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INLEIDING 

 
Wie we zijn 
BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de 
publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Wij zijn de 
belangrijkste financier van de Nederlandse publieke sector. De hiervoor benodigde 
middelen halen wij op de internationale geld- en kapitaalmarkt op. Wij verrichten 
onze werkzaamheden vanuit één vestiging, in Den Haag, met een personeelsomvang 
van ruim 300 Fte. 
 
Duurzaam, betrouwbaar en professioneel zijn de kernwaarden die bij de bank horen. 
Onze missie, strategie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen en 
randvoorwaarden worden nader toegelicht op bngbank.nl.  
In dit document wordt uiteengezet hoe de bank de kernwaarde ‘duurzaam’ invult. 
Het duurzaamheidsbeleid is besproken in de Commissie Duurzaamheid en 
vastgesteld door de Raad van Bestuur. Over de externe KPI’s met betrekking tot 
duurzaamheid waarover in het bestuursverslag van de bank wordt gerapporteerd 
vindt assurance plaats door de externe accountant en wordt verantwoording afgelegd 
aan de Raad van Commissarissen. De realisatie van de interne KPI’s wordt besproken 
in de kwartaalgesprekken tussen de RvB en de verantwoordelijke leidinggevenden.  
 

DUURZAAM OPEREREN IN DE WAARDEKETEN 

Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van hun doelstellingen voor een 
toekomstbestendige samenleving. Duurzaam ondernemen is ook een belangrijk 
uitgangspunt voor de activiteiten van BNG Bank zelf. Gelet op haar maatschappelijke 
functie streeft BNG Bank naar verantwoorde groei.  
Conventies met betrekking tot mensenrechten, rechten van minderheden en 
arbeidsomstandigheden vormen het kader voor de activiteiten van de bank.  
 
Wij sluiten in onze benadering van duurzaamheid aan op de uitgangspunten in het 
Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ uit 1987 (people, planet, profit), die ook 
vertaald zijn in de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: 
 
Een activiteit geldt als duurzaam wanneer deze bijdraagt aan een positief lange 
termijn totaaleffect op ecologisch, sociaal-cultureel en economisch gebied. 
 
Rol BNG Bank in bevordering duurzaamheid 
Vanuit haar missie heeft de bank de grootste impact op het gebied van duurzaamheid 
via het verlenen van balansfinanciering aan decentrale overheden, woningcorporaties 
en zorginstellingen. Door het aanbieden van financiering tegen scherpe tarieven 
ontstaat voor deze klantengroepen meer ruimte in hun budget om hun doelstellingen 
te realiseren. Naast balansfinanciering verstrekt de bank ook financiering bestemd 
voor specifieke projecten, met name aan instellingen in de zorg- en onderwijssector 
en in de sfeer van energietransitie en infrastructuur.  
Wij voeren proactief overleg met klanten om hun duurzaamheid en die van onze 
kredietportefeuille te verbeteren: 
a. Bij balansfinanciering doen we dit onder meer door klanten te stimuleren en te 

ondersteunen via kennisdeling en innovatieve oplossingen.  

https://www.bngbank.nl/over-bng-bank/profiel
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b. Bij projectfinanciering worden kredietaanvragen voorzien van een 
duurzaamheidsanalyse en wordt zo nodig voorrang gegeven aan de financiering 
van de meest duurzame projecten.  

c. BNG Bank heeft een BNG Duurzaamheidsfonds opgezet om ook kleinschalige 
duurzame projecten te helpen realiseren. 
 

Onze ambitie is een verbetering van de duurzaamheidsscore van onze 
kredietportefeuille op basis van onze definitie van duurzaamheid en vermindering van 
de CO2-impact ervan, in lijn met de reductiedoelstelling uit het klimaatakkoord van 
Parijs.  
• Vanuit de eerder genoemde definitie van duurzaamheid heeft onderzoeksbureau 

Telos  aan de hand van de scores van de klanten op een groot aantal criteria op 
economisch, sociaal en milieugebied een ‘duurzaamheidsscore’ gemaakt voor 
onze portefeuilles ‘Gemeenten’, ‘Wonen’ en ‘Zorg en Onderwijs’. We brengen 
daarnaast ook de duurzaamheid van de portefeuille ‘Projectfinanciering’ in kaart. 

