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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 

UITSLUITINGSLIJST VOOR BEPAALDE GOEDEREN: OPENBARE VERKLARING 

 

De BNP Paribas Groep is lid van het UN Global Compact en verbindt zich ertoe niet bij te 

dragen aan de schending van de fundamentele rechten (waaronder het recht op gezondheid) 

en streeft een voorzichtigere aanpak na op het vlak van milieuthema's. 

Om die verbintenissen na te leven heeft BNP Paribas in het kader van haar Sociaal en 

ecologisch verantwoord ondernemerschap beslist niet deel te nemen aan financieringen, 

beleggingen of verrichtingen die de hoogste risico's inhouden voor de gezondheid en de 

veiligheid van mensen, beschermde soorten of het milieu in het algemeen.  

Om die beslissing vorm te geven, heeft BNP Paribas een lijst met goederen uitgewerkt waarvoor 

alle verrichtingen uitgesloten worden door de Groep. Die lijst wordt goedgekeurd door de 

Algemene directie van de Groep en is opgesteld op basis van internationale verdragen, wetten, 

voorschriften en decreten voor het regelen van de productie en handel van die goederen.  

BNP Paribas aanvaardt geen financieringen, beleggingen of verrichtingen voor producten die 

nationaal of internationaal verboden zijn. Bovendien heeft BNP Paribas beslist om voor al zijn 

financieringen, beleggingen of verrichtingen aangaande de hieronder opgesomde goederen de 

strengste geldende regels toe passen, ook indien de lokale wetgeving minder strikt zou zijn. 

Die beslissing geldt voor alle entiteiten van de BNP Paribas Groep, met inbegrip van de 

dochtermaatschappijen en joint ventures onder haar rechtstreeks toezicht.  

BNP Paribas neemt niet deel aan financieringen, beleggingen of verrichtingen betreffende: 

- De productie of handel van controversiële wapens volgens het beleid van de Groep voor 

de defensiesector (openbaar gemaakt in 2010). 

- De productie, handel of het gebruik van drijfnetten langer dan 2,5 kilometer. 

- De productie van asbestvezels. 

- De productie of de handel van producten die pcb's bevatten (polychloorbifenylen)1. 

- De handel in elke dierlijke of plantaardige soort of product geregeld door de CITES-

conventie (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna or 

Flora) en die niet is erkend door een CITES-vergunning. 

- Activiteiten die voornamelijk verband houden met tabak 

De modaliteiten voor de operationele uitvoering en interne controle van onze verbintenissen 

worden bepaald volgens een interne procedure die wordt goedgekeurd door de Algemeen 

afgevaardigde van BNP Paribas. 

Einde van de openbare verklaring 

                                                           
1
 In België beter bekend onder de gebruiksnamen askarel, chlophen en pyraleen 


