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We willen onze cliënten  
zo behandelen  

dat ze kiezen voor  
een relatie  

met KBC op lange termijn. 

Thomas Leysen en Johan Thijs 
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Beste lezer,

2013 was voor KBC een beslissend jaar, waarin we een aantal resterende erfenissen 
van het verleden verder hebben opgeruimd en de nieuwe strategie van de groep 
definitief gestalte kreeg:

• Het desinvesteringsprogramma werd nagenoeg volledig afgerond, en KBC is nu 
opnieuw de gefocuste bank-verzekeraar ten dienste van particulieren, kmo's 
en grotere ondernemingen in onze kernmarkten. Alle andere activiteiten, die niet 
in onze strategie passen, zijn intussen afgebouwd of verkocht. Ook onze reste-
rende portefeuille van CDO's werd resoluut verder afgebouwd.

• We hebben de overheidssteun verder en in een versneld tempo terugbetaald, 
zodat we nu met zekerheid kunnen stellen dat de ondersteuning van KBC door 
de federale en Vlaamse overheid per saldo geen euro zal hebben gekost aan de 
belastingbetaler, maar integendeel een flinke winst zal opleveren.

• Ons kapitaal werd verder versterkt, gesteund door de winstgevendheid van de 
groep en door een aantal bijkomende kapitaalverrichtingen. Met een Tier 1-  
kernkapitaalratio van 13,5% behoren we nu opnieuw tot de beter gekapitali-
seerde Europese financiële groepen. Onze stabiele aandeelhouders, waaron-
der Cera met zijn meer dan 400 000 coöperanten, blijven ons verankeren.

We zijn dus weer klaar voor de toekomst. We willen nu in elk van onze kernmarkten  
dé referentie worden als duurzame bank-verzekeraar. Dat betekent voor ons dat de 
klemtoon ligt op de volgende elementen:

•  De cliënt moet centraal staan. Onze strategie en onze bedrijfscultuur zijn erop 
gericht dat we onze cliënten zo behandelen dat ze kiezen voor een volgehouden 
relatie met KBC op lange termijn.

• We kiezen voor de lange termijn. Goede financiële resultaten zijn belangrijk, maar 
ze moeten vooral duurzaam zijn. We focussen dus niet zozeer op het volgende 
kwartaal, maar wel op de ontwikkeling van onze groep en van onze mensen over 
de jaren heen. De vergoedingssystemen van onze directie zijn dan ook volledig 
afgestemd op die visie. 

• Het risicomanagement moet stringent zijn. We hebben wel degelijk lessen getrok-
ken uit de financiële crisis en een hele reeks te risicovolle activiteiten stopgezet. 
Risico's blijven niettemin inherent aan het bank- en verzekeringswezen. Het komt er 
dus op aan die op een weloverwogen en strikt gecontroleerde wijze te 
beheersen; onafhankelijke risico- en compliance-afdelingen zien daarop toe.

• We moeten aandacht hebben voor de verwachtingen van alle maatschappelijke 
belanghebbenden. Dat impliceert transparante communicatie over maat-
schappelijk gevoelige thema's, een goede samenwerking met overheden en toe-
zichthouders, sterke aandacht voor het leefmilieu en actief engagement ten aan-
zien van de ons omringende gemeenschap.

Over dat alles wil dit Verslag aan de samenleving helder en bondig berichten. Als 
aanzet tot verdere dialoog.

Johan Thijs        Thomas Leysen 
voorzitter van het Directiecomité  voorzitter van de Raad van Bestuur
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10 
miljoen

36 000 1 600 

cliënten wereldwijd medewerkers
kantoren hebben wereldwijd 
een puike prestatie neergezet

Wie zijn we?
Zo sterk 
staan we vandaag Het Europese plan 

We zijn een geïntegreerde bank-verze-
keraar. We focussen op retailcliënten, 
kmo’s en grotere ondernemingen. 
Wereldwijd bedienen we ongeveer 10 
miljoen cliënten.  

In onze kernmarkten (België, Hongarije, 
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Ierland) 
concentreren we ons op de lokale eco-
nomieën. We willen verantwoord bank-
verzekeren: duurzame relaties met onze 
cliënten opbouwen, transparant zijn in 
en over onze business en meedenken 
met al onze belanghebbenden om te 
kunnen blijven inspelen op de verande-
rende behoeftes, eisen, wetten en eco-
nomische context.
   

Ongeveer 36 000 medewerkers dragen bij 

tot onze sterkte. 

Ons aangepaste risicobeleid en onze 
strategische beslissingen zorgden niet 
alleen voor een sterkere kapitaalpositie 
(core Tier 1-ratio van 13,5%, ver boven 
onze doelstelling van 10%), maar ook 
voor een uitstekende kosten-inkomsten-
ratio van 52%. 

We willen bankverzekeren vanuit een 
duidelijk kader en passen onze beleidslij-
nen over fraude, witwasserij, corruptie 
en bescherming van de consument 
geregeld aan. We hebben ook een 
gedragscode opgesteld voor al onze 
medewerkers. Onze afdeling Compli-
ance Groep zorgt voor de strikte nale-
ving. Maar we beseffen dat het geen 
afgerond verhaal is: het is een proces 
waarbij we moeten blijven opletten voor 
valkuilen en leren uit onze fouten. We 
beseffen immers maar al te goed dat 
onze reputatie een broos bezit is, die 
wordt bepaald door ons hele doen en 
laten. 

Wij willen mee evolueren met onze ver-
anderende maatschappij, wij willen de 
referentie zijn, sterk en onafhankelijk. 

KBC en de Europese Commissie kwa-
men tot een akkoord over het herstel-
plan van KBC naar aanleiding van de 
steun die we kregen van de federale en 
Vlaamse regering. 

De voorbije jaren hebben we volop 
gewerkt aan de uitvoering van dat her-
stelplan. In 2013 zetten we de laatste 
stappen om het plan volledig af te wer-
ken. Intussen hebben we 29 instellingen 
verkocht en is onze balans met 42% 
ingekrompen. Daartegenover staat dat 
onze kapitaalsterkte meer dan verdub-
beld is. 

Concreet betekent dat dat we voor alle 
geplande desinvesteringen een over-
eenkomst bereikten, en dat KBC zich nu 
opnieuw volledig kan toeleggen op de 
ontwikkeling van zijn activiteiten in de 
kernmarkten. 
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470 135 
miljard

122 
miljard

verzekeringsagentschappen  
in België en diverse distributie- 
kanalen in de andere landen

op spaarboekjes  
wereldwijd

kredietverlening aan 
particulieren en bedrijven

Onze werkpunten

• Cliënten en hun behoeftes: we moeten 
ons blijven aanpassen aan een verande-
rende maatschappij (vergrijzing, kli-
maatsverandering, enz.) en de verande-
rende vragen van cliënten. Onze cultuur 
moet ervoor zorgen dat de cliënt daad-
werkelijk altijd centraal staat. 

• Regelgeving: we moeten blijven focus-
sen op de gevolgen van de striktere 
regelgeving voor de financiële sector, 
zodat we voorbereid zijn op een nieuwe 
financiële wereld. 

• Transparantie: we willen nog duidelijker 
en eenvoudiger communiceren over 
producten, diensten en tarieven. 

• Genderbeleid: via verschillende HR-pro-
gramma’s blijven we vrouwen stimule-
ren hun loopbaan te ontplooien. 

