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BANKEN DIE ACTIEF ZIJN 
IN BELGIË INVESTEREN 
BIJNA 18 MILJARD
DOLLAR IN KERNWAPENS!

RISE FOR CLIMATE 
BELGIUM

Als je wilt handelen om het 
klimaat, de biodiversiteit en 
de mensheid te redden, kom 
dan naar deze maandelijkse 
burgermobilisatie die de 
Europese en Belgische 
beleidsmakers wil 
dwingen om noodzakelijke 
klimaatmaatregelen te treffen. 
Op 6 oktober en 3 november 

voeren we actie aan het 
Europees parlement, met als 
hoogtepunt een grootschalige 
manifestatie op 2 december 
aan de vooravond van de VN-
klimaatconferentie.

Locatie: Europees Parlement
Aanvang: 12 uur
www.klimaatcoalitie.be
 

KÄTHE KOLLWITZ 
VREDESLOOP 2018

Op zaterdag 20 oktober 
gaat de 21ste Käthe Kollwitz 
vredesloop door in Ieper. 

Dit jaar staat dit politieke 
sportevenement in het teken 
van ‘apartheidsvrije zones’ en 
de BDS-campagne tegen het 
Israëlisch bezettingsbeleid.

Zin om mee te lopen en zo 
de werking van Vrede vzw te 
ondersteunen? Vrede betaalt 
je inschrijving, jij zorgt voor 
sponsors. Geïnteresseerd? 
Stuur een mailtje naar 
yannick@vrede.be

Locatie: Jeugdstadion, 
Leopold II-laan, Ieper

Aanvang: vanaf 14 uur
Info: www.vredesloop.be 

KORT

150 Belgische burgemeesters roepen de 
Eerste Minister en alle leden van de federale 
regering vandaag in een ‘Open brief’ op om 
alles in het werk te stellen opdat België het 
VN-kernwapenverbod ook ondertekent.

21 september werd door de VN uitgeroepen 
tot Internationale Dag van de Vrede. Op die 
dag wordt er gevraagd om extra aandacht te 
besteden aan de promotie van de idealen van 
vrede. Wij burgemeesters geven graag gehoor 
aan deze oproep. Wij werken immers dag in 
dag uit, op lokaal vlak aan een vreedzame 
samenleving.

Wij beseffen zeer goed dat lokale vrede 
onmogelijk is zonder internationale vrede, 
en zonder de noodzakelijke investeringen in 
menselijke behoeften, zoals o.a. neergeschreven 
in de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN. De 16de ontwikkelingsdoelstelling 
handelt expliciet over vrede. En rond dit thema 
is na jaren van stilstand eindelijk terug beweging 
gekomen in het dossier van de kernwapens. 
Hoognodig, want er zijn namelijk nog steeds 
een slordige 15.000 kernwapens die mens 
en planeet bedreigen, en de belastingbetaler 
bovendien handenvol geld kosten. Het 
onderhoud en de modernisering van deze 
massavernietigingswapens kost wereldwijd 
meer dan 250 miljoen euro per dag. Positieve 
ontwikkelingen inzake de afschaffing van 
kernwapens juichen wij dus ten zeerste toe.

Exact een jaar geleden werd een nieuw VN-
verdrag ter ondertekening opengesteld voor alle 
leden van de VN. Na jaren van voorbereidingen 
en onderhandelingen keurden 122 landen 
de slottekst van dit verdrag goed. Het nieuwe 
verdrag verbiedt ondubbelzinnig het gebruik, 
het dreigen met, de ontwikkeling van, het 
testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, 
de opslag én de transfer van kernwapens. 
Daarnaast wordt ook elke vorm van assistentie 
bij kernwapenactiviteiten verboden, net als het 
stationeren van kernwapens.

Dit verdrag betekent een historische stap! 
Voor het eerst sedert de kernbomaanvallen 
op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki 
(1945) worden kernwapens verboden! Helaas 
stellen wij vast dat de federale regering tot op 
heden dit VN-verdrag niet ondertekent.

Daarom roepen 150 Belgische burgemeesters, 
de Eerste Minister en alle leden van de federale 
regering vandaag in een ‘Open brief’ op om 
alles in het werk te stellen opdat België het 
verdrag ook ondertekent.

Wij staan daarin niet alleen. Onze oproep 
wordt gesteund door een meerderheid van 
de bevolking. Uit recente internationale 
bevragingen (juni 2018) in België, Nederland, 
Frankrijk, Duitsland en Italië blijkt dat er 
grote steun bestaat voor een kernwapenvrije 
wereld. 57% van de bevraagde Belgen wil 
de Amerikaanse kernwapens weg uit Kleine 
Brogel, 66% wil dat de Belgische regering het 
nieuwe VN-kernwapenverbod ondertekent 
en 68% vindt het niet kunnen dat Belgische 
banken investeren in de kernwapenindustrie.