• Wij meten met ingang van 2019 de CO2-impact van onze kredietportefeuille 
volgens de methodiek van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF).  

• We publiceren jaarlijks de ontwikkeling van de duurzaamheidsscores voor de vier 
genoemde klantengroepen en de CO2-impact van de kredietportefeuille op basis 
van een nulmeting per 2019, zodat de realisatie van onze duurzame ambitie 
transparant is. 

 
 
 
Verduurzaming op drie fronten 
Het duurzaamheidsbeleid van BNG Bank richt zich op de drie onderdelen van de 
waardeketen: 
1. Kredietverlening 
2. Bedrijfsvoering 
3. Funding 
 
De duurzaamheidsambities per onderdeel worden hieronder toegelicht. 

KREDIETVERLENING   

BNG Bank beperkt zich in haar kredietverlening tot instellingen in het Nederlandse 
publieke domein en organisaties met een sterke overheidsbetrokkenheid. Artikel 2 
van onze statuten vormt het kader voor de instellingen die voor financiering in 
aanmerking komen. Er moet altijd sprake zijn van een materiële financiële 
betrokkenheid van een overheid. Klanten buiten dit kader komen niet voor 
financiering door BNG Bank in aanmerking. De bank stimuleert de verduurzaming 
door klanten en is actief betrokken bij de transitie naar het gebruik van duurzaam 
opgewekte energie.  
 
 
Op de kredietportefeuille is het Customer Due Diligence (CDD)-beleid van toepassing, 
waarin integriteitsrisico’s en aspecten van mensenrechten worden meegenomen (zie 
ook het mensenrechtenbeleid van de bank). Een High Risk assessment op het gebied 
van mensenrechten (landen en sectoren) maakt deel uit van het kredietproces.  
 

https://www.bngbank.nl/over-bng-bank/corporate-governance/statuten
https://www.bngbank.nl/Documents/Over%20BNG%20Bank/Regelingen/Mensenrechtenbeleid%20BNG%20Bank%202018.pdf
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Op projectfinancieringen zijn de Equator Principles van toepassing. In dit kader 
dienen klanten jaarlijks te (laten) rapporteren over de naleving van de principes bij 
een project. In de kredietvoorstellen is een duurzaamheidsparagraaf opgenomen, 
waarin wordt ingegaan op de uitkomsten van de in het kader van de Equator 
Principles vereiste assessments op milieu en sociaal gebied.  
 
Bij de financiering van exportkredieten onder garantie van de Nederlandse Staat 
wordt de MVO-analyse van Atradius in ogenschouw genomen. Deze beoordeling vindt 
plaats aan de hand van OESO-richtlijnen, arbeidsnormen van de ILO (International 
Labour Organisation en de principes van UN Global Compact). Ook bij een positieve 
uitkomst van deze analyse kan de bank op basis van eigen afweging besluiten niet 
tot herfinanciering van deze kredieten over te gaan, tenzij BNG Bank als een door het 
Ministerie van Financiën aangewezen funder fungeert (CIRR). 
 
Zorgplicht, het handelen in het belang van de klant, staat voorop in de 
dienstverlening. Wij streven daarom naar overzichtelijke en transparante producten 
die in klantbehoeften voorzien en waarvan de risico’s voor de klanten overzienbaar 
zijn. Veel aandacht gaat uit naar het op een begrijpelijke manier informeren van 
klanten en het waarschuwen voor risico’s die aan bepaalde producten kleven. Onze 
kredietvoorwaarden zijn eerlijk, uitgebreid en nauwkeurig beschreven en bevatten 
geen verborgen bezwarende voorwaarden (kleine lettertjes). Kosten en voorwaarden 
zijn helder en eenduidig geformuleerd. 
BNG Bank beschikt over een productgoedkeuringsproces (PARP) voor de ontwikkeling 
van nieuwe producten en de periodieke evaluatie van bestaande producten. De 
verantwoordelijkheid voor specifieke onderdelen van het proces is ondergebracht bij 
diverse onderdelen van de bank. Het PARP proces bewerkstelligt dat de zorgplicht 
richting de klant een meer centrale rol in de productgoedkeuring krijgt door 
doelgroep afbakening (positief en negatief), het identificeren van de behoeften en het 
risicoprofiel zodat het ontwerp van het financiële instrument, inclusief de kenmerken 
ervan, geen nadelige gevolgen heeft voor eindklanten of niet leidt tot problemen met 
marktintegriteit.   
Een aanzienlijk deel van de klanten dient zich te houden aan wet- en regelgeving die 
een gezonde financiële positie moet waarborgen. Voor de energie- en zorgsector zijn 
policy papers van toepassing, waarin is vastgelegd aan welke minimumeisen een 
klant dient te voldoen om voor financiering in aanmerking te komen. In voorkomende 
gevallen worden strengere eisen opgelegd. Klanten worden jaarlijks aan een revisie 
onderworpen, waarbij wordt nagegaan of aan de overeengekomen covenants voor 
financiering is voldaan. In geval van een covenant breach zal in overleg met de klant 
naar een oplossing worden gezocht om de gewenste niveaus te herstellen. Indien 
nodig wordt de revisiefrequentie opgevoerd en de beoordeling geïntensiveerd. In het 
uiterste geval kan worden besloten de relatie met de klant te beëindigen. 
 