 

Onze resultaten Onze overtuigingen

Recente berichten bevestigen dat de 
economische situatie wereldwijd verbe-
tert. Ook KBC kon goede bedrijfsresul-
taten neerzetten. We sloten 2013 af met 
een winst van 1 miljard euro. Die winst 
betekent een rendement op eigen ver-
mogen van 9%. 
Dat resultaat bevestigt de sterkte van ons 
bankverzekeringsmodel in onze kern- 
markten.    
De bankactiviteiten zetten een mooi 
resultaat neer: 705 miljoen euro winst. 
Zo beheerde onze bank in 2013 ener-
zijds 135 miljard euro deposito's en ver-
leende anderzijds voor 122 miljard euro 
kredieten aan particulieren en bedrijven. 
Ook in onze verzekeringsactiviteiten 
behaalden we mooie resultaten. De 
winst uit de verzekeringsactiviteiten 
bedroeg 462 miljoen euro.
De verzekeringsresultaten hadden te lij-
den onder lagere beleggingsopbreng-
sten, maar werden positief beïnvloed 
door een strikte controle van de alge-
mene beheerskosten. 
In de groepsactiviteiten zagen we een 
verlies van 152 miljoen euro.
We moesten evenwel nog rekening 
houden met de Ierse kredietportefeuille; 
in 2013 boekten we 775 miljoen euro 
aan waardeverminderingen in Ierland, 
als gevolg van het trager dan verwachte 
herstel van de kmo-sector in Ierland. 

• Het geïntegreerde bankverzekerings-
model heeft zijn waarde en efficiëntie 
bewezen en zorgt ervoor dat we een 
totaalpakket van diensten en produc-
ten aan onze cliënten kunnen aanbie-
den.

 
• De focus op de lokale markten geeft 

ons de kans om onze lokale cliënten 
beter te begrijpen, alert te zijn voor 
hun signalen en er proactief op in te 
spelen. We kunnen hen producten en 
diensten op maat van de lokale 
behoefte aanbieden. 

• We zetten geld aan het werk: onge-
veer 80% van de deposito’s gaat naar 
projecten van particulieren, bedrijven 
en de gemeenschap, rechtstreeks of 
via overheidsobligaties. 

• We hebben een sterk risicobeheer 
ontwikkeld voor al onze activiteiten. 

• Een diepgeworteld, verankerd kernaan-
deelhouderschap ondersteunt onze lan-
getermijnvisie en -strategie. 

• We voeren een sterk milieubeleid, dat 
in België leidde tot een EMAS-certifi-
catie in 2013. 



Hoe staat KBC 
er nu voor 

na de bankencrisis 
van enkele jaren 

geleden?



5.5Karel Paesmans, fruitteler en 
zaakvoerder Fruitsnacks Nieuwerkerken

“Fruitsnacks bestaat sinds 2006. We zijn van nul 
gestart en leveren nu elke week 2 500 fruitpak-
ketten aan bedrijven, goed voor zo’n 20 ton vers 
fruit elke week. Appelen en peren halen we uit 
ons eigen fruitbedrijf. Banaan, druif, appelsien en 
kiwi zijn er ook altijd bij, en we vullen aan met sei-
zoensfruit: kersen, aardbeien, pruimen en bessen 
hier uit Haspengouw, nectarines, abrikozen, perzi-
ken uit het zuiden. De selectie van het fruit, inpak-
ken en transport – we doen het allemaal in eigen 
beheer. We werken niet met contracten, dus elke 
klant kan van vandaag op morgen afzien van ver-
dere leveringen. Daarom zijn eetkwaliteit, afwisse-
ling in fruit, levering en een goede klantendienst 
voor ons zo belangrijk. 

Een brand of zo hebben we nog niet meegemaakt, 
dus op de verzekeringen van KBC hebben we nog 
geen beroep hoeven te doen. Voor het fruitbedrijf 
houden we nauw contact met onze dossierbe-
heerder, met wie we de op til zijnde investerin-
gen bespreken. Vorig jaar kregen wij nogal wat 
aandacht omdat KBC reclame voor ons maakte 
in zijn campagne Het Gat in de Markt. Wij had-
den snel door dat het een unieke kans was om als 
kmo naambekendheid te krijgen, dus hebben we 
ons eigen marketingwagonnetje daar ook aan-
gehangen. Die mediacampagne samen met mijn 
succes vol lobbywerk – met dank aan onder andere 
Voka Limburg – om fruit op het werk 100% fis-
caal aftrekbaar te maken, hebben Fruitsnacks een 
serieu ze boost gegeven.” 
www.fruitsnacks.be
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In 2013 kwamen we onze terugbeta-
lingsafspraken met de regering verder 
versneld na. 

Op 3 juli 2013 betaalden we 1,17 miljard 
euro staatssteun + een premie van 0,58 
miljard euro, in totaal dus 1,75 miljard 
euro, aan de Vlaamse overheid terug – 
zes maanden eerder dan overeengeko-
men met de Europese Commissie. In 
januari 2014 betaalden we een tweede 
schijf van 0,5 miljard euro aan de 
Vlaamse overheid vervroegd terug. 

Na de terugbetaling aan de federale 
overheid eind 2012 en de recente terug-
betalingen aan de Vlaamse overheid 
staat ons totaal van terugbetalingen, 
couponbetalingen en CDO-garantiepre-
mies vandaag op 9,5 miljard euro. 

Als KBC uiteindelijk alle staatssteun 
terugbetaald zal hebben, zal het totale 
bedrag aan terugbetalingen, couponbe-
talingen en CDO-garantiepremies oplo-
pen tot ruim 13 miljard euro. Dat ver-
houdt zich tot de 7 miljard euro die KBC 
in 2008 en 2009 van de federale en 
Vlaamse overheid verkreeg.

Na aftrek van haar eigen financierings-
kosten zal de overheid een meerwaarde 
van meer dan 5 miljard euro daaraan 
overhouden. 

Krijgt de overheid  
al haar geld terug van KBC?  

(In euro) Totaal 2008-2013 2014

Federale overheid  3 500 000 000  0

Vlaamse overheid  1 166 666 667   333 333 333 

Premie  1 108 333 334  166 666 667 

Coupon federaal  841 000 000  0 

Coupon Vlaams  892 500 000  0 

Subtotaal  7 508 500 001  500 000 000 

CDO-garantie  1 533 329 280  340 739 840*

Totaal  9 041 829 281  840 739 840

Overzicht vergoedingen van KBC aan Belgische overheden

* Wordt in 2014 betaald.
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Wat betaalt KBC zelf aan 
belastingen? 

Wat met de belastingparadijzen?

Zoals elke winstgevende onderneming 
betalen we de verschuldigde belastin-
gen op onze winst. Daarbovenop zijn 
we in verschillende landen onderwor-
pen aan zogenaamde bankenheffingen 
die winstonafhankelijk zijn. 

Het totale bedrag van al die belastingen 
en heffingen kwam in 2013 op 892,20 
miljoen euro. 
 

We zijn transparant over onze aanwezig-
heid in de zogenaamde belastingparadijzen. 
Zoals we eerder al op onze website publi-
ceerden, richtten we in het verleden ven-
nootschappen op de Kaaimaneilanden op. 
De resultaten van die vennootschappen 
zijn onderworpen aan belastingen in het 
Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Sta-
ten; er is dus geen sprake van belasting-
ontduiking of -ontwijking. Die vennoot-
schappen zijn enerzijds gespecialiseerd in 
financiële transacties met Amerikaanse 
beleggingsfondsen en anderzijds in kre-
diet- en aandelenderivaten.  Die vennoot-
schappen zijn tradingvennootschappen 
die uitsluitend met professionele financi-
ele tegenpartijen handelen. Ze maken deel 
uit van de KBC Financial Products-activitei-
ten die al geruime tijd afgebouwd wor-
den. Er worden, met andere woorden, 
geen nieuwe contracten afgesloten. Zodra 

Belasting ten laste van KBC

(In miljoenen euro) Inkomstenbelasting

Niet-recupereerbare btw 
en andere  

diverse belastingen
Bankenheffing en 

depositogarantieregeling Totaal

België 206,78 119,34 130,26 456,38

Tsjechië 101,41 36,72 34,33 172,46

Hongarije 18,12 20,73 139,13 177,98

Slowakije 26,00 17,01 20,54 63,55

Bulgarije 0,10 8,60 2,83 11,53

Ierland 1,40 8,90 - 10,30

Totaal 353,81 211,30 327,09 892,20 

de lopende contractuele verplichtingen 
het mogelijk maken, worden de betrokken 
vennootschappen vereffend. 
Er blijven ook nog tien CDO-emissieven-
nootschappen  op  Jersey, waar CDO-
notes werden uitgegeven. Die entiteiten 
worden alleen passief beheerd: de reste-
rende risico's worden beheerd en waar 
mogelijk versneld afgebouwd. Op het 
moment dat de CDO-notes hun finale 
eindvervaldag bereiken (de laatste in 
2017), zullen die entiteiten worden veref-
fend. De reden voor de oprichting van de 
emissievennootschappen op Jersey was 
louter vennootschapsrechtelijk: de Jersey-
wetgeving maakt een grotere contractu-
ele vrijheid mogelijk bij het definiëren van 
de rechten van de schuldeisers van de ven-
nootschap. Die was noodzakelijk om de 
specifieke terugbetalingsmodaliteiten van 
de CDO-notes juridisch mogelijk te maken.

