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Inleiding 

 
Samen met de goedkeuring van de universele Overeenkomst van Parijs in december 

2015 sloot BNP Paribas, van oudsher partner van de energiesector, zich aan bij de 

internationale inspanning om de opwarming van de aarde lager dan 2 °C boven het 

pre-industriële niveau te houden. Sindsdien heeft BNP Paribas zich sterk ingezet voor 

de energietransitie en lanceerde ze verschillende acties om de koolstofintensiteit van 

haar portefeuille te verlagen en de impact van haar activiteiten op het milieu te 

verbeteren. 

Als bijdrage tot deze doelstelling heeft BNP Paribas een samenhangend beleid 

uitgewerkt in verband met haar financiële producten en diensten voor de niet-

conventionele olie- en gassector. 

 

Fossiele brandstoffen, vooral aardgas, kunnen een belangrijke rol spelen in de 

wereldwijde energietransitie, voor zover de natuurlijke hulpbronnen worden 

geproduceerd volgens de beste praktijken om de ermee samenhangende 

broeikasgasuitstoot en andere mogelijke negatieve invloeden te beperken. 

 

De transport- en energiesector, die oorspronkelijk zijn opgebouwd op fossiele 

brandstoffen, moeten nog gedeeltelijk rekenen op olie en aardgas tijdens de 

noodzakelijke overgangsperiode. De niet-conventionele olie- en gasproductie 

vertegenwoordigt momenteel ongeveer tien procent van de wereldwijde olie- en 

gasproductie. Er wordt verwacht dat dit aandeel nog zal groeien aangezien niet-

conventionele olie en gas momenteel goed zijn voor 55 procent en 44 procent van de 

exploiteerbare natuurlijke hulpbronnen1.
.
 

 

Olie en gas worden beschouwd als niet-conventioneel als de olie- of gasbron zich 

diffuus uitstrekt over een groot gebied en het onwaarschijnlijk is dat ze door de 

sedimentaire lagen zal migreren. Voor dergelijke formaties kunnen niet-conventionele 

extractietechnieken (en soms verwerkingstechnieken) vereist zijn. 2. 

 

De snelle toename van het aantal niet-conventionele olie- en gasprojecten leidde tot 

een hoger risiconiveau door onvoldoende controle op de productiepraktijken van de 

bedrijven. De impact van deze niet-conventionele activiteiten kan echter worden 

beperkt door het implementeren van goede praktijken die in de loop der jaren worden 

ontwikkeld. BNP Paribas zal daarom de verschillende niet-conventionele natuurlijke 

                                                           
1
 Source : IEA World Energy Outlook 2016 

2 Source : Petroleum Resources Management System by American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Society of 

Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) 
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hulpbronnen en projecten evalueren aan de hand van de beste praktijken uit de sector 

om zo hun werkelijke  specifieke impact te kunnen beoordelen. 

 

Dit beleid focust op de niet-conventionele hulpbronnen met de hoogste 

productievolumes en/of de meest kritieke impact op het milieu, d.w.z. schaliegas, 

schalieolie en oliezand. 

 

Dit beleid heeft ook betrekking op de olie- en gasexploratie en -productie in het 

noordpoolgebied zoals gedefinieerd door BNP Paribas3. Deze definitie erkent de 

extreme omgeving waarin dergelijke activiteiten zouden plaatshebben, en de 

bijkomende risico's die ze zouden creëren in geval van ongelukken, meer specifiek 

olielekken. 

 

BNP Paribas zal klanten in de energiesector actief blijven ondersteunen. Op basis van de 

risico's die zijn geïdentificeerd voor de niet-conventionele olie- en gassector zal de 

bank echter geen producten of diensten meer leveren aan de projecten met de 

grootste impact op het milieu en de meest negatieve maatschappelijke impact en zal ze 

voorrang geven aan klanten die een actieve rol opnemen in de energietransitie en die 

de hoogste sectornormen toepassen. 

 

 

1. Doelstelling 
 

Dit beleid definieert een reeks regels en procedures met betrekking tot financiële 

producten of diensten die de entiteiten van BNP Paribas leveren. Ze zijn bedoeld om 

maatschappelijke en milieukwesties in verband met de niet-conventionele olie- en 

gassector aan te pakken en richtlijnen op te stellen om zo verantwoord mogelijk zaken 

te doen. 

