ESG bij BNG Bank
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de publieke sector, zoals vastgelegd in haar statuten.
Haar drijfveer is het maken van maatschappelijke
impact vanuit drie kernwaarden: duurzaam, betrouwbaar en professioneel. Doelstelling van de bank is dat de
klanten haar beschouwen als natuurlijke partner voor
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
BNG Bank bedient haar klanten binnen haar strategische kaders, die zijn uitgewerkt in vier strategische
speerpunten: focus op de publieke sector, vergroten
klantpartnerschap, excellente bedrijfsvoering en
versterken organisatie. De bank blijft dichtbij haar
oorsprong: de publieke sector in Nederland. Hieronder
worden naast overheden ook organisaties gerekend die
een overheidstaak uitvoeren, zoals woningcorporaties,
zorg- en onderwijsinstellingen, maar ook organisaties
waarvan het aandelenkapitaal voor de helft of meer
door de overheid wordt verschaft en/of activiteiten
waarvoor de overheid 100% garant staat.
BNG Bank werkt extern aan een sterke relatie met de
klant door te focussen op de publieke sector en door
zich als een betrouwbare partner voor haar klanten op
te stellen. Intern werkt de bank aan een sterke interne
organisatie, onder andere door ervoor te zorgen dat de
juiste mensen op de juiste plaats zitten.
Deze publicatie maakt duidelijk op welke wijze zij
invulling geeft aan haar strategie en bedrijfsactiviteiten.
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Aantoonbare 					
maatschappelijke impact
BNG Bank heeft niet als doel haar winst te maximali-

resultaten worden gebruikt om waar nodig de koers

seren. Natuurlijk streeft de bank een gezond rendement

binnen de uitgezette strategie bij te sturen.

na, waardoor zij haar activiteiten kan laten groeien,  

De resultaten worden met de stakeholders besproken

financiële tegenvallers kan opvangen en aan haar

en gedeeld.

(publieke) aandeelhouders dividend kan uitkeren.
Vanwege het publieke karakter van de aandeelhouders

BNG Bank maakt haar impact meetbaar aan de hand

komt het uitgekeerde dividend weer ten dienste van de

van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de

publieke sector.

United Nations. Er is in eerste instantie gekozen voor 4
SDG’s waarop de bank het verschil wil maken. Er is een

BNG Bank ziet als leidende opdracht het maken van

methodologie ontwikkeld die haar grondslag vindt in de

positieve maatschappelijke impact. In het kader van

doelstellingen die horen bij elk van deze SDG’s, en die

klantpartnerschap helpt de bank klanten hierin niet

past bij de activiteiten en rol van de bank. De bank

alleen met kredietverlening, maar ook door hier actief

rapporteert hierover in het jaarverslag.

aan bij te dragen als kundige en oprechte partner.

De financiering van haar kredietverlening betrekt de

Om dit aan te kunnen tonen is de bank gestart met het

bank voor het overgrote deel via openbare emissies op

meetbaar maken van de maatschappelijke impact die zij

de internationale geld- en kapitaalmarkt. De bank heeft

maakt. De impact wordt gemeten en gerapporteerd. De

geen spaarmogelijkheden voor particulieren.

GOEDE GEZONDHEID
EN WELZĲN:

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN:

– BNG Bank draagt bĳ aan
toegankelĳke en betaalbare zorg.
– BNG Bank is een partner
bĳ het verduurzamen
van zorgvastgoed.

– BNG Bank draagt als partner
van woningcorporaties bĳ aan
betaalbare en leefbare wĳken.
– BNG Bank draagt als partner
van gemeenten
bĳ aan betaalbare
publieke en sociale
voorzieningen.

KWALITEITSONDERWĲS:
– BNG Bank draagt bĳ aan een
betaalbare onderwĳshuisvesting
van goede kwaliteit.
– BNG Bank is een partner bĳ het
verduurzamen van onderwĳsvastgoed.

