk management

7. Investors’ and asset managers’ duty to
integrate sustainability and increase
disclosure “Disclosure Regulation”
8. Incorporate sustainability in prudential
requirements

Fostering
transparency and
long-termism

9. Strengthening sustainability disclosure &
accounting rule-making
10. Fostering sustainable corporate
governance & attenuating short-termism in
capital markets

5

Het KBC Sustainable Finance Program
integreert de klimaataanpak in de organisatie
De focus van het ‘KBC Sustainable Finance Program’ is om de business domeinen te
begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling van klimaatbestendigheid in lijn met de TCFDaanbevelingen.
Het Kernteam van het programma rapporteert aan een Stuurgroep, voorgezeten door de CFO
van KBC Groep.
De voortgang wordt regelmatig besproken in de Interne Duurzaamheidsraad (ISB), het
Directiecomité van KBC Groep en de Raad van Bestuur, en wordt gerapporteerd via het KBC
Duurzaamheidsdashboard.

Internal

•

Een van de belangrijkste problemen voor alle financiële instellingen bij de implementatie van TCFD, is het
ontbreken van data en meetinstrumenten om de klimaatrisico’s verbonden aan hun portefeuilles te beoordelen en
doelen te stellen.

•

Verschillende methodes worden uitgewerkt door verschillende partijen, waarvan er 3 zich lijken te ontwikkelen tot
een soort standaard. Ze hebben elk een andere scope en complementaire doelstellingen (overzicht: zie volgende dia).

•

KBC werkt mee aan de ontwikkeling van deze methodes en startte reeds met verschillende piloten :

Meetinstrumenten en doelen

⁻ In de portefeuille van bedrijfskredieten :
PACTA piloot: beoordeelt voor onze grote bedrijfsklanten en hun activa de mate van afstemming op
klimaatdoelstellingen
 UNEP FI piloot: beoordeelt de fysieke en transitie-risico’s ten gevolge van bepaalde klimaatscenario’s en
de impact ervan op de berekening van potentiële verliezen. Er loopt een piloot voor hypotheekleningen
(fysieke risico’s) en de metaalsector (transitierisico’s).
⁻ Voor investeringsfondsen van KBC Asset Management start 1Q20 een PACTA piloot om de afstemming op
klimaatdoelstellingen te beoordelen.


⁻ De broeikasgasemissies voor enkele specifieke portefeuilles worden berekend in de PCAF piloot:
hypotheekleningen, autoleningen, autolease en commercieel vastgoed.

Internal
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Verankerde duurzaamheidsgovernance
als driver voor de implementatie van onze Duurzaamheidsstrategie

DUURZAAMHEID
BIJ KBC GROEP

De verantwoordelijkheid van het senior management voor duurzaamheid en de
governance ervan verzekert de integratie van onze duurzaamheidsstrategie en
-doelen in alle lagen van de organisatie en in alle kernactiviteiten.

RAAD VAN BESTUUR

DIRECTIECOMITE GROEP
STUURGROEP SUSTAINABLE
FINANCE

DUURZAAMHEIDSDEPARTMENT
GROEP
DUURZAAMHEIDSDEPARTEMENT GROEP
LOKALE DUURZAAMHEIDSDEPARTMENTEN &
PROGRAM
CSR-COMITES IN
ELK LANDTEAM SUSTAINABLE FINANCE
DUURZAAMHEID INGEBED IN DE KERNACTIVITEITEN

Externe adviesraden bestaande uit experten geven KBC advies over
verschillende aspecten van duurzaamheid (b.v. de Externe
Duurzaamheidsraad, de Adviesraad Duurzame Beleggingen).

Internal

Kernaandeelhouders
zorgen voor verankering

MRBB

CERA
(meer dan
400.000 Ceravennoten)

Andere Vaste
Aandeelhouders
(families)

KBC

Financiële
markten
(60%)

Internal

Raad van Bestuur
houdt toezicht op de Duurzaamheidsstrategie

De Raad van Bestuur bestaat uit 16 leden
•

10 vertegenwoordigers van de kernaandeelhouders

•

3 onafhankelijke bestuurders, waaronder de Voorzitter

•

3 leden van het Directiecomité van KBC Groep

•

5 vrouwen

•

3 nationaliteiten

•

4 extra nationaliteiten in Raden van Bestuur KBC Bank
en KBC Verzekeringen

.

