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Inleiding
Het duurzaamheidsbeleid van BNG Bank vindt zijn basis in de uitgangspunten in het
Brundlandt-rapport ‘Our Common future’ (people-planet-profit). BNG Bank
beschouwt een activiteit als duurzaam wanneer deze bijdraagt aan een positief lange
termijn totaaleffect op ecologisch, sociaal-cultureel en economisch gebied. De factor
‘mens’ is dus een belangrijke schakel in het geheel. Dit betekent dat in de
beslissingen die de bank neemt, niet alleen op het gebied van kredietverlening,
liquiditeitsmanagement en funding, maar ook in de bedrijfsvoering – personeelsbeleid
en inkoopbeleid – het respecteren van menselijke waarden moet worden
meegenomen. Met het ondertekenen van het IMVO-convenant, dat de bankensector
in Nederland is overeengekomen, conformeert BNG Bank zich aan de eis dat is
vastgelegd hoe de bank dit in haar activiteiten waarborgt.
Grondslag voor het beleid
Belangrijke principes voor het mensenrechtenbeleid zijn onder meer vastgelegd in de
‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) en de OECD richtlijnen
voor Multinational Enterprises. Deze principes verplichten naties mensenrechten en
fundamentele vrijheden te respecteren, te beschermen en te waarborgen.
Ondernemingen dienen zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden en te
waarborgen dat mensenrechten worden gerespecteerd. Verder is in de principes
opgenomen dat in geval van inbreuk een effectieve klachten- en
compensatieprocedure van kracht is.
BNG Bank en mensenrechten
Het respecteren van mensenrechten, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de
financieringen die wij verstrekken, is ons uitgangspunt. BNG Bank heeft een statutair
omlijnd werkterrein en beperkt zich wat directe kredietverlening betreft tot de
Nederlandse publieke sector. In het kader van liquiditeitsmanagement en
balansmanagement wordt beperkt openbaar verhandelbaar papier aangekocht, in
hoofdzaak staatsleningen en leningen van supranationale instanties. BNG Bank
betrekt haar funding overwegend via openbare emissies van de internationale
financiële markten. Een beperkt deel wordt verkregen via private placements. BNG
Bank heeft één kantoor, in Nederland. Deze kenmerken zijn bepalend voor de
invulling van het mensenrechtenbeleid. BNG Bank is niet actief in landen en bij
bedrijven of instanties waartegen de Verenigde Naties sancties hebben afgekondigd.
Waar relevant is in het Customer Due diligence beleid toetsing op
mensenrechtenaspecten (identificatie, voorkomen, mitigeren, verantwoorden en
herstelmaatregelen) opgenomen.

Kredietverlening
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statuten. De klantenkring van BNG Bank bestaat uit Nederlandse overheden of
instellingen en bedrijven met een duidelijke overheidsbetrokkenheid. De activiteiten
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een sterke democratische controle op de activiteiten van de overheid. Het risico op
ernstige schendingen van de mensenrechten door deze klantengroepen acht de bank
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op zich gering.
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De bank verstrekt niet rechtstreeks kredieten in zogenoemde ‘High Risk Countries’,
zonder garantie van de Nederlandse Staat.
Hoewel de klantenkring en het geografische werkterrein van de bank zich grotendeels
beperken tot klanten en projecten ten dienste van de samenleving, bestaat de
mogelijkheid dat zich risico’s manifesteren met betrekking tot naleving van
mensenrechten. Op grond van het IMVO-convenant en de OESO-richtlijnen moeten
aangesloten banken een procedure hebben om de daadwerkelijke en mogelijke
negatieve impact op mensenrechten van hun activiteiten in kaart te brengen, te
voorkomen dan wel te beperken. Ook moeten zij communiceren over de wijze
waarop ze met deze impacts zijn omgegaan. BNG Bank heeft eisen ten aanzien van
naleving van mensenrechten in het reguliere Customer Due Diligence beleid ingebed.
Klanten aan wie projectfinanciering wordt verstrekt, zijn verplicht tot het instellen
van of het deelnemen aan een klachtenmechanisme. Slachtoffers van
mensenrechtenschendingen krijgen daarmee een platform om hun situatie onder de
aandacht te brengen. Klanten dienen voldoende informatie aan te leveren, zodat de
bank de eventuele sociale risico’s kan beoordelen. Als er sprake is van
daadwerkelijke sociale risico’s worden de uitkomsten meegenomen van de
stakeholderdialoog die de klant met de potentieel benadeelde(n) van het project
moet houden. De bank heeft verder een methodiek ontwikkeld, waarmee inzichtelijk
wordt gemaakt welke belangrijkste mensenrechtenrisico’s (salient risks) zich in
bepaalde segmenten kunnen voordoen en op welke manier deze kunnen worden
beheerst. De uitkomsten worden meegenomen bij de vormgeving van te sluiten
financieringsovereenkomsten. Deze methodiek wordt jaarlijks geactualiseerd.