BETAALBARE
DUURZAME
ENERGIE:
– BNG Bank draagt bĳ aan een
groter aandeel van hernieuwbare
energie in de energiemix.
– BNG Bank draagt bĳ aan
het beperken van de energievraag en het vergroten van
de energieeﬃciëntie.
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Environment, Social and Governance

veel kleinere projectmatige initiatieven op het gebied

BNG Bank geeft haar activiteiten vorm met respect

van energieopwekking. Veel hiervan kennen maar een

voor het milieu, met aandacht voor de medemens en op

beperkte financieringsvraag. Binnen de reguliere

een eerlijke en transparante wijze. Dit doet de bank

procedures is het moeilijk om deze financiering

door de drie dimensies van het ESG-model (Environ-

kostenefficiënt te verstrekken en de projecten vallen

ment, Social, Governance) te koppelen aan haar

vaak buiten het strategisch kader van de bank. BNG

belangrijkste activiteiten:

Bank heeft daarom het BNG Duurzaamheidsfonds in
het leven geroepen, waaruit financiering mogelijk is van
zakelijke initiatieven die bijdragen aan de duurzaam-

> ENVIRONMENT

heidsdoelen van gemeenten en provincies. Het BNG
Duurzaamheidsfonds doet zelfstandig verslag van haar

•

Kredietverlening

•

Funding

•

Interne bedrijfsvoering

•

Medewerkers

activiteiten en (financiële en niet-financiële) resultaten.

3.1.2		 Funding
Naast de mogelijkheid voor beleggers om in obligaties
te handelen die gekoppeld zijn aan de algemene
maatschappelijke impact van gemeenten en corpora-

> SOCIAL

ties, heeft de bank de mogelijkheid om ‘groene’
obligaties uit te geven die zijn gekoppeld aan een

•

Kredietverlening

specifiek project op het gebied van energietransitie.

•

Funding

Hiervan wordt incidenteel gebruik gemaakt.

•

Interne bedrijfsvoering

•

Medewerkers

> GOVERNANCE

3.1.3

Interne bedrijfsvoering
Energieverbruik
De bank wil haar milieu-footprint zo klein mogelijk
houden. De bank voorziet in haar energiebehoefte door
de inkoop van gecertificeerde windstroom uit Neder-

•

Kredietverlening

land en via eigen zonnepanelen. Voor verwarming

•

Funding

maakt de bank gebruik van stadsverwarming. De bank

•

Interne bedrijfsvoering

verbruikt in haar eigen kantoor geen aardgas. Met een

•

Medewerkers

ingrijpende renovatie zal worden gewerkt aan een
verdere verbetering van het energielabel van het
kantoorpand, van A naar A++.

3.1 Environment
3.1.1
Kredietverlening

De ambitie is het energieverbruik terug te dringen in
lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

BNG Bank heeft zich in 2019 gecommitteerd aan de

De bank compenseert de bruto-CO2-footprint van haar

klimaatdoelen van het kabinet. De bank rapporteert

bedrijfsvoering ruimschoots via maatschappelijke

over de klimaatimpact van haar financieringen op haar

duurzame energieprojecten. In het jaarverslag wordt

website (www.bngbank.nl) en in het jaarverslag. De

informatie gegeven over het energieverbruik en de

bank is aangesloten bij het Partnership Carbon

bruto- en netto-CO2-uitstoot.

Accounting Financials (PCAF) en gebruikt de PCAF-methodologie. Uiterlijk in 2022 heeft de bank een

Afvalbeleid en circulair gebruik van materialen

actieplan gereed hoe de CO2-impact van haar financie-

De bank scheidt haar afval. Periodiek wordt bezien of en

ringen zal worden teruggebracht. Over dit plan en de

hoe haar restafval verder gescheiden en verwerkt kan

resultaten rapporteert de bank in het jaarverslag.

worden.

BNG Bank maakt vooral impact via balansfinanciering
van gemeenten en corporaties waarmee verduurzaming
van hun bezit wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook
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Mobiliteit

Uitgesloten sectoren:

Het mobiliteitsbeleid is gericht op vermindering van de

-

CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen. Reizen per OV

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

wordt gestimuleerd. Leaserijders kunnen tijdelijk (voor

-

Bontindustrie

vakantie) over een grotere auto beschikken, zodat de

-

Tabaksindustrie

zakelijke reizen met een kleinere, zuiniger auto kunnen

-

Wapenindustrie

worden gemaakt. Ook kan tijdelijk een elektrische auto

-

Partijen die op het moment van kredietaanvraag

beschikbaar worden gesteld in geval van lange lever-

op de 'Indicatieve uitsluitingslijst inzake clus-

tijden van de gewenste elektrische auto. Het vliegen

termunitie' van de AFM staan vermeld alsmede

wordt beperkt tot strikt noodzakelijke langeafstands-

partijen die binnen dezelfde economische eenheid

reizen. Voor afstanden kleiner dan 700 km wordt in

vallen als deze partij. Dat geldt ook voor projecten

principe gebruik gemaakt van de trein. Internationale

waarbij producten worden afgenomen van deze

contacten worden zo veel mogelijk digitaal onder-

partijen.