 

 

 

2. Toepassingsgebied 

 

2.1 Geographisch 
 

Wereldwijd.  

 

                                                           
3 Het noordpoolgebied wordt gedefinieerd als het offshoregebied met de grootste ijsbedekking over een periode van twaalf 
maanden, d.w.z. tijdens de periode van februari tot maart volgens het National Snow and Ice Data Center. 
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2.2 Definitie van niet-conventionele olie en gas 

 
In het kader van dit beleid begrijpen we onder niet-conventionele olie- en gasbronnen 

schalieolie of -gas, oliezand en ook olie- en gasbronnen die zich in het 

noordpoolgebied bevinden. 

 

2.3 Activiteiten 
 

Dit beleid heeft betrekking op: 

- niet-conventionele olie- en gasprojecten: exploratie en productie van niet-

conventionele olie- en gasbronnen4,, pijpleidingen die niet-conventionele olie of 

gas vervoeren en ook LNG-exportterminals die worden voorzien van niet-

conventioneel gas. Het heeft zowel betrekking op greenfield- als 

brownfieldprojecten; 

- bedrijven betrokken bij niet-conventionele olie en gas: bedrijven die installaties 

voor de exploratie en de productie van niet-conventionele olie- en gas5, 

pijpleidingen voor het vervoer van niet-conventionele olie of gas en/of LNG-

exportterminals die worden voorzien van niet-conventioneel gas, bezitten of 

beheren. Het heeft ook betrekking op handelsmaatschappijen die betrokken zijn 

bij niet-conventionele olie en gas. 

 

2.4 De betrokken activiteiten van BNP Paribas 

 

Entiteiten van BNP Paribas: dit beleid geldt voor alle business lines, kantoren, 

dochterondernemingen en joint ventures waarover BNP Paribas de operationele 

controle heeft. Als BNP Paribas nieuwe joint ventures opricht waarin ze een 

minderheidsparticipatie heeft, streeft ze ernaar om haar normen te laten opnemen in de 

joint venture-overeenkomst. 

Financiële producten of diensten: dit beleid is van toepassing op alle 

financieringsactiviteiten die BNP Paribas aanbiedt (leningen, schuld- en 

aandelenkapitaalmarkten, waarborgen en advies enz.). Het geldt voor alle nieuwe 

projecten en bedrijven binnen het toepassingsgebied van dit beleid (zie 2.3). Voor 

financieringsovereenkomsten met niet-conventionele olie- en gasbedrijven die 

voorafgaand aan dit beleid werden afgesloten, zullen de hieronder beschreven regels 

en normen worden toegepast op het ogenblik dat de overeenkomsten moeten worden 

herzien. 

                                                           
4 Zoals gedefinieerd in 2.2 

 
5
 Ibid.  
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Vermogensbeheer: dit beleid is van toepassing op alle entiteiten van BNP Paribas die 

eigen activa en activa van derden beheren, met uitzondering van aan de index 

gekoppelde producten. Externe vermogensbeheerders worden actief gemonitord en 

aangemoedigd om gelijkaardige normen te implementeren. 

 

3.  Regels en normen van het beleid 
 

BNP Paribas eist dat bedrijven die betrokken zijn bij niet-conventionele olie en gas, 

voldoen aan de geldende lokale wetgeving en reglementen, alsook aan de 

internationale conventies die werden geratificeerd door de landen waar ze actief zijn. 

Dit beleid bepaalt ook bijkomende criteria die deze bedrijven moeten naleven. 

 

Deze criteria zijn in twee categorieën verdeeld: bindende vereisten en evaluatiecriteria. 

 

De bindende vereisten moeten worden geïnterpreteerd als sine qua non: er moet 

zonder uitzondering aan worden voldaan voordat BNP Paribas overweegt om financiële 

producten of diensten te leveren aan olie- en gasbedrijven of projecten die betrokken 

zijn bij niet-conventionele activiteiten en hulpbronnen. 

