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Inleiding 
 

Als onderdeel van haar inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft BNP 
Paribas,  consistente beleiden ontwikkeld voor haar financiële producten en diensten 
voor de energiesector inclusief de energieproductie uit steenkool.  
 
BNP Paribas erkent dat energie op basis van steenkool veel CO2 uitstoot en aanzienlijk 
bijdraagt tot de klimaatverandering. Volgens de doelstellingen van het Akkoord van 
Parijs en in overeenstemming met de bijbehorende IPCC-scenario's moeten OESO-
landen en de rest van de wereld steenkool geleidelijk uit hun productiecapaciteit weren. 
In die context wil BNP Paribas energiebedrijven ondersteunen bij hun exitstrategie voor 
steenkool.    
 
BNP Paribas heeft zijn policy strikter gemaakt met betrekking tot financieringen voor 
algemene doeleinden die worden toegekend aan elektriciteitsproducenten, waarvan 
sommigen nog altijd elektriciteit produceren op basis van steenkool. Na de stopzetting 
van haar steun aan projecten voor nieuwe kolencentrales (CFPP) en nadat ze haar 
klanten verzocht om een diversifiëringsstrategie te voeren met het oog op een lagere 
CO2-uitstoot, maakt de Groep nu haar ambitie bekend om geen thermische energie uit 
steenkool meer te ondersteunen op basis van verschillende deadlines naargelang de 
geografische regio van de activa van de klant. BNP Paribas streeft meer bepaald naar 
een nulblootstelling aan thermische energieproductie uit steenkool tegen 2030 in de 
Europese Unie en OESO-landen en tegen 2040 in de rest van de wereld, door zijn 
klanten te overtuigen en zijn portefeuille actief te monitoren.  
 
Daartoe zal de Groep verder in dialoog gaan met klanten die elektriciteit opwekken uit 
steenkool, om aldus te beoordelen of hun exitstrategie voor steenkool in 
overeenstemming is met de doelstellingen van de Groep per geografische regio.  
 
In 2020 zal een exitproces worden gevoerd voor elektriciteitsbedrijven die een nieuwe 
productie uit steenkool plannen of geen exitstrategie hebben. De beoordeling van de 
portefeuille zal in 2021 worden afgerond op basis van een actieve dialoog en 
betrokkenheid van de klant, en uiteindelijk leiden tot de beëindiging van de bankrelatie 
met klanten die de door de bank bepaalde deadlines niet naleven. De beoordeling van 
de exitstrategie voor steenkool zal dus deel uitmaken van een globaal monitoringproces 
dat daarna jaarlijks zal worden herzien.  

In aanvulling op wat voorafgaat, acht BNP Paribas het ook zeer belangrijk dat elk 
elektriciteitsbedrijf voldoet aan de essentiële eisen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en bescherming van het milieu voor de toekomstige generaties. 
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1. Doelstelling 
 

 
Dit beleid definieert een aantal regels en procedures met betrekking tot de financiële 
producten en diensten die de entiteiten van BNP Paribas aanbieden. Ze zijn bedoeld 
om  richtlijnen op te stellen voor verantwoord ondernemen.  
 

2. Toepassingsgebied 
 

2.1 Geographisch 
 

Wereldwijd.  
 
 
2.2 Sectoren  
 

Dit beleid heeft betrekking op:  

 
- Kolencentraleprojecten: constructie van kolencentrales1, evenals de uitbreiding 

en/of verbetering van bestaande kolencentrales om de levensduur ervan te 
verlengen of de capaciteit ervan te vergroten.   

- Elektriciteitsbedrijven: bedrijven die actief zijn in de elektriciteitsproductiesector, 
die een of meer kolencentrales bezitten of beheren, inclusief 
dochterondernemingen van gediversifieerde bedrijfsgroepen. 