U vindt gedetailleerde informatie op www.kbc.com.



Bij ons zijn veel 
leidinggevenden 

vrouwen. 
Hoe zit dat 
bij KBC? 

Patric Groenen
algemeen directeur Revalidatie & MS Centrum Overpelt

"Ons ziekenhuis is bekend om zijn expertise in de zorg voor personen met MS en 
andere degeneratieve neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson. 
Daarnaast is het centrum gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met andere 
aandoeningen van het zenuwstelsel en functiestoornissen van het houdings- en bewe-
gingsapparaat. Bovendien is het ziekenhuis erkend als expertisecentrum voor comapa-
tiënten en biedt het sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.

Aan een succesvolle revalidatie dragen veel mensen hun steentje bij. Daarom staat 
multidisciplinaire samenwerking bij ons hoog in het vaandel. In ons ziekenhuis zijn ruim 
300 collega’s – vooral vrouwen – werkzaam. Ook ons leidinggevend kader bestaat uit 
relatief veel vrouwen. Een goede mix tussen mannelijke en vrouwelijke leidinggeven-
den vind ik heel belangrijk. Ze vullen elkaar aan en verrijken het geheel. 

Ons ziekenhuis is al jaren cliënt bij KBC. Wij hebben een dossierbeheerder die met 
ons meedenkt. Dat was bijvoorbeeld bij de voorbereidingen van onze nieuwbouw erg 
belangrijk. Een minpunt? Misschien het vele papierwerk, maar dat is eigen aan alle 
banken. Als we voor elke handtekening die we al op een document van de bank heb-
ben gezet, een eurocent hadden gekregen, waren we nu rijk.” (lacht)
www.msreva.be
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We promoten een goede werk-
levenbalans. We moedigen hoofdkan-
toormedewerkers aan om geregeld in 
een kantoor dicht bij huis aan te loggen, 
of thuis zelf. 

Door het woon-werkverkeer te be perken, 
sparen we het milieu, winnen collega’s 
heel wat tijd en krijgen ze de mogelijk-
heid werk en privéleven beter op elkaar 

af te stemmen. Dat is enerzijds 
een belangrijke voorwaarde 

voor de doorgroei van 
vrouwen gebleken, en 
helpt anderzijds stress te 
beperken en burn-out te 
voorkomen. Ook bij man-

nen.

Uit de Vinger aan de Pols-enquête van oktober 2013 blijkt 
dat de tevredenheid van de medewerkers weer op het 
niveau staat van voor de financiële crisis.

We geloven in diversiteit. We bieden 
gelijke kansen aan elke medewerker, op 
basis van zijn intrinsieke kwaliteiten en 
potentieel. Specifieke aandacht gaat uit 
naar vrouwen, omdat zij zowat de helft 
van ons personeel uitmaken maar nog te 
beperkt vertegenwoordigd zijn in lei-
dinggevende functies. Dat is niet alleen 
jammer voor onze vrouwelijke medewer-
kers, maar ook voor KBC zelf. 
We geloven immers dat 
ge balanceerd leiderschap de 
weg is naar de toekomst. 
Daarom schakelen we 
vandaag een versnelling 
hoger met onze initiatie-
ven die de doorstroom van 
vrouwen bevorderen.
En hebben we met Christine 
Van Rijsseghem, chief risk officer, 
alvast een eerste vrouwelijk lid in het 
Directiecomité. 

Krijgen vrouwen bij  
KBC gelijke kansen?
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We investeren in competentie. 
We hebben een uitgebreid vormings-
aanbod, waarvoor medewerkers zich 
 kunnen laten inschrijven. Zo zorgen we 
ervoor dat onze professionele kennis 
zich voortdurend vernieuwt. Is er oplei-
ding op maat nodig en hebben we de 
nodige lesgevers zelf niet in huis, dan 
gaan we op zoek naar externen. 

Daarnaast organiseren we gratis avond-
lessen, van digitale fotografie en  Chinees 
voor beginners tot assertiviteitstrainin-
gen en mindfulness ... Omdat we een 
open geest belangrijk vinden. 

We stimuleren creativiteit. We 
hechten meer dan ooit waarde aan de 
talenten en ondernemerszin van elke 
medewerker. We hebben een talentscan 
ontwikkeld, waarmee iedereen zijn 
interesses en sterktes tegen elkaar kan 
afwegen en indicaties krijgt over welk 
type functie bij hem zou passen. 

De nieuwe PEARL-strategie is een 
uitnodiging voor elke collega om de 
mogelijkheden die hij ziet om ons bedrijf 
te verbeteren, aan te kaarten. 

Alleen door met z’n allen actief mee 
te denken, kunnen we zo flexibel zijn 
als cliënten en de samenleving van 
ons mogen verwachten. Tege lijkertijd 
worden medewerkers ook recht streeks 
aangesproken op hun verant woor-
delijkheden en realisaties. 

Verdienen medewerkers 
bij KBC niet te veel?

We belonen goede prestaties. We 
vinden het niet meer dan fair dat alle 
medewerkers die zich inzetten, behoor-
lijk worden vergoed – ook onze directie-
leden. De vergoedingen die KBC betaalt 
aan zijn management zijn vergelijkbaar 
met die bij andere Europese financi-
ele instellingen, al situeert het loon van 
onze CEO zich onder het gemiddelde. 
Dat geldt overigens ook ten opzichte 
van CEO’s van andere BEL 20-bedrijven. 

In 2013 hebben we het totale vergoe-
dingspakket van de CEO en de leden 
van het Directiecomité herschikt: het 
aandeel vast loon is nu verhoogd tot 
minimaal 70% van de totale vergoe-
ding, zodat de variabele vergoeding, na 
een individuele en collectieve evaluatie, 
voortaan maximaal 30% kan bedragen. 
Daarbij komt dat de betaling van min-
stens 50% van de variabele vergoeding 
verspreid wordt over drie jaar.

De vaak bijzonder hoge bonussen die 
vele internationale zakenbanken uitke-
ren, zijn bij KBC niet aan de orde. Meer 
informatie over het vergoedingsbeleid 
is beschikbaar in het jaarverslag op 
www.kbc.com.

Hoe stimuleert KBC 
de talenten van zijn medewerkers?



Antwerpse brouwcompagnie
Johan en Karen willen het drinkbaar erfgoed terugbrengen!