houden teneinde het aantal vliegkilometers tot een

-

Pornografie

minimum te beperken. Ook bij nationale contacten

-

Kansspelen, met uitzondering van organisaties die

wordt afgewogen of een fysieke afspraak meerwaarde

met het overgrote deel van de netto opbrengsten

biedt ten opzichte van een gesprek op afstand.

maatschappelijke organisaties en activiteiten
ondersteunen

Leveranciers

-

BNG Bank doet haar inkopen voor het grootste deel bij

Dierproeven (tenzij noodzakelijk voor medische
doeleinden)

Nederlandse leveranciers, op wie Nederlandse wet- en

-

regelgeving van toepassing is. In het inkoopbeleid is

Bio-industrie, het op een zeer klein oppervlak op
intensieve wijze bedrijven van veeteelt

inkoop afgestemd op het feitelijk gebruik en op een
goede balans tussen milieu- en economische belangen.

Uitgesloten handelswijzen:

Aan leveranciers worden eisen gesteld met betrekking

-

Corruptie, fraude, het overtreden van gedragscodes

tot hun duurzaamheidsprestaties, hetzij door de eis van

-

Onvoldoende corporate governance

externe certificering (ISO 14001 of EMAS) hetzij door

-

Structurele schending van de mensenrechten

een assessment. Gegeven de omvang van de organisatie

-

Inzet van kinderen in het productieproces

is het bedrag dat in absolute termen met de inkoopacti-

-

Structurele overtreding van milieuwetgeving en

viteiten is gemoeid, beperkt. Het inkoopbeleid van de

-voorschriften

bank is gepubliceerd op www.bngbank.nl.

-

Structurele overtreding van arbeidswetgeving en
rechten van arbeiders

3.2 Social
3.2.1
Kredietverlening

-

Structurele overtreding van internationale wetten
en conventies

De bank is er voor de publieke sector in Nederland.
Hieronder worden naast overheden ook organisaties

3.2.2

Funding

gerekend die een overheidstaak uitvoeren, zoals

BNG Bank geeft beleggers de mogelijkheid via de

woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, maar

Sustainable Bonds for Municipalities en Social Housing

ook organisaties waarvan het aandelenkapitaal voor de

Bonds te investeren in de duurzame activiteiten van

helft of meer door de overheid wordt verschaft en/of

klanten van de bank. De Sustainable Bond for Municipa-

activiteiten waarvoor de overheid 100% garant staat.

lities is gekoppeld aan de positieve impact van

Artikel 2 van de statuten vormt het kader voor de

gemeenten op de samenleving. De Social Housing Bond

instellingen die voor financiering in aanmerking komen.

heeft een soortgelijke koppeling wat betreft de

Naast de statutaire afbakening heeft de bank een aantal

positieve impact van woningcorporaties op de samenle-

algemene uitsluitingscriteria geformuleerd (zie kader).

ving. De bank heeft de  ambitie om de frequentie van

Door deze beperking is de kans klein dat kredieten

uitgifte en de omvang van haar Sustainable Bonds for

worden verstrekt met een hoog risico op het gebied van

Municipalities en Social Housing bonds geleidelijk te

milieu en mensenrechten.

verhogen.
Om duurzame kapitaalmarkten te bevorderen, zijn BNG
Bank en Government Pension Investment Fund (GPIF)
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uit Japan, het grootste pensioenfonds ter wereld, gaan

belangrijk om een goede doorstroming te realiseren en

samenwerken. De duurzame obligaties van BNG Bank

mensen optimaal voor te bereiden op nieuwe stappen

bieden vermogensbeheerders van GPIF de mogelijkheid

die zij kunnen zetten binnen en buiten de bank. Waar

een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij

mogelijk biedt de bank gelegenheid om stage te lopen.

en BNG Bank vergroot door de samenwerking haar
maatschappelijke impact.