 

2.3 De betrokken activiteiten van BNP Paribas  

 
Entiteiten van BNP Paribas Group: dit beleid is van toepassing op alle bedrijfslijnen, -
takken, dochterondernemingen en joint-ventures waarvan BNP Paribas het operationeel 
beheer waarneemt. Wanneer BNP Paribas nieuwe joint-ventures opricht waarin het een 
minderheidsaandeel heeft, streeft het ernaar om zijn normen op te nemen in het 
contract van de joint-venture.  
 
Financiële producten & diensten: Dit beleid is van toepassing op alle 
financieringsactiviteiten en op alle adviesactiviteiten van BNP Paribas (krediet- en 
schuldmarkten, eigen vermogen, waarborgen en adviesactiviteiten enz.). Het omvat alle 
                                                           
1
 Warmte-krachtkoppelingsprojecten op basis van thermische steenkool behoren tot de scope 
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nieuwe KC-projecten en elektriciteitsbedrijven. Wat de financieringscontracten met 
elektriciteitsbedrijven betreft die ouder zijn dan dit beleid, zullen de regels en normen die 
hieronder worden uiteengezet, worden toegepast alsof die contracten werden herzien.  
 
Vermogensbeheer: dit beleid is van toepassing op alle entiteiten van BNP Paribas die 
hun eigen activa en de activa van derden beheren, met uitzondering van aan de index 
gekoppelde producten en mandaten waarbij klanten ervoor hebben gekozen om ons 
Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet te volgen. Externe 
vermogensbeheerders worden actief gemonitord en aangemoedigd om de normen van 
BNP Paribas na te leven. 

 

3 Regels en normen van het beleid 
 

De elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool is streng gereglementeerd zowel 
op nationaal als internationaal niveau, vooral wat de luchtuitstoot betreft. BNP Paribas 
eist dat de elektriciteitsbedrijven voldoen aan de wetten en toepasselijke regels alsook 
aan de internationale normen goedgekeurd door de landen waarin ze werkzaam zijn. Dit 
beleid stelt ook bijkomende criteria vast die de elektriciteitsbedrijven  moeten 
respecteren. 
   
Die criteria werden opgesteld om de belangrijkste kwesties uit de inleiding aan te 
pakken. Die criteria worden opgedeeld in twee categorieën: verplichte criteria en 
beoordelingscriteria.  
 
De verplichte criteria moeten worden gezien als absolute voorwaarden waaraan zonder 
uitzondering moet worden voldaan alvorens BNP Paribas financiële diensten en 
producten aan de ondernemingen van deze sector levert. Naast deze verplichte criteria 
werden er beoordelingscriteria vastgesteld om de analyse uit te werken die BNP 
Paribas uitvoert. Op basis van de resultaten van dat bijkomend zorgvuldig onderzoek, 
behoudt BNP Paribas zich het recht voor om bijkomende vereisten te stellen of 
betrokkenheid te weigeren, zelfs als men aan de verplichte criteria voldoet. 
 
 
3.1 Financiële diensten voor projecten rond elektriciteitscentrales op 
steenkool 
 
BNP Paribas levert geen financiële producten en diensten aan nieuwe 
kolencentraleprojecten, ongeacht het land van vestiging, noch aan brownfield-
retrofitprojecten voor kolencentrales met het oog op een uitbreiding van de levensduur 
of een verhoging van de capaciteit.   
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3.2 Financiële diensten voor ondernemingen uit de 
elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool 
 
De algemene doelstelling van deze policy bestaat erin onze financierings- en 
investeringsactiviteiten af te stemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs 
zodat we de globale opwarming ruim onder 2 °C kunnen houden.  Daarvoor moet 
geleidelijk worden afgestapt van thermische energie uit steenkool en wij zetten 
verschillende middelen in om daartoe te komen op basis van de twee hoofdactiviteiten 
van onze business.  