De RvB en het senior management zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de 
doelstellingen met betrekking tot kredietverlening. De RvC beoordeelt jaarlijks de 
realisatie op basis van een rapportage van de externe accountant. De sturing van de 
langlopende kredietverlening valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken 
senior managers. Zij rapporteren aan de voorzitter van de RvB. 
  

https://equator-principles.com/
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Uitsluitingscriteria kredietverlening 
BNG Bank heeft een aantal activiteiten en handelswijzen uitgesloten van 
kredietverlening, mochten deze al statutair financierbaar zijn. Als in voorkomende 
gevallen sprake is van expliciet overheidsbeleid of van expliciete overheidsgaranties, 
maakt de bank een eigenstandige afweging (case-by-case).  
Wanneer wordt geconstateerd dat bij een relatie op enig moment gedurende de 
looptijd van de overeenkomst sprake is van de  hiervoor genoemde 
uitsluitingscriteria,  dan zal in eerste instantie in overleg met de betrokken relatie 
naar een oplossing worden gezocht hoe weer aan de criteria kan worden voldaan. Bij 
herhaalde inbreuk op de criteria zal de bank onderzoeken hoe de relatie met de 
betrokken klant kan worden beëindigd. Daarnaast behouden we ons het recht voor 
op grond van duurzaamheidsafwegingen een kredietaanvraag af te wijzen. 
 
 
Wij verwachten van onze klanten 
dat zij voldoen aan de voor hen 
geldende wet- en regelgeving en 
dat zij dit desgevraagd aan 
kunnen tonen. Wij verwachten 
van hen dat zij de relaties 
waarmee zij zaken doen ten 
behoeve van hun eigen 
activiteiten toetsen op het 
naleven van wet- en regelgeving 
en op duurzaamheidscriteria 
(ketenverantwoordelijkheid), en 
dit desgevraagd aan kunnen 
tonen. Wij behouden ons ook het 
recht voor om krediet aan een 
klant te weigeren als 
leveranciers van die klant niet 
aan de duurzaamheidscriteria 
voldoen. 
 
Overige uitzettingen 
BNG Bank houdt een portefeuille 
van zeer liquide papier aan. Dit 
papier bestaat voor het grootste 
deel uit leningen van nationale 
overheden en van 
supranationale instellingen 
binnen de EU, alsmede de 
nationale overheden van 
Zwitserland, de VS, Canada en 
Australië met een hoge 
kredietwaardigheid. 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. 

Uitgesloten sectoren: 
– Zoeken naar en/of ontginning van nieuwe kolen-, olie- en 

gasreserves 
– Bontindustrie 
– Tabaksindustrie 
– Wapenindustrie 
– Partijen die op het moment van kredietaanvraag op de 

‘Indicatieve uitsluitingslijst inzake clustermunitie’ van de AFM 
staan vermeld alsmede partijen die binnen dezelfde 
economische eenheid vallen als deze partij. Dat geldt ook voor 
projecten waarbij producten worden afgenomen van deze 
partijen 

– Pornografie 
– Kansspelen, met uitzondering van organisaties die met het 

overgrote deel van de netto opbrengsten maatschappelijke 
organisaties en activiteiten ondersteunen  

– Dierproeven (tenzij noodzakelijk voor medische doeleinden) 
– Bio-industrie,  het op een zeer klein oppervlak op intensieve 

wijze bedrijven van veeteelt 
 

Uitgesloten handelswijzen: 
– Corruptie, fraude, het overtreden van gedragscodes 
– Onvoldoende corporate governance 
– Structurele schending van de mensenrechten 
– Inzet van kinderen in het productieproces 
– 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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FUNDING 

Verreweg het grootste deel van onze funding betrekken wij via openbare emissies op 
de internationale geld- en kapitaalmarkt. De bank heeft geen spaarbedrijf voor 
particulieren.  
 