Thuiswerkbeleid
Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om deels

3.2.3

Interne bedrijfsvoering
Leveranciers

vanuit huis te werken, in overleg met de leidinggevende. Zij hebben daarmee de mogelijkheid om het

De bank geeft leveranciers de gelegenheid medewer-

werk naar eigen inzicht te combineren met de privésitu-

kers met een zekere afstand tot de reguliere arbeids-

atie. Bij bijzondere omstandigheden van een mede-

markt in te zetten voor de gecontracteerde

werker die van invloed zijn op de inzetbaarheid, zoekt

werkzaamheden.

HR in overleg met de leidinggevende en medewerker
naar een maatwerkoplossing.

Sponsoring
BNG Bank heeft in 1964 het BNG Cultuurfonds

Medewerkerstevredenheid

opgericht, dat tot doel heeft activiteiten te stimuleren

De bank doet regelmatig onderzoek naar de tevreden-

op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis

heid en de verbondenheid van medewerkers met hun

zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.

werk. De resultaten daarvan worden gebruikt om waar

Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent

nodig het beleid bij te stellen.

met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijkse

Gezondheid

prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel

De bank heeft een mobiliteitsbudget dat kan worden

erfgoed.

ingezet voor een bijdrage in de contributie voor
sportverenigingen, korting op een abonnement op een

3.2.4

Medewerkers

fitnessclub en diverse cursussen op het gebied van

Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, diversiteit,

geestelijk welzijn. Bij onverhoopte langdurige ziekte

flexibiliteit, een verantwoorde beloning en ontwikkeling

analyseert de Arbodienst van de bank na zes weken de

van de medewerkers zijn kernpunten van het HR-beleid.

gezondheidssituatie. Op basis daarvan wordt in overleg

De bank heeft in haar HR-beleid vastgelegd hoe zij

met de medewerker een plan van aanpak voor terug-

gelijke kansen aan iedereen wil bieden, ongeacht geloof,

keer opgesteld. Dit plan kan, als de situatie daartoe

geslacht, afkomst, geaardheid of nationaliteit. De bank

aanleiding geeft, worden bijgesteld.

wil haar medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Binnen de bank zijn vertrouwensper-

Overig

sonen actief, waarmee medewerkers eventuele

Wat betreft ouderschapsverlof en kraamverlof volgt de

ongewenste situaties kunnen bespreken. Verder is een

bank de CAO Banken. Daarin is een regeling voor

klokkenluidersregeling van kracht, die het mogelijk

bovenwettelijk kraamverlof en ouderschapsverlof

maakt anoniem vermeende misstanden te melden.

opgenomen. De bank biedt medewerkers periodiek de

Vrijheid van organisatie is vastgelegd in de Nederlandse

mogelijkheid om een onafhankelijk gezondheidsonder-

wet; de bank stimuleert aansluiting bij een vakbeweging

zoek te laten doen. Aan de hand van dit onderzoek

via een fiscaal gunstige regeling voor de

krijgt de medewerker zo nodig adviezen om de

vakbondscontributie.

gezondheidssituatie te verbeteren. De bank stimuleert
medewerkers vrijwilligerswerk te doen, waarmee een

Opleidingen

bijdrage wordt geleverd aan de samenleving.  Een

In periodieke ontwikkelingsgesprekken tussen leiding-

voorbeeld is het project ‘Bank voor de Klas’, waarbij

gevende en medewerker worden doelstellingen en de

medewerkers gastlessen verzorgen voor kinderen uit de

wenselijkheid en ambitie om opleidingen te volgen

hoogste groepen van de basisschool.

besproken. Het volgen van opleidingen wordt gestimuleerd door een gunstige vergoedingsregeling voor
bedrijfsrelevante opleidingen. De bank vindt dit
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3.3

Governance

van de Nederlandse Staat wordt de MVO-analyse van

BNG Bank volgt de beginselen voor deugdelijk bestuur

Atradius in ogenschouw genomen. Deze beoordeling

zoals geformuleerd in de Nederlandse corporate

vindt plaats aan de hand van OESO-richtlijnen,

governance code van december 2016. De binnen BNG

arbeidsnormen van de ILO (International Labour

Bank gebruikte reglementen, codes, regelingen en

Organisation) en de principes van UN Global Compact.

rapportages zijn met de code in overeenstemming.