 

3.2.1 Verplichte criteria met betrekking tot financiële producten en diensten 

BNP Paribas zal alleen financiële producten en diensten verlenen aan            
elektriciteitsbedrijven die aan de volgende vereisten voldoen :  
 
 

 Het bedrijf voert een strategie om de elektriciteitsproductie uit steenkool in 
zijn productmix te beperken, aan de hand van een regelmatig gemonitord 
plan inclusief tijdlijn, waardoor het niet langer elektriciteitscentrales op basis 
van steenkool zal bezitten of beheren tegen 2030 in de Europese unie en 
OESO-landen en tegen 2040 in de rest van de wereld; 

 Het elektriciteitsbedrijf zal geen operationele kolencentralecapaciteit 
toevoegen aan zijn elektriciteitsportefeuille, en los van andere 
productiecapaciteit die eventueel wordt ontmanteld en/of verkocht; dit omvat 
de ontwikkeling of bestelling van kolencentrales.  

 Het elektriciteitsbedrijf onthult of kan op aanvraag zijn veiligheidsprestaties 
(werkongevallen, dodelijke ongevallen, ...) leveren; 

 De onderneming onthult of kan op aanvraag alle relevante informatie geven 
inzake milieugegevens: uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxides 
(NOx), stofdeeltjes, koolstofdioxide (CO2) in de lucht, het waterverbruik, 
alsook de hoeveelheid geproduceerde as en de verwijderingsmethodes. 

 

3.2.2 Verplichte criteria in verband met onze vermogensbeheeractiviteiten 
 

Doordat BNP Paribas Asset Management is uitgesloten van steenkoolgerelateerde 
activiteiten die in zijn Beleid voor Maatschapplijk Verantwoord Ondernemen zijn 
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opgenomen, zal BNP Paribas alleen investeren in elektriciteitsbedrijven die aan de 
volgende criteria voldoen: 

- elektriciteitsbedrijven waarvan de koolstofintensiteit uit de elektriciteitsproductie 
onder het globale gemiddelde van 491 gCO2/kWh van 2017 blijft; 
 

- elektriciteitsbedrijven die een traject volgen dat in overeenstemming is met het 
Akkoord van Parijs voor de sector, zoals bepaald in het Sustainable 
Development Scenario ('SDS') van het International Energy Agency ('IEA').  Het 
SDS van het IEA verplicht elektriciteitsbedrijven om hun koolstofintensiteit te 
verlagen tot 327 gCO2/kWh tegen 2025, en daarom zal BNP Paribas vragen dat 
ondernemingen hun koolstofintensiteit tussen 2020 en 2025 afbouwen tot een 
daarmee overeenstemmend cijfer, met uitsluiting van de ondernemingen die dat 
niet doen. 

 

BNP Paribas Asset Management kan uitzonderingen overwegen voor 
elektriciteitsbedrijven die geloofwaardige verbintenissen doen om hun 
steenkoolgerelateerde activiteiten af te bouwen tot een niveau dat strookt met het 
Akkoord van Parijs binnen een tijdspanne van twee jaar, wat halfjaarlijks zal worden 
gemonitord. 

 

3.2.3. Evaluatiecriteria met betrekking tot financiële producten en diensten 

 
BNP Paribas zal ook een analyse uitvoeren van elektriciteitsbedrijven, op basis van de 
onderstaande beoordelingscriteria:  
 

 Het elektriciteitsbedrijf maakt niet het onderwerp uit van weerkerende kritiek 
op hun milieu-, sociaal en beheerbeleid en op materiële kwesties 2, of neemt 
de nodige maatregelen om op eventuele kritieken te reageren.  
 

 Het elektriciteitsbedrijf heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor haar 
loontrekkenden (risicobeperkingsmaatregelen, opleidingsprogramma's). 
 

 Het elektriciteitsbedrijf heeft een procedure ingevoerd voor het informeren en 
raadplegen van gemeenschappen die zijn getroffen door de ontwikkeling van 
nieuwe elektriciteitscentraleprojecten. 

                                                           
2
 Bijvoorbeeld zijn betrokkenheid bij ernstige incidenten en controversies  betreffende  overtredingen van welke regelgeving van de UN 

Global Compact Principles: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 
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 Het elektriciteitsbedrijf heeft een overtuigende lijst van prestaties in het 
verleden voor veiligheids-, ecologische en sociale kwesties.  