 

Naast deze bindende vereisten werden er evaluatiecriteria geïdentificeerd om de door 

BNP Paribas uitgevoerde analyse te ontwikkelen. Op basis van de resultaten van 

dergelijk bijkomend onderzoek behoudt BNP Paribas zich het recht voor om 

bijkomende eisen te stellen of te weigeren om betrokken te worden bij het project, ook 

als aan de verplichte vereisten is voldaan. 

 

 

3.1 Niet-conventionele olie-en gasprojecten 

 
BNP Paribas zal geen financiële producten of diensten leveren aan de volgende 

greenfield- of brownfieldprojecten: 

- exploratie en productie van niet-conventionele olie- en gasbronnen6 ; 

- pijpleidingen die een aanzienlijk volume niet-conventionele olie en gas 

vervoeren; 

- LNG-exportterminals die worden voorzien van een aanzienlijk volume niet-

conventioneel gas. 

 

 

 

                                                           
6
 Zoals gedefinieerd in 2.2 
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3.2 Bedrijven betrokken bij niet-conventionele olie- en gasactiviteiten 
 

 

BNP Paribas zal geen financiële producten of diensten leveren aan een bedrijf dat 

onder een van de volgende activiteiten valt: 

- exploratie- en productiebedrijven waar niet-conventionele olie en gas een 

aanzienlijk deel van de totale reserves vormen; 

- gediversifieerde7 bedrijven waar niet-conventionele olie- en gasexploratie en-

productie een aanzienlijk deel van de totale inkomsten vormen; 

- handelsmaatschappijen waar niet-conventionele olie- en gasbronnen een 

aanzienlijk deel van de bedrijfsactiviteit vormen; 

- bedrijven die pijpleidingen of LNG-exportterminals die worden voorzien van een 

aanzienlijk volume niet-conventionele olie en gas, bezitten of beheren. 

 

Voor bedrijven die betrokken zijn bij niet-conventionele olie en gas en die niet onder de 

voornoemde uitsluitingen vallen, past BNP Paribas de volgende bindende vereisten en 

evaluatiecriteria toe. 

 

 

3.2.1. Bindende vereisten 

BNP Paribas zal enkel financiële producten of diensten leveren aan bedrijven die 

betrokken zijn bij niet-conventionele bronnen die: 

- hun hoofdkantoor hebben in landen die geen financiële sancties opgelegd 

kregen door Frankrijk, de Europese Unie, de Verenigde Staten of de Verenigde 

Naties; 

- geen kinder- of dwangarbeid gebruiken zoals gedefinieerd in de verdragen van 

de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 8 ; 

- een beleid hebben om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te 

beschermen en hun trackrecord in verband met gezondheid en veiligheid op 

bedrijfsniveau bekendmaken of bezorgen; 

- informatie op bedrijfsniveau bekendmaken of bezorgen over hun prestaties 

inzake waterverbruik, afvalproductie, energieverbruik, broeikasgasuitstoot en 

landontginningsstrategie. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 D.w.z. bedrijven met exploratie-, productie- en ook midstream- en/of downstreamactiviteiten 

8 C 138 Verdrag betreffende de minimumleeftijd, 1973; C 182 Verdrag betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 1999; 
C 29 Verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930 
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3.2.2. Evaluatiecriteria 

 

BNP Paribas zal ook een analyse uitvoeren van de bedrijven die betrokken zijn bij niet-

conventionele olie en gas, op basis van de volgende evaluatiecriteria: 

 

Algemene criteria 

 

- Heeft het bedrijf een openbaar beleid en openbare doelstellingen voor 

belangrijke kwesties rond milieu, maatschappelijke thema's en governance en 

maakt het bekend hoe het hierin presteert? 

- Krijgt het bedrijf te maken met regelmatige en herhaalde kritiek of controverses 

over zijn prestaties op het vlak van milieu, maatschappij, beveiliging (met 

inbegrip van het gebruik van beveiligingsteams) of governance bij belangrijke 

kwesties en indien ja, hoe treedt het op om dergelijke kwesties aan te pakken? 