Internal

Actieve opvolging van onze vooruitgang via ons interne
Duurzaamheidsboordtabel van KBC Groep



Twee maal per jaar
gerapporteerd aan
Directiecomité en Raad van
Bestuur



Duurzaamheidsdoelstellingen
zijn een van de criteria voor
de verloning van de leden
van het Directiecomité.



Duurzaamheid is ingebed in
onze dagdagelijkse
bedrijfsactiviteiten en
strategie.

Duurzamheidsboordtabel
Status 4Q2018

Internal

Internal

Recent werden een aantal doelstellingen verscherpt (cf. eerder).

Duurzamheidsboordtabel
Update

Tevens worden een aantal nieuwe KPI’s uitgewerkt voor de opvolging van
volgende aspecten van het duurzaamheidsbeleid van KBC Groep:
•

Implementatie van de TCFD aanbevelingen en EU-regelgeving in uitvoering van het
EU Action Plan on Sustainable Finance

•

Opvolging en aansturing van het KBC Sustainable Finance Program op diverse
niveaus

•

Monitoring van het volume en nieuwe productie van de “KBC Sustainable Financeportfolio”

•

Employee engagement en verantwoord gedrag.

Vaste vergoeding

Variabele vergoeding

Ongewijzigd (behalve aangepast
aan indexevolutie over 2018)

Zelfde methodiek als in 2018
maximum ongewijzigd (behalve aangepast aan indexevolutie over
2018)
Variabele vergoeding, geplafonneerd en berekend in functie van:

Directiecomité
vergoeding van de leden

Collectieve doelstellingen (voor volledige DC)
•

implementatie strategie

•

uitvoering financiële planning (incl. rendabiliteits-, kapitaalsen liquiditeitsplanning)

•

versterking risico-omgeving

•

verbetering tevredenheid personeel, klanten en andere
stakeholders

•

vooruitgang op het vlak van duurzaamheid

Individuele prestaties

Maximale bedragen

leden

450.000 (100%)
175.000 (100%)

275.000 (100%)
108.000 (100%)

Directiecomité
vergoeding van de leden

collectieve doelstellingen
individuele prestaties

CEO

48

•

60% van de totale variabele vergoeding
gespreid uitbetaald over een periode van 7 jaar
(en onderworpen aan mogelijke malus)

•

50% van totale variabele vergoeding onder vorm van
phantom stocks met retentieperiode van 1 jaar

•

Slechts 20% wordt onmiddellijk uitbetaald.

CEO PEERS (FIXED and VARIABLE 2018)
8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

Benchmark sector
vergoeding CEO

2.000.000

1.000.000

0

Fixed 2018

Total variable 2018

CEO BEL 20 (FIXED and VARIABLE 2018)
7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

Benchmark BEL 20
vergoeding CEO

2.000.000

1.000.000

0

Fixed 2018

Total variable 2018
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• Klimaatverandering en breder sustainable finance

Uitdagingen en verwachtingen 2020-2022

⁻

Geen weg terug, alleen de weg vooruit, en voor klimaat is dit ‘richting Parijs’
 Aanbevelingen worden dwingende regelgeving
 Investeerders en maatschappelijke actoren voeren de druk op
 KBC implementeert met als belangrijkste uitdagingen:
• Concreet vertalen van engagementen in de diverse business-lijnen en landen
• Klimaatgebonden risico vertalen in onze acceptatiemodellen en –processen
• Kwantitatief onderbouwen met maatstaven en doelstellingen om onze portefeuille te aligneren
met maatschappelijke verwachtingen
• Het gesprek aangaan met onze klanten en hen ondersteunen in hun transitie

• Businessmodel onder druk => ‘Win the battle for the client’
⁻
⁻
⁻
⁻

Technologische versnelling: online is de nieuwe normaal
Beantwoorden aan verwachtingen van klanten (beyond banking) => gepersonaliseerde service op basis data en AI
Nieuwe regelgeving => ongelijk speelveld financiële sector vs. fintechs en ‘googles’ van deze wereld
Nieuwe spelers op de financiële markten

• Een flexibele organisatie – processen, structuren, mensen – is een noodzaak.
Volle vertrouwen dat we zullen slagen dankzij onze geëngageerde medewerkers

Elke medewerker is betrokken bij onze duurzaamheidsaanpak

Internal

Corporate banking
en retail
Facility en HR
departmenten
Communicatie
departmenten
Duurzaamheidsdepartmenten
Elke
CSR
medewerker
van KBC

Internal

Internal

www.kbc.com
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Dialoog

µE

Een greep uit de vragen en enkele ideeën
•

De EIB wil tegen eind 2020 stoppen met te investeren in fossielebrandstofprojecten, ook in projecten voor gasproductie
en infrastructuur voor aardgas. Welke houding neemt KBC in? Gaat ook KBC aardgas uitsluiten?