Ook bij een positieve uitkomst van deze analyse kan de

Afwijkingen van de code worden volgens het principe

bank op basis van eigen afweging besluiten niet tot

'pas toe of leg uit' toegelicht in het jaarverslag van BNG

herfinanciering van deze kredieten over te gaan, tenzij

Bank. Verantwoording over de corporate governance

BNG Bank als een door het Ministerie van Financiën

code wordt gepubliceerd op de website: https://www.

aangewezen funder fungeert (Council on Integrity in

bngbank.nl/-/media/Project/CBB/BNG-Bank-NL/

Results Reporting, CIRR).

Documents/Over-BNG-Bank/Regelingen/Verantwoor-

Zorgplicht

ding-Corporate-Governance-Code.pdf

Het handelen in het belang van de klant, staat voorop in
De bank verstrekt geen donaties aan politieke partijen.

de dienstverlening. De bank streeft daarom naar

De bank werkt op geen enkele manier mee aan construc-

overzichtelijke en transparante producten die in

ties met belastingontwijking of -ontduiking als doel.

klantbehoeften voorzien en waarvan de risico’s voor de
klanten overzienbaar zijn. Veel aandacht gaat naar het

3.3.1

Kredietverlening
Customer Due Diligence (CDD)-beleid

op een begrijpelijke manier informeren van klanten en
het waarschuwen voor risico’s die aan bepaalde

Het generieke CDD-beleid is gericht op klanten van de

producten kleven.

bank aan wie financiering wordt verstrekt, op partijen
van wie rentedragende waardepapieren worden

BNG Bank beschikt over een productgoedkeurings-

gekocht voor de liquiditeitsportefeuille en financiële

proces voor de ontwikkeling van nieuwe producten en

tegenpartijen met wie derivatentransacties worden

de periodieke evaluatie van bestaande producten. De

afgesloten om de risico’s in de kredietportefeuille

verantwoordelijkheid voor specifieke onderdelen van

zoveel mogelijk af te dekken. Voordat een transactie

het proces is ondergebracht bij diverse afdelingen van

met een nieuwe klant wordt afgesloten wordt altijd het

de bank, met name Public Finance, Compliance en

Customer Due Diligence-beleid doorlopen.

Juridische Zaken.

Het CDD onderzoek wordt uitgevoerd op basis van een

3.3.2

Overige uitzettingen

risico-gebaseerde benadering, dat wil zeggen dat, indien

BNG Bank houdt een portefeuille van zeer liquide

mogelijke integriteitsrisico’s zijn gesignaleerd, een

papier aan, zodat zij steeds aan haar verplichtingen kan

uitgebreider/verscherpt cliëntonderzoek nodig is. Op

voldoen. Dit papier bestaat voor het grootste deel uit

grond van het cliëntonderzoek wordt de cliënt ingedeeld

leningen van nationale overheden en van supranatio-

in een risicocategorie. Hoe hoger deze risicocategorie,

nale instellingen binnen de EU, alsmede de nationale

hoe intensiever de beheersmaatregelen om de risico’s tot

overheden van Zwitserland, de VS, Canada en Australië

een acceptabel niveau te mitigeren. Bestaande klanten

met een hoge kredietwaardigheid. Daarnaast wordt een

worden periodiek gereviewd met een frequentie die

beperkt deel aangehouden in verhandelbare RMBS’en

afhangt van de vastgestelde risicocategorie. Ook

(Residential Mortgage-Backed Securities) en covered

bepaalde gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn voor het

bonds met als onderpand woninghypotheken. Er is geen

uitvoeren van een review, of zo nodig het opnieuw

direct contact tussen de uitgever van het papier en de

doorlopen van het Due Diligence-proces.

bank. Er wordt geen papier aangekocht van overheden
of instellingen met een hoog risicogehalte wat betreft

Equator Principles
Op projectfinancieringen zijn de Equator Principles van
toepassing. In dit kader dienen klanten die dit type
financiering aangaan jaarlijks te (laten) rapporteren over
de naleving van de principes bij het onderhavige project.
Bij de financiering van exportkredieten onder garantie

governance- of milieuaspecten.
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3.3.3