 

Gezondheids-, veiligheids-, en milieucriteria 

 

- Is het bedrijf betrokken bij onderzoeksprogramma’s of multistakeholder 

inspanningen om belangrijke milieu- en maatschappelijke kwesties te monitoren 

en aan te pakken (zoals OGCI)? 9 

- Heeft het bedrijf een overtuigend trackrecord op het gebied van milieu, 

maatschappelijke kwesties, gezondheid en veiligheid? 

- Heeft het bedrijf een affakkelings- en ventilatiebeleid? 

- Houdt het bedrijf rekening met biodiversiteitskwesties bij de ontwikkeling van 

projecten? 

- Ontwikkelt het bedrijf nieuwe niet-conventionele olie- en gasprojecten in de 

volgende gebieden: 

•  UNESCO Werelderfgoedsites; 

•  watergebieden op de Ramsar-lijst; 

•  locaties van de Alliance for Zero Extinction; 

•  categorie I-IV-gebieden van de IUCN; 

•  wettelijk beschermde gebieden? 

-  

Zijn de niet-conventionele olie- en gasactiviteiten (bestaande activiteiten of 

nieuwe projecten) van het bedrijf in lijn met de prestatienormen van de IFC en 

                                                           
9
 OGCI : Oil and Gas Climate Initiative 
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de geldende richtlijnen rond milieu, gezondheid en veiligheid van de 

Wereldbankgroep (zowel de algemene richtlijnen als die voor de sector10))? 

 

Mensenrechten- en governancecriteria 

 

- Het bedrijf implementeerde een stakeholderverbintenisplan, dat een 

consultatieproces omvat voor gemeenschappen die een impact ondervinden van 

de ontwikkeling van nieuwe niet-conventionele olie- en gasprojecten. 

- Het bedrijf heeft een klachtenmechanisme ingevoerd waar de bezorgdheden van 

de stakeholders kunnen worden geuit en aangepakt. 

- Het bedrijf maakt betalingen aan regeringen van het gastland bekend (zoals 

royalty's, belastingen en winstdeling). 

- Het bedrijf heeft een beleid om de duurzame ontwikkeling van de lokale 

gemeenschappen te steunen. 

 

 

4. Goede sectorpraktijken 

 

BNP Paribas moedigt bedrijven die betrokken zijn bij niet-conventionele olie en gas, 

aan om te evolueren naar goede sectorpraktijken rond milieu-, maatschappelijke en 

governancekwesties, in het bijzonder door zich aan te sluiten bij of ondersteuning te 

bieden aan erkende initiatieven, zoals hierna vermeld. 

 

- Initiatieven en normen die werden ontwikkeld om een reeks kernwaarden te 

ondersteunen en vast te leggen in verschillende domeinen (bv. mensenrechten, 

arbeidsomstandigheden, milieuprestatie, strijd tegen corruptie), zowel algemeen als 

specifiek voor de olie- en gassector, zoals: 

•  het Global Compact van de VN; 

•  de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN; 

•  de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen; 

•  de prestatienormen van de IFC. 

                                                           
10 

De lijst van alle richtlijnen rond milieu, gezondheid en veiligheid vindt u hier: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines (vooral de richtlijnen voor olie- en gasontwikkeling offshore en onshore 
zijn relevant) 

 

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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-Initiatieven die werden ontwikkeld ter verbetering van de transparantie, 

aansprakelijkheid en rapportering in het algemeen en in de olie- en gassector in het 

bijzonder, zoals: 

•  het Global Reporting Initiative (GRI); 

•  de Carbon and Water Disclosure Projects; 

•  het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI); 

•  de Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability Reporting 

van de IPIECA; 

•  de Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

 

-Initiatieven die werden ontwikkeld om de naleving van de mensenrechten en 

basisvrijheden te verzekeren in de context van veiligheids- en beveiligingsactiviteiten 

van bedrijven, zoals: 

•  de Voluntary Principles on Security and Human Rights. 