"Het begon met een hobby, het werd een bezieling. 
Het boekje 'Verdwenen brouwerijen in en rond Antwerpen' bracht een reuze omme-
keer in ons leven. We gingen op zoek naar het originele recept van het verdwenen 
Seefbier, het legendarische Antwerpse streekbier. Rondvraag bij brouwersfamilies, 
opzoekwerk in archieven, een zoektocht dus die drie jaar duurde! Met de hulp van 
Biercentrum Delvaux op de KUL brouwden we het eerste Seefbier in 100 jaar. Het 
was zo lekker dat we besloten om ervoor te gaan, we zouden ons eigen bier gaan 
brouwen.
Voorlopig durven we na twee jaar zeggen dat Seefbier een succesverhaal is. We krij-
gen internationale erkenning; een Gouden Medaille in The World Beer Cup én The 
World Beer Awards, en naast België wordt het bier al in een achttal landen verkocht. 

Onze ambitie stopt hier niet. Nu brouwen we bij vrienden, maar de volgende stap, 
en onze grote droom, is de bouw van onze eigen brouwerij in Antwerpen. KBC hielp 
ons om de eerste droom te realiseren, hopelijk duurt het niet lang meer voor KBC ons 
ook bij de tweede kan bijstaan!"
www.seef.be
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Men zegt soms  
dat ons spaargeld 
slaapt ... Is dat zo? 
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Van elke 100 euro spaargeld van 
on ze cliënten investeren we 63 euro 
weer in de economie, via kredieten 
aan particulieren en bedrijven, en 
projecten van de overheid. En nog 
eens 16 euro in Belgische staatsobliga-
ties (samen 79 euro). In België enga-
geren we ons bovendien om te blijven 
investeren in de socialprofitsector: zie-
kenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, 
onderwijs en lokale overheden. In 2013 
ging het daarbij om 2,7 miljard euro, en 
dat was 20% van onze portefeuille inves-
teringskredieten voor de retailmarkt.

Het spaargeld van onze cliënten slaapt 
dus allerminst. Maar als spaargeld zo 
belangrijk is voor onze maatschappij, 
hoe komt het dan dat spaarders daar 
vandaag zo weinig rente voor krijgen? 

Dat is geen vrije keuze van KBC, maar 
te wijten aan de lage langetermijn-
rente op de markt en aan het feit dat 
de voortdurende opvraagbaarheid en 
de bescherming van de spaarder kos-
ten inhouden. Bovendien, en dat is wel 
een vrije keuze, hanteren we bij KBC 
een strikt risicobeleid en vermijden 
we elke vorm van ‘casinobankieren’ 
met de spaargelden van onze cliënten.

In 2013 verstrekte KBC 122 mil-
jard kredieten aan particulieren en 
bedrijven. Ondanks de financiële cri-
sis zagen we nergens een opmerkelijke 
stijging van het aantal cliënten dat zijn 
kredieten niet kan terugbetalen. Om 
ondernemers de kans te geven hun acti-
viteiten internationaal verder uit te brei-
den, zorgde KBC daarnaast voor onge-
veer 11,5 miljard euro exportfinanciering. 

Ook al weten we dat vernieuwende 
projecten niet altijd even succesvol 
verlopen, toch vinden we het zeer 
belangrijk om in te zetten op innovatie. 

Zo dragen we actief bij aan de ontwik-
keling van groene-energieprojecten die 
relevant zijn om de Europese doelstellin-
gen te halen. Verder weigeren we – vol-
ledig in overeenstemming met de Equa-
tor-principes en de UN Global Compact 
Blacklist – bepaalde bedrijven en bedrijfs-
takken (bijvoorbeeld de productie van 
controversiële wapens) te financieren. 

Voor kredietverstrekking in de energie-
sector ten slotte hebben we specifieke 
beleidslijnen uitgewerkt (die onder meer 
terughoudendheid op het vlak van nucle-
aire energie en kolencentrales inhouden). 

De strengere regelgeving na de 
financiële crisis legt financiële instellin-
gen grotere kapitaal- en liquiditeitsver-
eisten op. Daardoor is het niet meer zo 
vanzelfsprekend om zeer grote kredieten 
tegen vaste rente toe te staan voor zeer 
lange looptijden (meer dan 10, 15 jaar). 
KBC helpt dat op te vangen door samen 
met de cliënt alternatieve financierings-
vormen te zoeken of te ontwikkelen. 

In al onze kernmarkten zetten we in op 
de lokale economieën door onze produc-
ten en diensten aan onze lokale cliënten 
aan te passen. Ook proberen we waar 
mogelijk een oplossing te bieden voor 
cliënten die zich in een moeilijke situatie 
bevinden; het MARS (Mortgage Arrears 
Resolution Strategy)-project in Ierland is 
daar een mooi voorbeeld van. 

We stimuleren het ondernemerschap 
ook nog op een andere wijze. In het 
voorjaar van 2013 zetten we de opge-
merkte campagne Het Gat in de Markt 
op het getouw en vanaf het najaar reser-
veerden we kantoorruimte voor jonge 
innovatieve ondernemingen in onze Ant-
werpse Boerentoren. In hetzelfde najaar 
lieten we al onze cliënten kiezen aan 
welk maatschappelijk project in hun 
buurt (zoals de bouw van een school of 
ziekenhuis) zij met hun spaargeld ‘Een 
steentje’ wilden bijdragen. 

Wat doet KBC met het spaargeld van zijn cliënten? Investeert KBC wel 
genoeg in de economie?

KBC-Spaaractie in cijfers

2 euro
Werkingsmiddelen

28 euro
Woonkredieten

2 euro
Andere kredieten aan particulieren

30 euro
Kredieten aan zelfstandigen, 
vrije beroepen en ondernemingen

3 euro
Kredieten aan 

overheidsprojecten

16 euro 
Financiering overheid 

d.m.v. Belgische staatsobligaties

4 euro
Financiering overheid 

d.m.v. buitenlandse staatsobligaties

9 euro 
Financiering van 

eigen bedrijfsactiviteiten KBC-groep

6 euro 
Interbancaire geldmarkt

 79 euro

 63 euro
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KBC financiert de economie ook indi-
rect door actief in te tekenen op 
overheidsobligaties. In België was 
dat in 2013 voor een bedrag van 25 
miljard euro en in Tsjechië voor 9 mil-
jard euro.

Ook verzekeringen spelen een 
belangrijke economische rol: zij zijn 
het instrument bij uitstek voor onze cli-
enten om zich te beschermen. Zonder 
aansprakelijkheidsverzekeringen geen 
exploita   tie van bedrijven, zonder verze-
keringen tegen bedrijfsschade en pro-
ductieverlies geen continuïteitsgarantie, 
zonder brandverzekering geen beveili-
ging van het opgebouwde patrimonium, 
zonder arbeidsongevallenverzekerin-
gen geen doeltreffende bescherming 
van werknemers, zonder inkomens- en 
gezondheidsverzekeringen geen betaal-
bare gezondheidszorg. 

Want wat doet een verzekeraar in essen-
tie? Solidair betaalde premies herverdelen 
aan cliënten, verzekerden of tegenpar-
tijen die (verzekerde) schade lijden. In 
2013 betaalde KBC in zijn activiteit als 
schadeverzekeraar 2 139 miljoen euro 
aan slachtoffers. Zo blijkt duidelijk hoe 
dat herverdelend systeem de economie 
ondersteunt. 

Preventie en verzekeren zijn twee 
kanten van dezelfde medaille. Om 
menselijk leed te voorkomen, kun je een 
ongeval beter vooraf vermijden. Maar als 
het zich toch voordoet, heb je het best 
een goede verzekering. Met KBC zetten 
we in op beide kanten. Enerzijds gebrui-
ken we onze kennis over ongevalsoorza-
ken bij het opzetten van preventiecam-
pagnes en concrete acties voor het grote 
publiek – in 2013 lanceerden we daarom 
de webshop Moeders Preventiewinkel. 
Anderzijds streven we er elke dag naar 
om de beste verzekeringen tegen een 
correcte prijs te blijven aanbieden. En 
investeren we in een kwaliteitsvolle scha-
deafhandeling, want dat is en blijft de lak-
moesproef van elke schadeverzekering. Bij 
zware ongevallen stellen we een psycho-
logenteam ter beschikking en bij ernstige 
arbeidsongevallen begeleiden we achteraf 
ook de herintegratie van de slachtoffers. 