Voor onze funding maken we gebruik van gerenommeerde dealers (investment 
banks) die onder supervisie van de plaatselijke toezichthouder staan. Dit is belangrijk 
om een goede plaatsing van de omvangrijke emissies van de bank te kunnen 
realiseren. Deze dealers toetsen tegenpartijen aan de hand van hun Know Your 
Customer- en CDD-beleid.  
Alle dealers en andere betrokken partijen zoals paying agents en brokers zijn 
onderworpen aan het CDD-beleid van de bank. BNG Bankobligaties zijnopenbaar 
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. Op bngbank.com hebben we 
een aantal Capital Market Facts gepubliceerd dat ons wél bekend is. Wij vullen onze 
ketenverantwoordelijkheid in door bij emissies van obligatieleningen de mogelijke 
beleggers te informeren, conform de transparantievereisten uit de Wft.  
 
Een bijzondere categorie openbare emissies wordt gevormd door de duurzame 
obligaties: Sustainability bonds en Social Housing bonds. Deze obligaties worden 
gebruikt voor de financiering van de gemeenten en corporaties die volgens de Telos-
systematiek binnen hun categorie het hoogst scoren op het gebied van duurzaamheid 
(‘best-in-class’). Daarnaast wordt incidenteel een ‘green bond’ uitgegeven die 
rechtstreeks gekoppeld is aan een duurzaam project. Het is onze ambitie om de 
frequentie van uitgifte en de omvang van onze Sustainability bonds en Social 
Housing bonds geleidelijk te verhogen. 
 
In een beperkt deel van onze lange fundingbehoefte wordt voorzien door private 
placements. Ook hier is er meestal geen direct contact tussen bank en belegger. Voor 
het Know Your Customer-proces en toetsing aan het CDD-beleid geldt dezelfde 
werkwijze als bij emissies. Ook hier is de High Risk assessment van toepassing. 
Beleggers waarmee in de vorm van onderhandse leningen direct transacties worden 
afgesloten zijn onderworpen aan het CDD-beleid van de bank. Dit betreft een klein 
deel van de fundingbehoefte van de bank. 
 
Kortlopende funding 
De bank voorziet in een deel van haar kortlopende financieringsbehoefte door het 
accepteren van deposito’s (veelal van centrale banken) en transacties met financiële 
instellingen.  
Deze vallen onder het Customer Due Diligence-beleid van de bank. Dit beleid is 
gebaseerd op de door de Wft gestelde eis van integere bedrijfsvoering, de 
Nederlandse antiwitwaswetgeving en het convenant inzake mensenrechten. Landen 
en partijen waartegen internationaal overeengekomen sancties zijn uitgevaardigd zijn 
daarom uitgesloten. Daarnaast worden deze partijen getoetst aan de 
uitsluitingenlijst. Bestaande posities zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden 
afgebouwd in geval van sanctieoplegging of wanneer partijen ook na nadere afweging 
op basis van de uitsluitingenlijst dienen te worden uitgesloten. Naast uitsluiting van 
partijen op grond van internationaal overeengekomen sancties zal de bank bij 

https://www.bngbank.com/funding/capital-markets-facts
https://www.bngbank.com/funding/sustainability-bond
https://www.bngbank.com/funding/social-housing-bond
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voorgenomen activiteiten in bepaalde landen in het kader van funding of bij 
transacties met financiële tegenpartijen van geval tot geval in lijn met haar CDD-
beleid het aspect mensenrechtenrisico bezien en mede op grond daarvan een 
afweging maken. 