 

-Sectorinitiatieven die ernaar streven om de werkingsnormen te verbeteren in olie- en 

gasactiviteiten die specifieke activiteiten binnen de olie- en gassector omvatten, zoals: 

•  de Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines for Onshore Oil and 

Gas Development van de Wereldbankgroep; 

•  het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI): 

•  de IOGP-lijst van 'ISO Standards for use in the oil & gas industry'11; 

•  aanbevelingen van internationale instellingen in verband met niet-

conventionele olie- en gasactiviteiten: 

o de Good practice guidelines for the development of shale oil 

and gas van de OGP-IPIECA12,; 

o de Golden Rules van het Internationaal Energieagentschap 

                                                           
11

  http://www.iogp.org/wp-content/uploads/2016/12/Standards-Issued-2017.pdf  
12

  http://www.ipieca.org/news/new-ogp-ipieca-good-practice-guidelines-for-the-development-of-shale-oil-
and-gas/  

http://www.iogp.org/wp-content/uploads/2016/12/Standards-Issued-2017.pdf
http://www.ipieca.org/news/new-ogp-ipieca-good-practice-guidelines-for-the-development-of-shale-oil-and-gas/
http://www.ipieca.org/news/new-ogp-ipieca-good-practice-guidelines-for-the-development-of-shale-oil-and-gas/
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met betrekking tot niet-conventionele gasactiviteiten13 

 

-Aanbevelingen van nationale of regionale instellingen in verband met niet-

conventionele olie- en gasactiviteiten: 

 

•  In de Verenigde Staten: 

 de normen die worden gepromoot door de 

milieubeschermingsagentschappen (Coast Guard, EPA, FTC) 

en die van toepassing zijn op niet-conventionele olie- en 

gasactiviteiten; 

 de Petroleum Industry Practices van het API (American 

Petroleum Institute): 

  o het veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet); 

  o de API RP-100-norm, specifiek voor niet- 

  conventionele olie- en gasactiviteiten; 

 de General Duty Clause van de Occupational, Safety and 

Health Act. 

•  In Canada: de Guiding Principles and Operating Practices gepubliceerd 

door de Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP). 

•  In Europa: de minimumbeginselen gepubliceerd door de Europese 

Commissie in Aanbeveling 2014/70/EU. 

•  De ontwikkeling van beste praktijken en normen in andere regio's van de 

wereld staat niet zo ver als in Europa en Noord-Amerika. Niettemin zijn 

sommige landen gestart met een evaluatieproces, zoals China onder de 

'Strategische en Economische Dialoog tussen de Verenigde Staten en 

China', of Algerije door de AIG14.. 

 

-De aanbevelingen van de IOGP, Cefic15 en IOSCA voor het gebruik van chemische 

producten in olie- en gasactiviteiten. 

 

-Certificaten voor beste praktijken van derdenorganisaties, specifiek voor de niet-

conventionele olie- en gassector: 

                                                           
13

 

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.

pdf  
14

 Algerijnse Vereniging van de Gasindustrie 
15

 Europees Agentschap voor chemische stoffen 

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf
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•  onafhankelijk controlesysteem van DNV GL16 met betrekking tot 

schalieolie- en gasactiviteiten17 ; 

•  het certificaat voor schaliegasactiviteiten van het Center for Responsible 

Shale Development, bekrachtigd door de Clean Air Task Force, het 

Environmental Defense Fund en de Pennsylvania Environmental Council. 

 

5. Implementatiemechanismen op groepsniveau 

 

Indien nodig zal BNP Paribas een beroep doen op een externe expert voor het 

uitvoeren van de vereiste analyse. 

 

Het resultaat van de evaluatie overeenkomstig dit beleid zal elementen opleveren 

waarmee BNP Paribas beslissingen kan nemen. Indien nodig zal een ad hoc 

directiecomité deze resultaten onderzoeken. Indien vereist kan BNP Paribas een 

bijkomende beoordeling vragen alvorens een beslissing te nemen over de 

aanvaardbaarheid van een transactie. 

 

Operationele hulpmiddelen en sensibiliseringsopleidingen zullen worden uitgewerkt om 

ervoor te zorgen dat het personeel van de groep in staat is om dit sectorbeleid inzake 

MVO te implementeren. 

 

 

5.1 Financiële producten of diensten 

 

De relatiebeheerders van BNP Paribas zullen de informatie in verband met de 

voormelde vereisten verzamelen bij klanten uit de olie- en gassectoren. 