Voor elk risico de juiste premie vra-
gen, lijkt evident. Nochtans leidt der-
gelijke segmentatie in een aantal geval-
len tot ongewenste neveneffecten, zoals 
de uitsluiting of moeilijke verzekerbaar-
heid van bepaalde groepen in de samen-
leving. Een voorbeeld daarvan zijn jonge 
bestuurders, voor wie een autoverzeke-
ring heel duur wordt. KBC heeft voor hen 
een betaalbare oplossing uitgewerkt en 
ook in andere domeinen vermijden we 
zo veel mogelijk een onderscheid tussen 
verzekerden te maken op basis van crite-
ria waarop ze zelf geen vat hebben.

Al geven we er nog te weinig rucht-
baarheid aan, KBC zet al jaren in op 
duurzame beleggingsproducten. Eind 
2013 beheerden we zo ruim 3 miljard 
euro voor onze cliënten. Maatschappe-
lijk verantwoord beleggen zien we als 
een langetermijnstrategie, waarbij ren-
dement en duurzaamheid wel degelijk 
hand in hand kunnen gaan. 

De praktijk bewijst overigens dat dat 
type fondsen rendementen oplevert die 
inderdaad vergelijkbaar zijn met die van 
klassieke fondsen. We bieden zowel 
duurzame aandelenfondsen aan rond 
specifieke duurzaamheidsthema’s (zoals 
ecofondsen) als zogenaamde best-in-
classaandelenfondsen. 

Voor de samenstelling van die fond-
sen laten we ons al jaren  bijstaan door 
specialisten: academici uit verschillende 
disciplines houden toezicht op de thema-
tische ecofondsen in een extern Milieu-
adviescomité. 

Voor de andere aandelenfondsen brengt 
de externe Adviesraad Duurzaamheids-
analyse – waar we overigens ook voor 
algemene duurzaamheidsvraagstukken 
een beroep op doen –  zijn expertise in.  
Onlangs wijzigden we zo ons beleid over 
soft commodities, waardoor beleggen in 
landbouwgrondstoffen uitgesloten is. 

Wat heeft preventie met  
verzekeren te maken?

Kunnen  
beleggingsfondsen ook 
duurzaam zijn?



Duurzaam 
ondernemen is ons 
motto. Hoe zit dat 

bij KBC? 



5.53.4

Christophe Pierre (naast een van zijn medewerkers), 
eigenaar van de groep Your Mover 

“De groep Your Mover bestond tot voor kort uit drie onderdelen: een verhuisbedrijf, 
een logistieke firma en een studiebureau. We hebben altijd milieubewust gewerkt, 
maar een jaar of vijf geleden nam mijn persoonlijke interesse voor duurzaamheid 
toe. Nadat we met de firma onze ecologische voetafdruk lieten meten, begonnen 
we te filosoferen over materiaalschaarste, afvalproblematiek, enzovoort. Daaruit 
is ons nieuwste firmaonderdeel ontstaan: de duurzame meubelfabrikant NNOF, 
oftewel Nearly New Office Facilities. We kijken welke meubels een klant heeft en 
hoe we die kunnen ombouwen tot wat hij nodig heeft. Een oud bureaublad ver-
snijden we tot een zitbankje, metalen tafels geven we een vrolijk kleurtje en oude 
stoelen een nieuwe bekleding. Dat deden we ook al bij KBC trouwens. 

Voor mij straalt KBC een zekere schwung uit. Ik zie gemotiveerde mensen hard 
werken om het vertrouwen weer op te bouwen. Onze samenwerking verloopt 
vlot, maar door de toegenomen automatisatie en het internetbankieren heb-
ben we wat minder persoonlijk contact, en dat missen we wel een beetje. Dat is 
natuurlijk een trend in de hele banksector, maar misschien wel een goede tip om 
de concurrenten voor te blijven?”
www.yourmover.com
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Duurzaam ondernemen betekent voor 
ons dat we als bedrijf op lange termijn 
denken, dat we de cliënt centraal zet-
ten, onze risico’s strikt beheren en dat 
we aandacht hebben voor de verwach-
tingen van alle belanghebbenden. 

Ons beleid, onze strategie en ons den-
ken worden ingesteld op die lange ter-
mijn. We gaan niet voor snelle winst en 
resultaat op korte termijn, maar gaan 
voor duurzame groei. Ook ons vergoe-
dingsbeleid is daarop afgesteld: de vari-
abele vergoeding voor de leden van het 
Directiecomité wordt niet alleen over 
drie jaar verspreid, er worden ook niet-
financiële doelstellingen aan gekoppeld. 

We zetten onze cliënten centraal, we 
willen hen de juiste diensten en produc-
ten aanbieden, meegroeien in een ver-
anderende maatschappij, rekening hou-
den met veranderende wensen en 
situaties van de cliënt. 

Dat houdt ook in dat we meedenken in 
innovatieve projecten, want innovatie is 
de sleutel voor de toekomst. We wer-
den in 2014 ook lid van de World Busi-
ness Council for Sustainable Develop-
ment (WBCSD), een internationale 
organisatie die streeft naar een duur-
zame toekomst. 

Wat betekent duurzaam ondernemen  
voor KBC zelf?  

We investeren ook in lokale econo-
mieën: daar ligt onze focus, daar willen 
we een rol spelen. 

We voeren een strikt risicobeleid, met 
het oog op een duurzame financiële 
stabiliteit. Wij hebben geen exotische 
activiteiten: onze focus ligt op onze 
lokale kernmarkten. Belangrijk daarbij 
zijn ook onze gedetailleerd uitgewerkte 
beleidslijnen over integriteit, anticorrup-
tie en fraudepreventie. De afdeling 
Compliance van KBC Groep zorgt voor 
communicatie, efficiënte implementatie 
en systematische controle. 

Duurzaam ondernemen betekent voor 
ons ook dat we aandacht hebben voor 
de verwachtingen van al onze belang-
hebbenden. Maar om die verwachtin-
gen te kennen, moeten we met hen in 
dialoog gaan. We hebben recent dan 
ook een rondvraag gedaan bij verschil-
lende groepen belanghebbenden om 
hun prioriteiten en bezorgdheden te 
ontdekken. 

We nemen de feedback, kritiek en vra-
gen ernstig en proberen ons beleid, 
onze diensten en producten daaraan 
aan te passen. 

Meer informatie daarover vindt u op de 
volgende pagina. 
  

De World Business Council for Sustaina-
ble Development (WBCSD), een organi-
satie geleid door CEO's van toekomst-
gerichte ondernemingen, wil bedrijven 
over de hele wereld aansporen een 
duurzame toekomst te creëren voor 
bedrijf, maatschappij en milieu. Samen 
met zijn leden geeft de raad zijn 
gewaardeerde opinie en is hij een 
krachtige pleitbezorger om te komen 
tot constructieve oplossingen en geza-
menlijke acties. Als belangrijkste verte-
genwoordiger van bedrijven gebruikt 
de raad zijn stevige banden met stake-
holders en helpt zo het debat en 
beleidsaanpassingen te sturen in het 
voordeel van duurzame ontwikkelings-
oplossingen. 
 
De WBCSD biedt een forum aan zijn 
200 leden – bedrijven uit alle sectoren, 
van alle continenten en met een geza-
menlijke omzet van meer dan 7 biljoen 
dollar – om best practices te delen op 
het vlak van duurzaam ondernemen en 
innovatieve hulpmiddelen te ontwikke-
len die het status-quo doorbreken. De 
WBCSD kan ook een beroep doen op 
een netwerk van meer dan 60 nationale 
en regionale bedrijfsraden en partner-
organisaties. De meerderheid daarvan is 
gevestigd in ontwikkelingslanden.
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Ons groepswijde milieubeleid is erop 
gericht onze ecologische voetafdruk te 
verminderen. Daar waar in het verleden 
onze milieudoelstellingen en ambities 
veeleer lokale initiatieven waren van 
onze milieu-experts en dienstverlenende 
activiteiten, beslisten we in 2012 om een 
deel van de variabele vergoeding van 
alle medewerkers in België te koppelen 
aan milieudoelstellingen. Dat had tot 
gevolg dat er enerzijds een grote 
bewustwording kwam bij de medewer-
kers en anderzijds ook een groter resul-
taat in onze milieuprestaties. Een win-
win dus voor alle betrokken partijen. 