•

Duurzaamheid is een containerbegrip. Hoe neemt KBC de kwetsbare mensen in de samenleving mee op in zijn
duurzaamheidsbeleid?

•

In het overzicht van sectoren die gescreend worden, wordt de landbouw- en voedselsector niet opgenomen? Hebben
jullie een verklaring hiervoor?

•

Het business ecosysteem is bij KBC ingeburgerd. Het verwondert mij dat jullie de KBC-duurzaamheidsstrategie niet
aligneren met SDG17.

•

Hoe zorgen jullie voor een goede balans tussen rendabiliteit en duurzaamheid?

•

Ik heb vernomen dat fietslease een opstap is naar autolease. Klopt dit?

•

Als het op duurzaamheid aankomt, dan heeft de chemiesector niet bepaald een goede naam. We moeten opletten met
het blindelings volgen van trends die niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Indien we deze volgen, dan
kunnen er foute beleidslijnen worden uitgetekend.

•

Steeds meer jongeren starten als ondernemer en dan meer bepaald als duurzaam ondernemer. Hoe ondersteunen jullie
deze groep?

Internal

ANNEX 1: Onze beleidslijnen inzake duurzaamheid

Verantwoord en ethisch gedrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedragslijn voor werknemers KBC Groep
Anti-witwas-beleid KBC Groep
Ethisch & Fraudebeleid KBC Groep
Anti-Corruptie en omkoopbeleid KBC Groep
US Patriot Act Certificaat
KBC Belastingstrategie
Beleid voor de bescherming van klokkenluiders bij KBC Groep
Corporate Public Affairs Beleid KBC Groep
KBC Dealing Code

Duurzaamheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milieubeleid KBC Groep
UN Global Compac: verklaring over voortgang
Beleid KBC Groep met betrekking tot Zwarte-lijst-bedrijven
Beleid KBC Groep met betrekking tot Voedselgrondstoffen
Mensenrechtenbeleid KBC Groep
Beleid KBC Groep met betrekking tot Moderne Slavernij
Beleid KBC Groep met betrekking tot Controversiële Regimes
Beleid KBC Groep met betrekking tot Duurzame en Verantwoorde Adviesdiensten
Investeringsbeleid KBC Groep
Energiebeleid Beleid KBC Groep
Beleidslijnen KBC Groep met betrekking tot maatschappelijk gevoelige sectoren: Wapengerelateerde
activiteiten, Gokken, Mijnbouw, Dierenwelzijn, Tabak, Ontbossing, Soya en Palmolie, Prostitutie, Verslavende
en bedwelmende gewassen/producten, Grondverwerving en onvrijwillige verhuizing inheemse bevolking
Lijst van uitsluitingen uit Duurzame Investeringen van KBC Asset Management
KBC Duurzaamheidsbeleid voor Leveranciers

Internal

ANNEX 2: Onze engagementen

Bestaande engagementen
•

UN Environment Program Finance Initiative [UNEP FI]: https://www.unepfi.org/

•

UNEP FI Principles for Responsible Insurance: https://www.unepfi.org/psi/

•

Principles for Responsible Investment (PRI): https://www.unpri.org/

•

Aanbevelingen Task Force on Climate-related Financial Disclosures: https://www.fsb-tcfd.org/

Nieuwe engagementen 2018-2019
•

UNEP FI Principles for Responsible Banking: https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

•

Collective Commitment on Climate Action (CCCA):
https://www.unepfi.org/news/industries/banking/collective-commitment-to-climate-action/

•

Paris Agreement Capital Transition Agreement (PACTA): https://2degrees-investing.org/pacta/

•

UN Environment Program Finance Initiative [UNEP FI] – TCFD pilot fase 2:
https://www.unepfi.org/banking/tcfd/

•

Platform Carbon Accounting Financials (PCAF): https://carbonaccountingfinancials.com/