Funding
Langlopende funding

3.3.4

Interne bedrijfsvoering
Leveranciers

De bank maakt voor haar funding gebruik van gerenom-

Op leveranciers zijn de uitsluitingsbepalingen van de

meerde instituten (investment banks) die onder super-

bank van toepassing. Met leveranciers wordt met

visie van de plaatselijke toezichthouder staan. Dit is

regelmatige tussenpozen overlegd over de wijze waarop

belangrijk om een goede plaatsing van de omvangrijke

zij duurzaam handelen hebben vastgelegd en hoe zij er

emissies van de bank te kunnen realiseren. Deze

op toezien hoe in hun keten mensenrechten en

investment banks toetsen tegenpartijen aan de hand van

duurzaam handelen worden gewaarborgd. Wanneer de

hun Know Your Customer- en CDD-beleid.

bank constateert dat inbreuk wordt gemaakt op de
duurzaamheidsprincipes van de bank, dan zal zij via

Papier van BNG Bank is op de beurs verhandelbaar. Er is

overleg proberen tot een bevredigende oplossing te

geen direct contact tussen de bank en de afnemer van de

komen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de

obligaties. De bank heeft geen invloed op het eigenaar-

bank in principe afscheid nemen van de desbetreffende

schap ervan en heeft geen kennis van de actuele houders

leverancier.

van de obligaties. Op bngbank.com is een aantal Capital
Market Facts gepubliceerd dat de bank wél bekend is. De

3.3.5

Medewerkers

bank vult haar  ketenverantwoordelijkheid in door bij

Voor het functioneren van de organisatie zijn des-

emissies van obligatieleningen de mogelijke beleggers te

kundige en betrokken medewerkers van cruciaal belang.

informeren, conform de transparantievereisten uit de

BNG Bank hanteert een zero tolerance beleid in geval

Wet op het financieel toezicht (Wft).

van (poging tot) omkoping en corruptie, ongeacht de

In een beperkt deel van de lange fundingbehoefte wordt

ontvanger. Medewerkers dienen ethisch en integer

voorzien door private placements. Ook hier is er meestal

te handelen.

geen direct contact tussen bank en belegger, maar wordt

Bij indiensttreding krijgt de integriteit van de medewer-

gebruik gemaakt van gerenommeerde instituten. Voor

kers en bestuurders bijzondere aandacht. Alle mede-

het Know Your Customer-proces en toetsing aan het

werkers doorlopen voordat zij in dienst treden de

CDD-beleid geldt dezelfde werkwijze als bij emissies.

Pre-Employment Screening. Nieuwe medewerkers
ontvangen bij indiensttreding de bedrijfscode en leggen

Kortlopende funding

de eed of belofte financiële sector af en dienen een

De bank voorziet in een deel van haar kortlopende

Verklaring omtrent Gedrag in te leveren. Er zijn

financieringsbehoefte door het accepteren van deposito’s

procedures van kracht om omkoping en corruptie te

(veelal van centrale banken) en transacties met financiële

voorkomen en te ontdekken. Interne gedragsregels ter

instellingen.

voorkoming van belangenconflicten betreffen onder

Deze vallen onder het Customer Due Diligence-beleid van

meer de regels voor het ontvangen en geven van

de bank. Dit beleid is gebaseerd op de door de Wft gestelde

relatiegeschenken en de regels voor het privé aangaan

eis van integere bedrijfsvoering, de Nederlandse antiwit-

van transacties met leveranciers. Meer informatie over

waswetgeving en het convenant inzake mensenrechten.

de relevante regelingen is te vinden op https://www.

Landen en partijen waartegen internationaal overeenge-

bngbank.nl/Over-BNG-Bank/Organisatie-en-bestuur/

komen sancties zijn uitgevaardigd zijn daarom uitgesloten.

BNG-Bank-Bedrijfscode.

Daarnaast worden deze partijen getoetst aan de uitsluitin-

Medewerkers, leidinggevenden en leden van het

genlijst. Bestaande posities zullen zo snel als redelijkerwijs

Executive Committee ontvangen geen variabele

mogelijk worden afgebouwd in geval van sanctieoplegging

beloningen. Het beloningsbeleid is gepubliceerd op

of wanneer partijen ook na nadere afweging op basis van

www.bngbank.nl.

de uitsluitingenlijst dienen te worden uitgesloten. Naast
uitsluiting van partijen op grond van internationaal
overeengekomen sancties zal de bank bij voorgenomen
activiteiten in bepaalde landen in het kader van funding of
bij transacties met financiële tegenpartijen van geval tot
geval de actuele mensenrechtensituatie bezien en op grond
daarvan kunnen afzien van deze activiteiten, ook al zijn
geen internationale sancties ingesteld.
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