Het VN-kernwapenverbod zal niet onmiddellijk 
leiden tot de eliminatie van kernwapens, 
maar ze vergroot wel het stigma dat op deze 
massavernietigingswapens rust. Het verhoogt 
de druk op de kernwapenstaten om eindelijk 
werk te maken van ontwapening en dwingt 
financiële instellingen om niet langer te 
investeren in kernwapenproductie. Verschillende 
grote internationale pensioenfondsen en 
grootbanken zoals KBC stuurden intussen hun 
investeringsbeleid radicaal bij.

Ook het Nobelcomité gaf een zeer duidelijk 
signaal. De internationale campagne ICAN 
(International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons) die de aanloop naar dit VN-
kernwapenverbod hielp bewerkstelligen, 
ontving daarvoor in 2017 de Nobelprijs voor 
de Vrede.

De tijd is aangebroken om de volgende stap te 
zetten op weg naar een kernwapenvrije wereld. 
De Belgische regering moet haar engagement 
voor een kernwapenvrije wereld omzetten in 
concrete daden. U mag daarvoor rekenen op 
onze steun en de steun van de meerderheid van 
de Belgische bevolking.

Daniel Termont (sp.a), burgemeester van Gent; 
Bart Somers (Open Vld), burgemeester van 
Mechelen; Jan Durnez (CD&V), burgemeester van 
Ieper; Els De Rammelaere (N-VA), burgemeester 
van Tielt; en André Van de Vyver (Groen), 
burgemeester van Zwijndrecht.

154 BURGEMEESTERS: “BELGIË,
STEUN HET VN-KERNVERBOD!”
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DO 11.10 INSYRIATED
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DO 25.10 HOW CHANGE HAPPENS
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FILM

    Steun ons! BE26 5230 8032 1129
     Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar!

              VINDT U DEZE GRATIS PUBLICATIE
                         DE MOEITE WAARD?

       Zorg dat ze kan blijven bestaan dankzij een 
eenmalige of maandelijkse bijdrage

ZA 20.10

ZO 21.10

KÄTHE KOLLWITZ VREDESLOOP
www.vredesloop.be - Ieper

EVENEMENT

11.TRAIL ROESELARE
www.11trail.be - Roeselare 

EVENEMENT

LEZINGDO 01.11 WAT IS ER AAN DE HAND IN DE RIF?
www.marokkaansefederatie.be - Borgerhout

Afgelopen maart werd het internationaal 
rapport ‘Don’t Bank on the Bomb 2018’ 
(DBOTB) gepubliceerd. Het onderzocht de 
investeringen in kernwapenproducenten door 
financiële instellingen wereldwijd, voor de 
periode van juni 2014 tot oktober 2017. 

Het rapport onthulde dat 329 financiële 
instellingen uit 24 landen, in totaal zo’n 
525 miljard dollar investeerden in de 20 
privébedrijven die het meest betrokken zijn 
bij de productie van kernwapens. Deze 20 
bedrijven zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, India, Italië en 
Nederland. Ze zijn actief in het onderhoud en 
de modernisering van de kernwapenarsenalen 
van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en India. 
Het merendeel van deze bedrijven staat bij het 
grote publiek wellicht al bekend als ‘s werelds 
grootste wapenproducenten, zoals Airbus, BAE 
Systems, Boeing, General Dynamics, Lockheed 
Martin, Northrop Grumman en Thales, maar zij 
verdienen dus niet alleen geld aan de productie 
van conventionele wapens. In de overige landen 
die over kernwapens beschikken (Rusland, 
China, Pakistan, Israël en Noord-Korea) zijn 
het in hoofdzaak overheidsagentschappen 
die het kernwapenarsenaal produceren en 
moderniseren.

Een zopas gepubliceerd rapport van de 
Belgische Coalitie tegen Kernwapens (BCTK) 
bouwde verder op de gegevens van het 
internationale DBTB-rapport om de investeringen  
door financiële instellingen die specifiek 
actief zijn in België, nader te onderzoeken. 
Het aanvullend onderzoek (eveneens voor de 
periode van juni 2014 tot oktober 2017) legde 
bijkomende investeringen bloot en ontdekte 
enkele bijkomende kleine financiële instellingen in 
ons land die betrokken zijn bij de financiering van 
kernwapens. In totaal kwamen voor 17,61 miljard 
dollar aan kernwapeninvesteringen aan het licht 
door financiële instellingen die actief zijn in België. 

