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Beleid inzake s
van Belfius
Belfius wil transparante keuzes maken over zijn activiteiten: wat doen we en wat niet? We willen onszelf weloverwogen
beperkingen opleggen en op die manier de Belgische economie richting meer duurzaamheid sturen.
Daarom namen we ons sectorbeleid onder de loep en beslisten we dit beleid in 2020 aan te scherpen. Momenteel bereiden we de
implementatie van de verscherpte regels voor.
U vindt hier steeds de geactualiseerde situatie terug rond de geldende uitsluitingen en beperkingen. Het beleid wordt gaandeweg
verder ontwikkeld. Van zodra er extra sectorbeperkingen toegepast worden, worden ze aan dit document toegevoegd.

DE OVERKOEPELENDE PRINCIPES M.B.T. EXCLUSIE EN/OF RESTRICTIE:
> Sommige sectoren zijn ronduit controversieel. Belfius zal ze daarom volledig uitsluiten. Uitsluiting betekent dat geen enkele
entiteit van de Belfius-groep nieuwe zaken mag starten met een entiteit of bedrijf dat in het uitsluitingsbeleid staat vermeld.
> Sommige sectoren beschouwen we als “gevoelige sectoren”. Zij houden een beduidend hoger risico in op negatieve gevolgen
voor het milieu of de samenleving dan andere sectoren. We sluiten deze sectoren niet helemaal uit, maar onderwerpen ze aan
richtlijnen en/of beperkingen die gebaseerd zijn op internationaal breed aanvaarde principes. Belfius zal slechts zaken doen of
samenwerken met bedrijven of entiteiten alsze de richtlijnen respecteren en dit binnen de voorziene beperkingen.

QUA TOEPASSINGSGEBIED GELDEN VOLGENDE REGELS:
> Het beleid rond sectorbeperkingen is van toepassing op alle zakelijke activiteiten van alle Belfius-entiteiten die een directe relatie
met een (potentiële) tegenpartij, partner of bestaande klant inhouden.
> Producten en diensten die onder dit beleid vallen: alle vormen van kredietverlening (inclusief handelsfinanciering en
bankgaranties), alle deposito’s (inclusief het openen van rekeningen voor nieuwe klanten), alle vormen van leasing (inclusief
onroerend goed, alle beleggingen, inclusief verzekeringen en beleggingen voor eigen rekening), alle marktactiviteiten, alle
verzekeringsactiviteiten en alle beleggingen in aandelen (met uitzondering van indirecte beleggingsfondsen die door derden
worden beheerd, bv. met trackers).
> Om het beleid op een redelijke en haalbare manier te implementeren, en om duidelijk en fair te zijn naar onze bestaande klanten
en partners, kozen we voor een verschillende aanpak naar enerzijds onze bestaande portefeuille van klanten en contracten, en
anderzijds naar nieuwe entiteiten en transacties:
• Voor nieuwe spelers en activiteiten passen we de nieuwe beleidsregels onmiddellijk toe.
• Voor de huidige portefeuille staat Belfius een geleidelijke afbouw toe. De ambitie en timing van de implementatie bepalen we
per sector.
> In een eerste fase geldt dit beleid alleen voor de directe actoren,
niet voor de leveranciers.
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