 

BNP Paribas zal regelmatig de prestatie van olie- en gasbedrijven tegenover dit beleid 

aftoetsen. Indien BNP Paribas merkt dat een klant buiten de vereisten van het beleid 

werkt, zal ze een dialoog aangaan met de klant om een aanvaardbare oplossing te 

vinden teneinde de situatie tijdig te verbeteren. Leidt deze dialoog niet tot een 

oplossing, dan kan BNP Paribas beslissen om geen nieuwe zaken meer te doen met de 

betrokken klant en kan ze bestaande zaken opnieuw bekijken, uiteraard rekening 

houdend met de bestaande contractuele verbintenissen. 

 
 

                                                           
16

 Det Norske Veritas Germanisher Lloyd 
17

 https://www.dnvgl.com/rules-standards/ 

https://www.dnvgl.com/rules-standards/
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5.2 Vermogensbeheer 
 

De entiteiten van BNP Paribas die activa van derden beheren, zullen stapsgewijs alle 

relevante vereisten van dit beleid toepassen. Een transitie is uiteraard noodzakelijk 

omdat bestaande en potentiële beleggers op de hoogte moeten worden gebracht van 

het bestaan van dit beleid en de implicaties ervan. 
 
 
 

6. Wettelijke vermeldingen 

 

Om te voldoen aan de voorschriften en om de in haar interne procedures en 

sectorplannen gedefinieerde principes te implementeren, levert BNP Paribas 

inspanningen om accurate en betrouwbare informatie op te sporen – in het bijzonder 

van olie- en gasbedrijven – over de beleidslijnen en praktijken rond duurzaamheid. BNP 

Paribas baseert zich op de informatie die ze verzamelt bij olie- en gasbedrijven en bij 

haar partners. Haar beslissing is echter afhankelijk van de kwaliteit, de nauwkeurigheid 

en de actualiteit van deze informatie van derden. 
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7. Glossarium 

De volgende definities zijn van toepassing in dit beleid : 

 

Alliance for Zero 

Extinction  (AZE) 

De AZE is een gezamenlijk initiatief van wereldwijde organisaties 

ter bescherming van de biodiversiteit en streeft ernaar om 

uitsterving te voorkomen door belangrijke plaatsen te 

identificeren en te beschermen. Elk van deze plaatsen is het 

laatste overblijvende toevluchtsoord van een of meer bedreigde 

of ernstig bedreigde soorten. AZE-plaatsen bevatten meer dan 

95 procent van de bekende wereldwijde populatie van een 

bepaalde bedreigde of ernstig bedreigde soort, of meer dan 95 

procent van de populatie voor één segment van de 

ontwikkelingsgeschiedenis (bv. voortplanting of overwintering) 

van de bedreigde of ernstig bedreigde soorten. Ze heeft ook 

onderscheidende kenmerken en definieerbare grenzen. Door de 

voormelde redenen zou het verlies van een AZE-plaats resulteren 

in het uitsterven van een soort in het wild 

http://www.zeroextinction.org/index.html  

Carbon and Water 

Disclosure Projects 

 

 

CDP, het vroegere Carbon Disclosure Project, is een 

onafhankelijke non-profitorganisatie die een beperking van de 

broeikasgasuitstoot en duurzaam watergebruik door bedrijven 

en steden stimuleert. Het CDP werkt samen met bedrijven om 

methodologieën op te stellen en het bekendmaken en het 

beheren van klimaat- en watergegevens (bv. broeikasgasuitstoot, 

waterverbruik en vervuiling) te stimuleren, en met investeerders 

om risico's en opportuniteiten te beoordelen rond 

klimaatverandering en waterschaarste, overstromingen en 

vervuiling.https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx  

https://www.cdproject.net/en-US/Programmes/Pages/CDP-water-

disclosure.aspx  

International Finance 

Corporation (IFC) 

Environmental, Health, 

and Safety (EHS) 

General Guidelines 

De EHS-richtlijnen zijn gezamenlijk ontworpen door de IFC en de 

Wereldbankgroep. Het zijn technische referentiedocumenten 

met algemene en sectorspecifieke voorbeelden van goede 

internationale sectorpraktijken. Ze bevatten de EHS-

prestatieniveaus en -maatregelen die algemeen als haalbaar 

worden beschouwd in nieuwe voorzieningen, met de bestaande 

technologie en tegen redelijke kosten www.ifc.org/ehsguidelines  

http://www.zeroextinction.org/index.html
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
https://www.cdproject.net/en-US/Programmes/Pages/cdp-water-disclosure.aspx
https://www.cdproject.net/en-US/Programmes/Pages/cdp-water-disclosure.aspx
http://www.ifc.org/ehsguidelines
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GRI 

