
De wapensector kan bijdragen tot de veiligheid en de verdediging van de bevolking. Daarom beschouwt Belfius Bank deze sector 
niet als te mijden, maar gelet op de context maakt deze binnen Belfius Bank wel het voorwerp uit van doorgedreven waakzaamheid 
en bijzondere procedures.

Belfius Bank en de wapensector

De bank maakt een onderscheid tussen “Antipersoonsmij- 
nen, submunitie en inerte munitie ...” die een aparte categorie 
vormen omwille van de specifieke wetgeving en de “Andere 
Wapens” waarvoor regels werden uitgewerkt i.v.m. project- en 
ondernemingsfinanciering.

Daarnaast bestaat er ook een verbod inzake participaties en 
duurzame beleggingsfondsen.

2.1. Projectfinanciering
Projectfinanciering is verboden indien ze betrekking heeft op:

 > activa met het oog op offensieve en defensieve interventie
 > activa met als doel onderzoek, ontwikkeling en productie
 > van offensieve en defensieve activa

Het blijft wel mogelijk om projecten te financieren die betrek- 
king hebben op producten voor:

 > detectie en communicatie
 > logistieke ondersteuning en humane interventies 
 > preventie en vorming

2.2. Ondernemingsfinanciering
De financiering van leningen en thesaurielijnen is verboden:

 > aan ondernemingen wanneer meer dan 50 % van hun 
omzet voortkomt uit de productie van wapens of ermee 
gerelateerde activa of activiteiten:

• met het oog op offensieve en defensieve interventie
• met als doel onderzoek, ontwikkeling en productie van 

offensieve en defensieve activa

 > aan ondernemingen en bij uitbreiding het moederbedrijf, 
die hun zetel in een niet EU of niet GAFI land hebben en dit 
voor alles.

1. TOEPASSINGSGEBIED

2. CATEGORIE “ANDERE WAPENS”



3.1. Antipersoonsmijnen en/of submunitie
Belfius Bank respecteert strikt de bepalingen van de wet van 
20 maart 2007 die een verbod instelt op de financiering van - 
Belgische of buitenlandse - ondernemingen die tussenkomen 
in de vervaardiging, het gebruik van antipersoonsmijnen en/ 
of submunitie, hun voornaamste aandeelhouders en de instel- 
lingen voor collectieve beleggingen die financiële instrumen- 
ten houden van die ondernemingen of hun meerderheidsaan- 
deelhouder.

3.2. Inerte munitie, verarmd uranium of 
industrieel uranium
De wet van 16 juli 2009 breidt bovenvermeld verbod integraal 
uit tot inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of 
elk ander industrieel uranium. Ook dit wordt door Belfius Bank 
strikt nageleefd.

Belfius Bank houdt geen participaties aan in de wapen- en 
defensiesector. Indirecte investering via duurzame beleg- 
gingsfondsen is eveneens verboden. Dit verbod geldt niet 
voor beleggingsinstellingen waarvan het beleggingsbeleid, 
overeenkomstig hun statuten of beheersreglement, tot doel 
heeft de samenstelling te volgen van een welbepaalde aande- 
len- of obligatie-index.

3. CATEGORIE “ANTIPERSOONSMIJNEN, SUBMUNITIE, INERTE MUNITIE EN 
BEPANTSERING MET VERARMD OF ELK ANDER INDUSTRIEEL URANIUM”

4. PARTICIPATIES EN DUURZAME BELEGGINGSFONDSEN
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