Ook in onze andere entiteiten zien we 
mooie initiatieven om de ecologische 
voetafdruk te verminderen. Zo heeft het 
nieuwe kantoorgebouw van K&H in 
Hongarije de LEED “GOLD”-classificatie 
verkregen, zijn er milieuvereisten voor 
leveranciers, en organiseerde KBC Ier-
land een milieudag. Allemaal acties en 
campagnes die meer respect en zorg 
voor het milieu beogen. 

Als belangrijke speler in de maatschappij 
beschouwen we het ook als onze plicht 
om initiatieven die naar een duurza-
mere of klimaatneutrale omgeving 
streven, te steunen. Zo zetelt KBC in het 
bestuur van Leuven Klimaatneutraal 
2030, een vzw die Leuven klimaatneu-
traal wil maken tegen 2030. We onder-
steunen de vzw verder door een perso-
neelslid aan de vzw over te dragen. Voor 

Stadslab Antwerpen 2050 werken we 
een soortgelijk partnerschap uit. 

KBC heeft een traditie om in de verschil-
lende landen waarin het actief is, struc-
tureel een aantal maatschappelijke initi-
atieven te steunen. 

In België blijven we trouwe partner van 
Kom op tegen Kanker: we steunden niet 
alleen financieel verschillende campag-
nes, we fietsten ook mee met de vierde 
editie van de 1 000 km. Vijftien ploegen 
van telkens vier gemotiveerde perso-
neelsleden gingen de uitdaging aan. 

In Bulgarije hebben 168 medewerkers 
van CIBank meegewerkt aan het vrijwil-
ligersproject Blue Summer. Ze hebben 
kinderen uit weeshuizen geholpen zich 
voor te bereiden op hun gesponsorde 
vakantie aan zee. Door hun inzet kregen 
185 kinderen een pakket met strandbe-
nodigdheden en een fototoestel … en 
een onvergetelijke zomervakantie.  

In Slowakije blijft ČSOB inzetten op zijn 
Head and Heel-programma, een wed-
strijd voor universiteitsstudenten die 
hun creativiteit stimuleert en hen een 
voorsmaakje biedt van het echte 
bedrijfsleven. 

In Tsjechië zamelde de ČSOB Founda-
tion meer dan 62 000 euro in, waarmee 
ze levensreddende apparatuur kocht 
voor het Children Cardio Centre. 

In Hongarije zorgde het K&H MediMa-
gic-programma, dat al meer dan tien 
jaar loopt, er in 2013 voor dat zieke kin-
deren verhaaltjes kregen voorgelezen. 
Bijna 4 000 vrijwilligers kwamen voorle-
zen en zorgden zo voor een betere 
gemoedstoestand van de zieke kinde-
ren. 
  
Dat zijn maar enkele voorbeelden; 
groepswijd zijn er tal van initiatieven en 
campagnes die inzetten op veiligheid, 
gezondheid, financiële geletterdheid, 
bestrijding van armoede, enz.

Meer daarover vindt u in het duurzaam-
heidsverslag op www.kbc.com.  
 
 

 

 

En wat doet KBC  
voor het milieu? 

Welke andere engagementen 
gaan wij aan? 
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Tevredenheid over KBC
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s Te verbeteren 

Dit zijn thema’s die onze  

belanghebbenden als belang-

 rijk beschouwen en waarvoor 

KBC een minder hoge score 

krijgt. 

Te koesteren 
Dit zijn de thema's die onze  

belanghebbenden belangrijk 

vinden en waarvoor KBC een 

positieve evaluatie krijgt. 

Op te volgen 
Dit zijn thema’s die minder  

belangrijk zijn voor onze 

belanghebbenden en KBC 

krijgt daarvoor ook geen 

hoge score.

Te behouden 
Dit zijn de thema's waar KBC 

goed op scoort, maar die  

voor onze belanghebbenden  

minder belangrijk zijn. 

Bescherming consument

Verantwoord 
risicobeleid Kwaliteit aangeboden 

producten en diensten

Bankieren met respect 
voor alle belanghebbenden

Rendabiliteit

Strijd tegen corruptie, 
fraude en witwassen

Relatie met de overheid
Maatregelen vergrijzing

Steun armoedebestrijding

Bonussenbeleid

Gelijke kansen medewerkers

Aanbod duurzame 
beleggingsproducten

Loonbeleid

Financieren en verzekeren 
socialprofitsector

Aandacht milieu

Toegang tot financiële diensten 
voor iedereen

Werkzekerheid

Steun goede doelen

Opleidingskansen

Korte- en langetermijnstrategie

Prijs-kwaliteitverhouding

Financiële stabiliteit

Transparantie aangeboden  
producten en diensten

Financieren en verzekeren 
(lokale) economie

De resultaten van de bevraging van onze cliënten, 
leveranciers en Raad van Bestuur 
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We willen in open dialoog gaan met al onze belanghebben-
den, waarbij ruimte is voor feedback, prangende vragen, kri-
tiek. En we willen die opmerkingen dan ook ter harte nemen.
 
In 2013 hebben we voor de eerste 
keer een uitgebreide bevraging 
gedaan bij onze belanghebbenden. 
We vroegen hen niet alleen om de 
aangegeven thema’s naar belangrijk-
heid in te delen, maar ook om KBC 
daarop te evalueren. 

We hebben ons deze keer beperkt tot enkele groepen van belang-
hebbenden in België. In 2014 proberen we dat nog uit te breiden. 
 
Voor onze cliënten, leveranciers, en leden van de Raad van  
Bestuur komen dezelfde items als ’uitermate belangrijk’ naar 
boven: financiële stabiliteit, kwaliteit en transparantie van de 
aangeboden producten en diensten, korte- en langetermijn-
strategie, en een verantwoord risicobeleid. Fatsoenlijk zaken 
doen en laten dus. We hopen dat dit rapport u inzicht geeft in 
wat dat voor ons betekent. 

De resultaten van de bevraging van onze medewerkers zijn niet 
opgenomen in de matrix. Enerzijds omdat hun bevraging deel 
uitmaakte van een grotere, algemene, jaarlijkse tevredenheidsen-

quête, en anderzijds omdat hun antwoorden een ander accent 
hebben: zij vinden naast de financiële stabiliteit, de werkzeker-
heid het belangrijkst, gevolgd door loonbeleid en transparantie. 

Onze jaarlijkse personeelsenquête 
Vinger aan de Pols toont dat 96% 
van onze werknemers tevreden tot 
uitermate tevreden zijn over KBC als 
werkgever. 

Hiernaast vindt u een schematisch overzicht van de belangrijke 
dimensies die uit de bevraging komen.

In de rode kader staan de focuspunten. Financiële stabiliteit is 
ook voor ons een basisvoorwaarde. Onze inspanningen op dat 
vlak leidden tot onze sterke kapitaalpositie. Onze PEARL-stra-
tegie is een visie op lange termijn, waarbij onze  
cliënten centraal staan: de consument beschermen en de eco-
nomie verzekeren. Prijs-kwaliteitverhouding is een blijvend 
aandachtspunt. Op het vlak van transparantie hebben we al 
veel stappen gezet, onder meer met dit verslag.

Nog suggesties, opmerkingen of ideeën?  
We luisteren graag naar u!