BEDRIJFSVOERING 

 
Personeelsbeleid  
Voor het functioneren van de organisatie zijn deskundige en betrokken medewerkers 
van cruciaal belang. 
Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, diversiteit, flexibiliteit, een verantwoorde 
beloning en ontwikkeling van de medewerkers zijn kernpunten van het HR-beleid. Wij 
hebben in ons beleid vastgelegd hoe wij gelijke kansen aan iedereen willen bieden. 
BNG bank houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving, wat betreft rechten en 
arbeidsomstandigheden van medewerkers, ongeacht geloof, geslacht, afkomst, 
geaardheid of nationaliteit.  
BNG Bank hanteert een zero tolerance beleid in geval van (poging tot) omkoping en 
corruptie, ongeacht de ontvanger. Onze medewerkers dienen ethisch en integer te 
handelen.  
Bij indiensttreding krijgt de integriteit van de medewerkers en bestuurders bijzondere 
aandacht. BNG Bank beschikt over een pre-employment screeningbeleid. Nieuwe 
medewerkers ontvangen bij indiensttreding de bedrijfscode en leggen de eed of 
belofte financiële sector af. Er zijn procedures van kracht om omkoping en corruptie 
te voorkomen, te ontmoedigen en te ontdekken. Interne gedragsregels ter 
voorkoming van belangenconflicten betreffen onder meer de regels voor het 
ontvangen en geven van relatiegeschenken en de regels voor het privé aangaan van 
transacties met leveranciers. 
De uitvoering van het personeelsbeleid ligt bij het management en de afdeling 
Personeelszaken. 
 
Huisvesting  
BNG Bank gebruikt groen opgewekte stroom en wekt zelf stroom op door middel van 
zonnepanelen. Verwarming geschiedt door middel van stadsverwarming 
(restwarmte). Wij gebruiken geen aardgas.  
Doelstelling is dat onze bedrijfsvoering uiterlijk eind 2020 volledig CO2-neutraal is. 
Dit bereiken we vooral door verdere verduurzaming van ons kantoorgebouw in Den 
Haag (dat al Label A heeft) en door compensatie van de resterende CO2 footprint. 
Voor de langere termijn is de ambitie het energieverbruik terug te dringen in lijn met 
de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. De mogelijkheden voor de autokeuze 
binnen de leaseregeling zijn bepaald door de eigen normen voor de maximale CO2-
uitstoot. Elektrisch rijden of hybride rijden geniet de voorkeur. Daarnaast wordt de 
mogelijkheid van een OV-kaart voor zakelijk verkeer geboden.   
 
Inkoop 
Wij doen onze inkopen voor het grootste deel bij Nederlandse leveranciers, op wie 
Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is. In het inkoopbeleid is inkoop 
afgestemd op het feitelijk gebruik en op een goede balans tussen milieu- en 
economische belangen. Aan leveranciers worden eisen gesteld met betrekking tot 
hun duurzaamheidsprestaties op het gebied van arbeidsomstandigheden, beloning en 

https://www.bngbank.nl/Documents/Over%20BNG%20Bank/Regelingen/Inkoopbeleid_2016.pdf
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arbeidsduur, hetzij door de eis van externe certificering (ISO of EMAS) hetzij door 
een assessment. Op leveranciers zijn de uitsluitingsbepalingen van de bank van 
toepassing. Met leveranciers wordt met regelmatige tussenpozen overlegd over de 
wijze waarop zij duurzaam handelen hebben vastgelegd. Wanneer wij constateren 
dat inbreuk wordt gemaakt op de duurzaamheidsprincipes van de bank, dan zullen 
wij via overleg proberen tot een bevredigende oplossing te komen. Indien dit niet 
mogelijk blijkt te zijn, dan zullen wij in principe afscheid nemen van de betreffende 
leverancier. Gegeven de omvang van de organisatie is het bedrag dat in absolute 
termen met de inkoopactiviteiten is gemoeid, beperkt. Het inkoopbeleid van de bank 
is gepubliceerd op bngbank.nl. 
 
De bank biedt voor zover mogelijk aan leveranciers gelegenheid tot het plaatsen van 
medewerkers bij haar met een zekere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 
 
Het beleid en de ambities van BNG Bank op het gebied van duurzame bedrijfsvoering 
worden jaarlijks vastgesteld en geëvalueerd onder verantwoordelijkheid van de RvB. 
Coördinatie van het beleid ten aanzien van huisvesting en inkoop berust bij het 
organisatieonderdeel Facilitaire Zaken. Bij de uitvoering zijn verschillende afdelingen 
betrokken, afhankelijk van het onderwerp.  
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