Belfius, Argenta, Vdk bank, Van Lanschot en 
Triodos beschikken over een streng en publiek 
beleid. Bij deze banken werden in de steekproef 
geen financieringen van kernwapens gevonden.
Bij de asset managers Degroof Petercam, Delen 
Private Bank en Treetop Asset Management 
werden wel dergelijke investeringen gevonden. 
Ze beschikken bovendien niet over een publiek 
investeringsbeleid. Delen Private Bank beweert 
zijn kernwapeninvestering ondertussen wel  
verkocht te hebben. ING heeft een matig beleid 
wat kernwapens betreft, en is betrokken bij 
de financiering van 7 van de 20 geselecteerde 
kernwapenproducenten. KBC kondigde aan 
dat het vanaf 1 juli 2018 een nieuw, strenger 
investeringsbeleid toepast. Net op tijd, 
want uit de cijfers van het recente BCTK-
rapport, blijkt de betrokkenheid van KBC in 

kernwapeninvesteringen groter dan eerder 
gedacht. De bank investeerde voor de 
onderzochte periode 315 miljoen dollar in 15 
van de 20 geviseerde kernwapenbedrijven. 
Als KBC zijn nieuwe beleid rigoureus toepast, 
zouden deze investeringen snel moeten 
verdwijnen. De bank beschouwt kernwapens 
voortaan immers als ‘controversiële wapens’, 
een etiket dat ze automatisch uitsluit van alle 
KBC-activiteiten. Het nieuwe uitsluitingsbeleid 
maakt wel nog een uitzondering voor index-, 
hedge- en externe fondsen, alsook voor 
institutionele mandaten en transacties op 
aanvraag van de klant (‘execution only’). De 
invoering van dit nieuwe beleid is positief, 
maar hopelijk worden ook de uitzonderingen 
spoedig afgeschaft.

De 2 grootste sponsors van kernwapens 
die actief zijn in ons land, zijn BNP Paribas en 
Deutsche Bank, met respectievelijk 8,97 en 7,22 
miljard dollar aan kernwapeninvesteringen. 
Ook Deutsche Bank kondigde sinds de 
publicatie van het DBOB-rapport een strenger 
investeringsbeleid aan. Daarin worden 
bedrijven uitgesloten met “duidelijke, directe 
banden” met controversiële wapenbedrijven, 
inclusief bedrijven die betrokken zijn bij de 
productie van kernwapens. Dat lijkt een 
grote stap vooruit, maar het beleid voorziet 
een aantal gevaarlijke uitzonderingen. Er 
kunnen bijvoorbeeld nog steeds investeringen 
worden gedaan in activiteiten van 
kernwapenproducenten die niet rechtstreeks 
verband houden met de nucleaire 
wapenindustrie. Ook kunnen bedrijven die 
deels betrokken zijn in kernwapenproductie, 
formeel verklaren dat ze de ontvangen 
financiële middelen niet zullen gebruiken 
voor de productie van kernwapens. Dit alles 
houdt in de praktijk toch wel een zeer groot 
risico in van blijvende betrokkenheid bij de 
productie van kernwapens. 

Sinds de publicatie van het DBOTB-rapport 
in maart 2018 stuurden 2 grote Europese 
banken, KBC en Deutsche Bank, hun beleid 
dus bij. Al kunnen bij het nieuwe beleid 
van laatstgenoemde zeker nog vraagtekens 
geplaatst worden,  we ontwaren toch een 
voorzichtig positieve trend. Al in januari 
2018 kondigden 2 grote pensioenfondsen 
belangrijke beleidsveranderingen aan. Het 
Pensioenfonds van de Noorse Overheid voegde 
4 extra kernwapenproducenten (AECOM, 
BAE Systems, Fluor en Huntington Ingalls 
Industries) toe aan zijn uitsluitingslijst. En het 
Nederlandse pensioenfonds ABP kondigde aan 
dat het alle kernwapeninvesteringen stopzet. 

Verandering is dus mogelijk. Aanhoudende 
druk van consumenten op hun financiële 
instellingen is daarbij onontbeerlijk. 

BNP-PARIBAS SLECHTSTE
LEERLING VAN DE KLAS

BNP Paribas wordt geviseerd door een internationale NGO-campagne (in België 
getrokken door Vrede vzw en Fairfin) omdat de bank, met bijna 9 miljard dollar, 
de grootste Europese investeerder is in kernwapenproducenten. Doel van deze 
campagne is om BNP-Paribas uitdrukkelijk te wijzen op de tekortkomingen en 
tegenstrijdigheden van haar investeringsbeleid.

