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Inleiding en definitie 

Duurzaam is een van de kernwaarden van BNG Bank. BNG Bank profileert zich als 

een betrokken partner voor haar klanten en aandeelhouders.  

De bank sluit in haar benadering van duurzaamheid aan op de bredere benadering 

van de Verenigde Naties (mens, markt, milieu, later verder uitgewerkt in de 17 

Sustainable Development Goals of Global Goals). BNG Bank hanteert de volgende 

definitie:  

 

BNG Bank beschouwt een activiteit als duurzaam wanneer deze bijdraagt aan een 

positief lange termijn totaaleffect op ecologisch, sociaal-cultureel en economisch 

gebied. 

 

Uitgangspunten duurzaamheidsbeleid 

BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Dit betekent 

concreet dat BNG Bank: 

- als betrokken partner proactief bijdraagt aan de verduurzaming van de 

Nederlandse publieke sector via beide kanten van de balans; 

- de eigen bedrijfsvoering verder verduurzaamt. 

 

Deze uitgangspunten zijn in de onderdelen kredietverlening, funding en 

bedrijfsvoering als volgt vertaald:  

  

Kredietverlening 

• Vanuit de gehanteerde Telos-definitie is een ‘duurzaamheidsscore’ gemaakt voor 

onze portefeuilles ‘Wonen’ en ‘Gemeenten’. We brengen daarnaast ook de 

duurzaamheid van de portefeuilles ‘Zorg en Onderwijs’ en ‘Projectfinanciering’ in 

kaart. 

• Onze ambitie is een geleidelijke, lange termijn verbetering van de 

duurzaamheidsscore voor deze vier onderdelen van de kredietportefeuille van 

BNG Bank.  

• We publiceren jaarlijks de duurzaamheidsscores voor de vier genoemde 

klantengroepen op basis van een nulmeting, zodat onze duurzame ambitie 

‘accountable’ is. 

• Om de duurzaamheidsscores van de kredietportefeuille te verbeteren, gaan we 

proactief in gesprek met klanten: 

a. Bij balansfinanciering doen we dit onder meer door klanten te stimuleren 

en ondersteunen via kennisdeling en innovatieve oplossingen.  

b. Bij projectfinanciering worden kredietaanvragen voorzien van een 

duurzaamheidsanalyse en wordt voorrang gegeven aan de meest 

duurzame projecten.  

c. Er is een aantal uitsluitingscriteria vastgelegd; deze zijn opgenomen in 

bijlage 1.  

d. BNG Bank heeft een BNG Duurzaamheidsfonds opgezet om kleinschalige 

duurzame projecten eenvoudig te financieren en dus te stimuleren. 
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Funding 

• BNG Bank hanteert uitsluitingscriteria zoals opgesteld door de Europese 

Commissie op basis van VN-criteria en gepubliceerd in het Customer Due 

Diligence beleid van de bank. Deze lijst is dynamisch en kan in de toekomst 

wijzigen. 

• Het is de ambitie van BNG Bank om de frequentie van uitgifte en de omvang van 

haar SRI-bonds, waarmee duurzame activiteiten van klanten worden 

gefinancierd, geleidelijk te verhogen, in lijn met de geleidelijke verhoging van 

haar duurzame kredietverlening. 

 

Bedrijfsvoering 

• BNG Bank heeft als doelstelling dat haar bedrijfsvoering uiterlijk in het jaar 2020 

volledig CO2-neutraal is. De bank wil deze doelstelling bereiken door de uitstoot 

van CO2 zo veel mogelijk te beperken onder meer door verdere verduurzaming 

van haar kantoor (dat in 2017 label A kreeg) en de resterende CO2-uitstoot te 

compenseren,  

• Doelstelling is daarnaast om te werken met leveranciers die zich houden aan 

deugdelijke duurzaamheidsprincipes. Dit kan tot uitdrukking komen via 

certificering (ISO, FIRA). De producten die de bank afneemt dienen aantoonbaar 

op duurzame manier tot stand te zijn gekomen (denk aan rechten van 

werknemers, CO2-uitstoot, etc). Aandacht verdienen in het bijzonder de IT-

dienstverlening, catering en de schoonmaakservice. Het inkoopbeleid is in een 

afzonderlijk document beschreven. 
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Bijlage 1:  Uitsluitingscriteria kredietverlening 

 

BNG Bank stelt zich tot doel via haar activiteiten een bijdrage te leveren aan een 

verduurzaming van de samenleving. De bank doet dat door proactief stimuleren van 

duurzame initiatieven en projecten. Daarnaast benoemt de bank een aantal sectoren, 

bedrijfsprocessen en handelswijzen waarmee zij niet in verband wil worden gebracht. 

Als daarbij in voorkomende gevallen sprake is van expliciet overheidsbeleid of van 

expliciete overheidsgaranties, maakt de bank een eigenstandige afweging (case-by-

case). Voor het overige worden ondernemingen die aantoonbaar rechtstreeks in 

verband zijn gebracht met onderstaande activiteiten, processen en handelswijzen van 

zaken doen met de bank uitgesloten. 

 

Deze zijn (niet limitatief): 

 

Activiteiten 

– Zoeken naar en/of ontginning van nieuwe kolen-, olie- en gasreserves 

– Bontindustrie 

– Tabaksindustrie 

– Wapenindustrie 

– Pornografie 

– Kansspelen 

 

Bedrijfsprocessen 

– Dierproeven (tenzij noodzakelijk voor medische doeleinden) 

– Bio-industrie 

 

Handelswijzen 

– Corruptie, fraude, het overtreden van gedragscodes 

– Onvoldoende corporate governance 

– Structurele schending van de mensenrechten 

– Structurele overtreding van milieuwetgeving en –voorschriften 

– Structurele overtreding van arbeidswetgeving en rechten van arbeiders 

– Structurele overtreding van internationale wetten en conventies 
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Bijlage 2:  VNG en BNG Bank werken samen aan Global Goals  

 

BNG Bank werkt samen met VNG in de ‘Global Goals for sustainable development’ 

campagne van de VN. Met deze overeenkomst willen de partijen gemeenten  

 stimuleren om concreet invulling te geven aan de 17 Global Goals (ook bekend als 

'Sustainable Development Goals') die in 2015 zijn geadopteerd door 193 lidstaten 

van de Verenigde Naties. Onderdeel van de overeenkomst is een Challenge die 

gemeenten uitdaagt en inspireert vernieuwende ideeën te ontwikkelen. De 

Nederlandse rijksoverheid sluit zich aan bij de Global Goals campagne en heeft VNG 

gevraagd om deze samen met gemeenten uit te voeren. 

 

 

 