Vooruitgaan is luisteren, leren, 
omgaan met feedback.

Dialoog met de belanghebbenden
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Zij vertellen ... 

Peiba zaait 
voor de toekomst

De ouders van de bedrijfsleider richtten in 

1990 het Hongaarse familiebedrijf op als 

handel in onder meer pompoenzaden. De 

bedrijfsleider zelf breidde de zaak in 2012 

uit met een installatie voor het persen van 

pompoenzaadolie. 

“K&H verleende krediet voor 58% van de 

investering. De aankoop van de machines 

was voor 120 000 euro gefinancierd door 

Budapest Bank. In de zomer van 2013 

nam K&H het nog uitstaande bedrag over 

en werd op die manier huisbankier van 

Peiba. Met de nieuwe installatie op een 

oppervlakte van 66 m2  produceren we per 

jaar 40 000 liter pompoenzaadolie, waar-

van 37 000 liter voor de exportmarkten. 

Momenteel bestaat er in Hongarije geen 

andere installatie van deze omvang en met 

deze technologie – en is Peiba per definitie 

marktleider.”

www.peiba.hu

Geertje en Bart maakten 
hun droom waar

"Door onze jarenlange ervaring in de zorg-

sector wilden we een rusthuis bouwen waar 

we zelf ook oud zouden willen worden. 

Samen met KBC en andere externe part-

ners hebben we onze droom kunnen 

waarmaken: De Vierde Wand is een rust-

huis dat zich onderscheidt, niet alleen qua 

architectuur, maar ook qua aankleding, 

beleid en samenwerking. We zijn een fami-

liebedrijf, kleinschalig, wat zich uit in een 

sterke betrokkenheid zowel met het per-

soneel als met onze bewoners. We leggen 

de lat hoog voor onszelf, maar verwachten 

diezelfde attitude van onze medewerkers, 

wat iedereen apprecieert. 

Ons open huis is toegankelijk voor exter-

nen, wat het contact met de buitenwe-

reld voor onze bewoners vergemakkelijkt. 

Want daarin willen wij het verschil maken: 

we willen ze niet afsnijden van de maat-

schappij, maar integendeel ze er een deel 

van laten uitmaken. Ons open huis is een 

schakel tussen de bewoners en de omge-

ving en laat mensen op een waardige 

manier oud worden." 

Geertje Vandevenne en Bart Houbregs

www.devierdewand.be

Peter kreeg een zware 
klap te verwerken 

"Mijn vader en ik hadden ons voorbereid 

op een lange, trouwe, plezante samenwer-

king, maar het lot besliste daar anders over. 

In 2012 overleed mijn vader. Ook al had 

hij alles op voorhand geregeld, toch was 

dat een serieuze klap voor ons. Er kwam 

zoveel op me af: het verdriet, de begrafe-

nis regelen, maar ook de zaak overnemen, 

alle financiële aspecten uitzoeken ... En 

daar liep het mis, een onaangekondigde 

transactie, een nieuwe relatiebeheerder en 

geen degelijke uitleg over wat er aan de 

hand was. Ik had toen wel het gevoel dat ik 

door KBC in de steek gelaten werd. 

Toen heb ik een KBC-medewerker die ik 

al jaren ken, gecontacteerd. Alles werd 

uitgeplozen. We hebben ondertussen een 

nieuwe relatiebeheerder in het kantoor, die 

niet alleen op de hoogte is van de financiële 

aspecten van de zaak, maar die ook samen 

met mij en mijn team meedenkt op lange 

termijn en openstaat voor een gesprek. 

Het was een moeilijk jaar, waarin ik mijn 

verdriet een plaats heb moeten geven en 

een nieuwe weg heb moeten inslaan. En 

dat kan je niet alleen."

Peter Raeymaekers, www.jobconnection.be

Bankverzekeren staat dicht bij mensen, hun projecten, successen en tegenslagen. 
Dat besef is onze eerste maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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"In 2003, als pas afgestudeerde, had ik 

het ambitieuze idee om een project op te 

starten dat werkelijk het verschil maakte. 

Nu, tien jaar later, kan ik toch met enige trots  

zeggen dat het mij samen met mijn team 

en onze verschillende partners, waaronder 

KBC, gelukt is. 

Want Close the Gap dicht echt de digitale 

kloof! Sinds 2003 heeft Close the Gap al 

meer dan 280 000 computeronderdelen 

ontvangen en daarmee meer dan 2 500 

projecten wereldwijd gesteund. Een schat-

ting leert dat hiermee wekelijks 1,5 miljoen 

gebruikers bereikt worden die via moderne 

technologieën hun eigen toekomst aan het 

creëren zijn. 

De projecten die wij mee ondersteunen, 

hebben het doel om zowel het individu 

als de gemeenschap op sociaaleconomisch 

vlak te laten groeien. 

Toegang tot informatica en informatica-

opleiding bestrijdt extreme armoede en 

honger, geeft kinderen de mogelijkheid tot 

betere opleiding, verhoogt kennis, waar-

door de algemene gezondheid en levens-

Thomas brak zijn been 

"Voor mijn dertigste verjaardag kreeg ik 

een parachutesprong cadeau; ik was iets 

te enthousiast, remde te laat af, waardoor 

ik hard tegen de grond neerkwam en mijn 

voet 180° verkeerd stond. Driemaal is 

scheepsrecht: drie uur om mijn voet weer 

in elkaar te puzzelen, drie weken zieken-

huis en nog eens drie weken thuis in bed 

met mijn voet omhoog. Geen aangename 

periode als je weet dat ik als zelfstandig 

copywriter en tv-maker werk en dus geen 

inkomen had gedurende die periode. 

Gelukkig was mijn hospitalisatiepolis tijdig 

geregeld, alleen jammer dat ik geen ver-

zekering gewaarborgd inkomen genomen 

had. Ik ben nogal een verstrooide profes-

sor als het op administratie en financiële 

aangelegenheden aankomt. Daarom is 

het voor mij belangrijk dat ik zowel voor 

mijn verzekeringen als voor mijn bankza-

ken goede adviezen krijg van een vertrou-

wenspersoon. Ik heb zo iemand bij KBC, 

daardoor kan ik mij concentreren op mijn 

prioriteiten: brainstormen, creëren, innove-

ren, en sinds kort mijn zoontje Paul." (Zijn 

hospitalisatie bij KBC is trouwens ook al 

geregeld.)

Thomas Renders, www.bwanakitoko.be

standaard verbeteren. 

Nu, computers gaan niet eeuwig mee. 

Daarom heb ik in 2008 samen met mijn 

team WorldLoop opgericht, een organisa-

tie die lokaal in ontwikkelingslanden elek-

tronisch afval recycleert en op die manier 

een economische en ecologische bijdrage 

levert. Groene en duurzame jobs, en tege-

lijkertijd een groot milieuprobleem tot een 

opportuniteit omvormen: daarover gaat 

het.

Dit is duurzaam ondernemen voor mij, dit 

is mijn levensvisie: een ketting opstarten, 

waardoor op een duurzame, respectvolle 

manier meerwaarde gecreëerd wordt voor 

die groep mensen die vergeten wordt, die 

door de mazen van het net glipt."

Olivier Van den Eynde,

www.close-the-gap.org en 

www.worldloop.org 

Olivier verlegt zijn grenzen
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Sarah 
gaat digitaal 

Afgelopen zomer ging studente Sarah aan 

de slag in een restaurant in Dublin – en op 

zoek naar een bank die bij haar past. 

“Ik werk soms wel 50 uur per week, en wil 

in mijn vrije tijd graag leuke dingen doen: 

vrienden zien, naar de film gaan en zo. 