 
Het aanvaardingsbeleid van BNP Paribas voor vaste klanten vormt de basis van elk 
engagement.  
BNP Paribas vraagt van ondernemingen uit de elektriciteitsproductiesector  om, voor 
elke transactie, een transparante houding te hebben met betrekking tot zijn activiteiten, 
groepsstructuur en aandeelhouders tot het laatste controleniveau.  
 
BNP Paribas verwacht van elektriciteitsbedrijven ook dat ze de best practices van de 
sector volgen en ontwikkelen, zoals bescherming van de biodiversiteit, rapportering 
volgens de sectornormen en bijdrage tot de verwezenlijking van het Akkoord van Parijs, 
zoals aangetoond door de voorkeur voor het sluiten van elektriciteitscentrales op 
steenkool in plaats van ze te verkopen. 

 
3.2.4 Specifiek geval van nieuwe relatieopeningen 

Vanaf de publicatiedatum van dit beleid zal BNP Paribas geen nieuwe klanten 
aanvaarden: 

- die meer dan 25% van hun inkomsten halen uit de elektriciteitsproductie op 
basis van steenkool;  

- die geen strategie voor de uitstap uit hun elektriciteitsproductie op basis van 
steenkool hebben gepland binnen de deadline zoals bepaald door BNPP; en/of 

- die van plan zijn om hun elektriciteitsportefeuille uit te breiden met 
kolencentrales.  

 

Bovendien moet elke onderneming die klant wordt de eisen van dit beleid zoals bepaald 
in 3.2.1 en 3.2.3 naleven. 

 

4. Implementatiemechanismen op groepsniveau 

 

De resultaten van de evaluatie volgens het onderhavige beleid zullen elementen bieden 
voor de besluitvorming door BNP Paribas. Als en wanneer dat nodig is, zal een ad-hoc 
senior managementcomité die resultaten onderzoeken.  
 
Bijgevolg kan BNP Paribas de relatie met het bedrijf monitoren en slechts een beperkt 
aanbod van financiële producten voorstellen. Er wordt voorzien in operationele 
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hulpmiddelen en workshops voor bewustzijn om ervoor te zorgen dat het personeel van 
de Groep‟ dit SVB-sectorbeleid kan implementeren.  

Aangezien BNP Paribas ernaar streeft om de energietransitie te ondersteunen, zullen 
bankproducten en -diensten (inclusief adviesverlening) die louter gericht zijn op groene 
energie toegestaan blijven voor klanten die niet aan de verplichtingen van deze policy 
voldoen. 

 

 
5. Communicatie en follow-up van het beleid  

 

De belanghebbenden van BNP Paribas zullen worden geïnformeerd over het bestaan 
en de inhoud van dit beleid. Dat beleid zal op de website van BNP Paribas‟ worden 
gepubliceerd. Er zal verder ook systematisch een kopie worden verschaft aan onze 
klanten en potentiële klanten in het kader van het due diligence-proces of bij de 
bespreking van elke aanbod voor een financiële product of dienst na de officiële 
bekendmakingsdatum van dit beleid. 

 
BNP Paribas zal dit beleid regelmatig herzien en mag het wijzigen in het licht van de 
heersende omstandigheden om ervoor te zorgen dat het voortdurend overeenstemt 
met de nationale en internationale regels en beste praktijken.  
 
BNP Paribas verwelkomt alle constructieve feedback en commentaren over dit beleid.  
 
 
 

6. Wettelijke vermeldingen 
 

Om te voldoen aan de regels en om de principes gedefinieerd in haar interne 
procedures en sectorbeleid te implementeren, doet BNP Paribas haar uiterste best om 
vooral van ondernemingen uit de elektriciteitsproductiesector op basis van steenkool 
informatie te verkrijgen over hun beleid en praktijken inzake duurzame ontwikkeling. 
BNP Paribas baseert haar beleid op de informatie die het verkrijgt van de 
maatschappijen van deze sector en van haar partners. Het is echter afhankelijk van de 
kwaliteit, de nauwkeurigheid en het actuele karakter van de informatie. 
 

 


