
     

 

Charter voor verantwoorde handelsrelaties van BNP Paribas 

 

Opdracht van BNP Paribas 

BNP Paribas is een bank die zich ertoe heeft verbonden om de wereld te helpen veranderen door zijn klanten 

te begeleiden bij de verwezenlijking van hun projecten en tegelijkertijd mee te werken aan een duurzamere en 

beter verdeelde groei. De kern van ons engagement bestaat uit sterke ambities en zware eisen op het gebied 

van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid, ethiek, diversiteit en inclusie, en bevordering van 

de rechten van de mens in de landen waar we zijn gevestigd, met naleving van de lokale wetgeving en cultuur.  

Om die ambitie waar te maken heeft BNP Paribas de naleving van de rechten van de mens en het respect voor 

het milieu opgenomen in zijn managementprincipes en operationele processen. En ook in de interactie met zijn 

stakeholders binnen zijn invloedsfeer kregen ze een plaats. 

Verbintenissen, standpunten en policy’s van BNP Paribas 

BNP Paribas wil een positieve invloed hebben op zijn stakeholders en legde twee gedragsregels vast om zijn 

ambitie rond engagement in de maatschappij waar te maken: 

 de naleving van de rechten van de mens aanmoedigen; 

 het milieu beschermen en de klimaatverandering bestrijden, in overeenstemming met het Akkoord 

van Parijs. 

Zo verbindt BNP Paribas zich ertoe om een aantal principes en normen na te leven die de basis vormen van de 

manier waarop de Groep zijn activiteiten uitoefent: 

 de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties; 

 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties; 

 de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, die wereldwijd worden erkend; 

 de internationaal erkende standaarden van de mensenrechten, zoals bepaald in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens; 

 de fundamentele arbeidsnormen zoals bepaald door de Internationale Arbeidsorganisatie. 

In aanvulling op die publieke verbintenissen beschikt BNP Paribas over interne policy’s en een beheer van 

maatschappelijke en ecologische risico’s, in antwoord op talrijke problemen rond milieu, maatschappij en 

governance, waaronder: 

 de gedragscode van de groep BNP Paribas; 

 de verklaring van BNP Paribas over de rechten van de mens; 

 het milieu-engagement van BNP Paribas; 

 de ontwikkeling van toepassingsgidsen voor financieringen en beleggingen, met daarin policy’s en 

criteria voor sectoren met een zware ESG-problematiek; 

 de naleving van de Evenaarsprincipes voor grote industrie- en infrastructuurprojecten. 

Verwachtingen van BNP Paribas tegenover zijn klanten 

BNP Paribas wil zijn engagement doortrekken in zijn handelsrelaties. Overeenkomstig de verbintenissen, 

standpunten en policy’s van de Groep wil BNP Paribas betrekkingen aanknopen met klanten die 

handelspraktijken hanteren waarin governance en verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten, 

fundamentele vrijheden en milieu een belangrijke plaats innemen. 

Geen enkel land, geen enkel bedrijf en geen enkele burger zal er duurzaam bij winnen als de wereld verliest. 

We zijn ervan overtuigd dat een collectieve vooruitgang er alleen kan komen via een duurzame en beter 

verdeelde groei.            
  