Een bankrekening moest dus makkelijk te 

openen, te beheren en te snappen zijn op 

het vlak van kosten. Bij KBC Bank Ireland 

bevestigde ik mijn identiteit en vulde ik een 

eenvoudig formulier in. Een paar dagen 

later kreeg ik de bevestiging dat mijn reke-

ning geopend was, mijn bankkaart en een 

digitale sleutel voor online bankieren. Mijn 

inkomen varieert nogal en ik spaar zoveel 

ik kan. Ja, deze rekening past bij mij.”   

  

Sarah Lavell

Eddy en Nancy kregen 
waar ze recht op hadden

"Naar aanleiding van ons woningkrediet 

gingen we ook vorig jaar naar onze rela-

tiebeheerder van KBC om onze belasting-

aangifte door te nemen. Na optimalisatie 

van de aangifte en berekening van het 

verwachte terug te betalen bedrag kwam 

ook heel kort de vorige aangifte ter sprake. 

Daarin week het uiteindelijke terugbetaalde 

bedrag sterk af van de berekeningssoftware 

van KBC. Verder stonden we er niet bij stil. 

Gelukkig deed onze relatiebeheerder dat 

wel: hij liet ons tijdens de eindejaarsfeesten 

weten dat er een fout zat bij de belasting-

dienst zelf. Daar hadden ze namelijk geen 

rekening gehouden met onze drie kinde-

ren en ze dus niet ten laste gelegd. We 

kregen dan vrij snel een bevestiging dat er 

een herziening was gebeurd, waardoor we 

een mooi bedrag extra zullen teruggestort 

krijgen. 

Voor ons is dit belangrijk; KBC geeft een 

degelijke ondersteuning in alle activiteiten 

en dat in de verschillende fases van het 

leven. Het geeft ons een goed gevoel dat 

we tellen voor KBC. We worden gesteund 

en geïnformeerd en dat geeft mogelijkhe-

den."

Eddy Janssen en Nancy Byloos

Lucien zag dak 
in vlammen opgaan 

"Anderhalf jaar geleden veroorzaakte een 

blikseminslag brand in het dak van mijn 

woning. Ik werd pas na drie dagen gecon-

tacteerd door mijn KBC-verzekeringsagent; 

de tegenexpert kwam zelfs eerst langs. Ik 

heb dan zelf een inventaris moeten opma-

ken, waar de expert dan wel steekproeven 

over deed en veel bewijzen van vroeg. Ik 

heb zelfs tussen de puinhoop op zolder 

naar bewijsmateriaal moeten zoeken. De 

verzekeringsagent bracht ook een aan-

nemer aan die wel goedkoper was, maar 

die dan ook wel materiaal van mindere 

kwaliteit gebruikte. Hoewel de inboedel 

goed verzekerd was, vind ik toch wel dat 

het extra materiaal dat op zolder vernield 

werd, te laag vergoed werd. 

KBC zorgde voor een snelle afhandeling en 

gaf heel snel een voorschot voor de eerste 

kosten, maar ik miste een beetje emotio-

nele ondersteuning van KBC. De experts 

zijn kordaat en ervaren, maar voor mij 

was dat een choquerende ervaring, daar 

zou KBC iets meer aandacht kunnen aan 

besteden."

Lucien Janssens
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Ann Jannes zorgt 
voor onze kindjes

"Als directeur van de kleuter- en lagere 

school in Tessenderlo hoorde ik heel vaak 

van ouders hoe moeilijk het was om een 

opvangplaats te vinden. Ik heb altijd van 

een eigen zaak gedroomd, dus ik dacht: 

waarom begin ik zelf geen kinderdag-

verblijf? In oktober vangen we de eerste 

kindjes al op, maar het gebouw is nog niet 

klaar. De grond is gekocht, de bouwaan-

vraag zou deze week rond moeten zijn en 

dan beginnen ze aan de prefab. Best span-

nend. Voor het investeringskrediet ben 

ik bij verschillende banken langsgegaan, 

maar wat mij echt voor KBC heeft doen 

kiezen, is het contact met een medewer-

ker gespecialiseerd in de sociale sector: 

die begreep pas echt wat ik nodig had. 

Verzekeringen heb ik nog niet afgesloten, 

daarvoor is het nog iets te vroeg, maar de 

berekeningen zijn al gemaakt bij KBC Ver-

zekeringen. 

Wat ik ook leuk vond: mijn project was 

uitgekozen voor de KBC-actie Een steentje 

bijdragen, de bouwplannen hingen op in 

het plaatselijke kantoor, de crèche kwam 

op de radio … Zo raakte mijn project al 

bekend nog voor ik begonnen ben!” 

Ann Jannes, www.hetgroepje.be

Tomás redt het alleen

Tomás gelooft heel sterk in de recente 

Instagram-campagne van ČSOB Tsjechië – 

zó sterk dat hij zelf een van de gezichten 

van die campagne werd. En daar heeft hij 

een goede reden voor.

“Ik moest in mijn eentje twee jongens 

grootbrengen en kon geen woonkrediet 

krijgen. Een andere bank liet me verstaan 

dat ik in mijn situatie een lening maar 

beter uit het hoofd kon zetten. Ik was zo 

ontmoedigd dat ik zelfs nergens anders 

meer aanklopte. Toen ik later een wagen 

kocht, vroeg ik ČSOB om een lening. Hun 

houding en hulpvaardigheid verrasten mij 

na mijn vorige ervaring. Ik wist niet waar 

ik het had toen ik in 2004-2005 zonder 

meer een lening kreeg, hoewel er maar 

één inkomen was om die af te betalen. Dat 

is de belangrijkste reden dat ik bij ČSOB 

ben. Ze hielpen me toen ik het nodig had 

en keken me niet met de nek aan omdat ik 

mijn kinderen alleen opvoed.” 

Tomás Slavata, wwwtomasslavata.cz

Miroslav 
proeft zijn eigen wijn

De eigenaar van het bedrijf en van de wijn-

bar Chateau-vin is de bekende Slowaakse 

sommelier Miroslav Jajcay, een van de 

meest succesvolle in zijn vak. 

“De beste manier om te weten te komen 

welke wijnen mensen aanspreken, is ze te 

laten proeven. We organiseren dan ook 

regelmatig proeverijen in onze wijnbar. 

Om die degustaties op een professionele 

manier te kunnen organiseren en onze gas-

ten een zinnenprikkelende wijnbeleving te 

kunnen bieden, moest ik over flexibele 

financieringsbronnen kunnen beschikken. 

Daarom heb ik een bedrijfslening aange-

vraagd. Bij ČSOB kreeg ik een EU-wer-

kingskrediet – mijn degustaties zijn nu dus 

op Europees niveau.”

Miroslav Jajcay, www.chateau-vin.sk



Wij spreken uw taal.

Met dank aan Karel 
Paesmans van Fruitsnacks in 

Nieuwerkerken, Patric Groenen van 
Revalidatie & MS Centrum in Overpelt, Johan en 

Karen van de Antwerpse brouwcompagnie Seefbier, 
Christoff Pierre van de groep Your Mover uit Vilvoorde, 

familiebedrijf Peiba uit Hongarije, Geertje Vandevenne en 
Bart Houbregs van het rusthuis De Vierde Wand in Genk, 
Peter Raeymaekers van Jobconnection in Leuven, Olivier 
Van den Eynde van Close the Gap in Brussel, Thomas 
Renders van Bwanakitoko uit Lier, Ann Jannes van het 
kinderdagverblijf Het Groepje in Tessenderlo, Sarah 

Lavell uit Ierland, Eddy Janssen en Nancy Byloos uit 
Tessenderlo, Lucien Janssens uit Sint-Katelijne-

Waver, Miroslav Jajcay van Chateau-vin 
in Slowakije, Tomás Slavata uit 

Tsjechië.

Hoofdredactie: Corporate CSR, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België
Eindredactie, proeflezen, concept en vormgeving: Marketing en Communicatie, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, België

Druk: Van der Poorten, Diestsesteenweg 624, 3010 Leuven, België
Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België

Dit verslag is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

SAP 12649, 03-2014