De bank verwacht van haar klanten dat zij voldoen aan de voor hen geldende wet- en
regelgeving en dat zij dit desgevraagd aan kunnen tonen. Dat geldt ook voor de
relaties waarmee zij zaken doen ten behoeve van hun eigen activiteiten
(ketenverantwoordelijkheid).
BNG Bank sluit een aantal activiteiten en handelswijzen uit van directe
kredietverlening. Deze zijn vastgelegd in het duurzaamheidsbeleid. Zo verlenen wij
geen kredieten aan bedrijven of instellingen waarbij aantoonbaar sprake is van
schending van mensenrechtencriteria, discriminatie op basis van gender, leeftijd,
seksuele voorkeur of afkomst, structurele schending van arbeidswetgeving en
rechten van arbeiders, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie, fraude, structurele
overtreding van milieuwetgeving en -voorschriften en internationale wetten en
conventies. Bij constatering van dergelijke feiten bij bestaande klanten zal de bank
de klant de gelegenheid geven deze ongedaan te maken. Bij herhaling kan de bank
ertoe overgaan de relatie met de betrokken klant te beëindigen. Naast deze
uitgangspunten is een aantal sectoren benoemd waarbinnen de bank geen
dienstverlening aanbiedt. Ook deze zijn vastgelegd in het duurzaamheidsbeleid.

De bank verwacht van haar klanten dat deze in hun beleid deugdelijke principes op
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het gebied van mensenrechten ten aanzien van hun relaties aanhouden. Bij
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projectfinancieringen hanteert de bank de Equator Principles als uitgangspunt voor
monitoring en verantwoording.
Liquiditeitsmanagement
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BNG Bank houdt om aan Europese regelgeving te voldoen een portefeuille van zeer
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liquide papier aan. Dit papier bestaat voor het grootste deel uit leningen van
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nationale overheden binnen de EU, Zwitserland, de VS, Canada en Australië met een
hoge kredietwaardigheid en uit leningen van supranationale instellingen binnen de
EU. Daarnaast wordt een beperkt deel in verhandelbare RMBS’en en covered bonds
aangehouden. Er is geen direct contact tussen de uitgever van het papier en de bank.
Funding
BNG Bank betrekt haar funding overwegend via openbare emissies van de
internationale financiële markten. BNG Bank maakt hiervoor gebruik van
gerenommeerde dealers die onder supervisie van de plaatselijke toezichthouder
staan. Deze dealers toetsen hun cliënten, de beleggers in BNG Bankobligaties aan de
hand van hun Know-Your-Customer en hun CDD-beleid. Alle dealers, paying agents
en brokers zijn onderworpen aan het CDD-beleid van de bank. BNG Bankobligaties
zijn openbaar verhandelbaar toonderpapier. Er is geen direct contact tussen de bank
en de afnemer van het papier. De bank heeft geen invloed op het eigenaarschap
ervan en heeft geen kennis van de actuele houders van de obligaties.
Een beperkt deel van de fundingbehoefte wordt verkregen uit private placements.
Ook hier is er geen direct contact tussen bank en belegger. Voor het Know-yourcustomer proces en toetsing aan het CDD-beleid geldt de zelfde werkwijze als bij
emissies. Beleggers waarmee, in de vorm van onderhandse leningen of deposito’s,
direct transacties worden afgesloten zijn onderworpen aan het CDD-beleid van de
bank. Dit betreft een klein gedeelte van de fundingbehoefte van de bank.
Naast uitsluiting van partijen op grond van VN-sancties zal de bank bij voorgenomen
activiteiten in het kader van funding of bij transacties met financiële tegenpartijen in
lijn met haar CDD-beleid het aspect mensenrechtenrisico bezien en mede op grond
daarvan een afweging maken.
Personeelsbeleid
BNG Bank is een organisatie met een beperkte personeelsomvang. Zij heeft één
vestiging, in Den Haag. De bank houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving,
wat betreft rechten en arbeidsomstandigheden van medewerkers, ongeacht geloof,
geslacht, afkomst, geaardheid of nationaliteit. De bank heeft in haar diversiteitsbeleid
vastgelegd hoe zij gelijke kansen aan iedereen wil bieden.
Leveranciers
BNG Bank maakt gebruik van een beperkt aantal leveranciers. Aan de grotere
leveranciers worden eisen gesteld met betrekking tot hun duurzaamheidsprestaties,
hetzij door externe certificering (ISO of EMAS) hetzij door een assessment. Met
leveranciers wordt met regelmatige tussenpozen overlegd over de wijze waarop zij
duurzaam handelen hebben vastgelegd. Een en ander is vastgelegd in het
inkoopbeleid van de bank. De bank biedt voor zover mogelijk gelegenheid tot het
plaatsen van medewerkers