Enerzijds pakt BNP Paribas graag uit met haar duurzame beleggingsmogelijkheden. 
“Wij en onze planeet staan vandaag voor heel wat grote uitdagingen: luchtvervuiling, 
de klimaatverandering, de uitputting van bepaalde grondstoffen... Hoe kunnen we van 
deze wereld een betere plaats maken? Door ons ethisch en sociaal verantwoordelijk 
op te stellen”, zo luidt het op de website van BNP Paribas. Mooie woorden, maar de 
bank vergeet er wel bij te vertellen dat ze tezelfdertijd ook het onderhoud en de 
modernisering van het meest controversiële wapen ter wereld financiert. Kan u 
zich voorstellen wat het effect is op de luchtkwaliteit of het klimaat van een aantal 
kernbommen die ontploffen? Om nog maar te zwijgen van de volledige steden die ze 
van de kaart kunnen vegen en de miljoenen doden die daarmee gepaard zouden gaan.  

Kernwapens zijn massavernietigingswapens en dus duidelijk geen doordeweekse 
handelsproducten. Winst maken via de financiering van de producenten van deze 
massavernietigingswapens is bijgevolg behoorlijk onethisch. En BNP Paribas investeert 
veel geld. Voor de periode van juni 2014 tot oktober 2017 gaat het om 8,97 miljard 
dollar in de 20 grootste kernwapenproducenten wereldwijd, zo blijkt uit een recent 
rapport van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens. Sinds 2017 heeft BNP Paribas 
een slordige 1,4 miljard dollar aan nieuwe leningen en andere financiële diensten 
geleverd aan kernwapenproducenten.

Dit druist niet alleen in tegen de principes van het maatschappelijk verantwoord bankieren maar ook 
tegen BNP Paribas’ eigen investeringsbeleid. Dat stelt expliciet dat het kernwapens als controversiële 
wapens beschouwt en verbiedt elke relatie met, of investering in ondernemingen “betrokken bij 
controversiële wapens”. De bank maakt echter wel één belangrijke uitzondering op deze regel, 
namelijk voor de kernwapenprogramma’s van de NAVO-landen. Concreet gaat het over de nucleaire 
programma’s van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Deze landen beschikken samen 
echter over meer dan 7000 kernwapens - zowat de helft van alle kernwapens ter wereld! Het komt er 
dus op neer dat BNP Paribas in de praktijk eigenlijk géén uitsluitingsbeleid hanteert.

Het onderzoek naar de investeringspraktijken van BNP Paribas ontdekte bovendien investeringen 
in de kernwapenproducent Larsen & Toubro. Dit bedrijf ontwikkelde de lanceersystemen voor de 
Indische kernraketten. India is vooralsnog geen NAVO-lidstaat, noch is het een volgens het Non-
proliferatieverdrag erkende kernwapenstaat. India heeft het Non-proliferatieverdrag (dat de 
verspreiding van kernwapens in de wereld wil tegengaan) zelfs niet eens ondertekend. Vormt deze 
investering dan een uitzondering op de uitzondering?

Hoog tijd om BNP Paribas te wijzen op haar falend investeringsbeleid en het ondergraven van haar 
eigen geloofwaardigheid wat betreft ‘duurzaam bankieren’. Als u zelf klant bent bij deze bank kan u op 
eenvoudige wijze een klacht indienen via www.bankwijzer.be of u kan een papieren klachtenformulier 
bestellen per post bij Vrede vzw. Het is tenslotte uw spaargeld en uw goed geweten! 

Meer info: www.nonukes.be; www.bankwijzer.be; www.vrede.be

DI 06.11

ZA 10.11

ZA 10.11

ZO 11.11

DE GEVAREN VAN KERNWAPENS IN TIJDEN VAN KIM JUNG-UN & TRUMP
www.www.vormingpluswd.be - Sint-Niklaas
GERAAKT DOOR DE OORLOG - VLUCHTELINGEN VROEGER EN NU
www.geraaktdoordeoorlog.eu - Gent

BEWAPENING - IN VREDESNAAM?
www.vredescentrum.be - Antwerpen

EN ROUTE - ONDERWEG NAAR BETER?
www.ccbe.be - Berchem

LEZING

EVENEMENT

DEBAT

EVENEMENT

ZA 03.11 RISE FOR CLIMATE BELGIUM
www.klimaatcoalitie.be - Brussel

ACTIE

        KENT U ONS TIJDSCHRIFT ‘VREDE’ AL?
             Voor 25 euro (studenten 20 euro) 
                  ontvangt U driemaandelijks

       een diepgravende analyse van
 de internationale politiek.

 MEER INFO & ABONNEREN: 
WWW.VREDE.BE
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