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profitorganisatie 

die economische, ecologische en maatschappelijke 

duurzaamheid promoot. Het GRI voorziet alle bedrijven en 

organisaties van een uitgebreid kader voor verslaggeving over 

duurzaamheid, dat wereldwijd veel wordt gebruikt 

https://www.globalreporting.org/  

 

Oil and Gas Industry 

Guidance on Voluntary 

Sustainability Reporting 

van de IPIECA  

De 'Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability 

Reporting' werd in 2015 gepubliceerd door de IPIECA, de 

wereldwijde associatie van de olie- en gassector voor milieu- en 

maatschappelijke kwesties, het American Petroleum Institute 

(API) en de International Association of Oil and Gas Producers 

(IOGP). Deze richtlijn vertegenwoordigt de consensus van de 

sector over de belangrijkste duurzaamheidskwesties en -

indicatoren en streeft ernaar goede praktijken te delen in de hele 

sector. 

http://www.ipieca.org/media/2849/og_industry_guidance_on_volu

ntary_sustainability_reportnig_3rd_ed_2016.pdf  

Extractive Industries 

Transparency Initiative 

(EITI) 

Het EITI is een wereldwijde norm die de transparantie verzekert 

van betalingen van bedrijven die werken met natuurlijke 

hulpbronnen. Het is een coalitie van regeringen, bedrijven, 

maatschappelijke groepen, investeerders en internationale 

organisaties http://eiti.org/  

International Finance 

Corporation (IFC) 

Performance Standards 

on Environmental and 

Social Sustainability 

De IFC verlangt van haar klanten (bij directe investering) dat ze 

de acht IFC-normen naleven die helpen om de risico's en de 

impact op het milieu en de maatschappij te vermijden, beperken 

en beheren. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_Ext

ernal_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-

Standards/Performance-Standards  

ISO-normen 
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie ontwikkelt en 

publiceert internationaal erkende normen die worden gevolgd 

door alle activiteitssectoren https://www.iso.org/home.html   

Internationale 

Arbeidsorganisatie 

(IAO) 

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is een gespecialiseerd 

VN-agentschap dat maatschappelijke rechtvaardigheid en 

internationaal erkende mensen- en arbeidsrechten wil 

bevorderen. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm    

https://www.globalreporting.org/
http://www.ipieca.org/media/2849/og_industry_guidance_on_voluntary_sustainability_reportnig_3rd_ed_2016.pdf
http://www.ipieca.org/media/2849/og_industry_guidance_on_voluntary_sustainability_reportnig_3rd_ed_2016.pdf
http://eiti.org/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.iso.org/home.html
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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Global Compact 

Het Global Compact van de VN is een strategisch beleidsinitiatief 

voor bedrijven die zich ertoe verplichten hun activiteiten en 

strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes 

in de domeinen mensenrechten, arbeid, milieu en 

corruptiebestrijding. Het wordt onderschreven door 

topmanagers van de leden-bedrijven. BNP Paribas is sinds 2003 

een van de ondertekenaars van het Global Compact van de VN. 

http://www.unglobalcompact.org/  

Schalieolie en 

schaliegas 

Schalieolie en schaliegas worden gevormd in hetzelfde 

brongesteente als conventionele olie en gas, maar migreerden 

niet naar boven en blijven vastzitten in een poreuze en 

doordringbare formatie. Ze kunnen worden geproduceerd met 

gebruik van de conventionele methodes. Door de zeer lage 

doordringbaarheid van het brongesteente moet het gesteente 

kunstmatig worden gebroken. 

Richtlijnen voor 

multinationale 

ondernemingen van de 

Organisatie voor 

Economische 

Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) 

Deze aanbevelingen zijn een bijlage bij de Verklaring inzake 

Internationale Investeringen en Multinationale Ondernemingen 

van de OESO. Ze bieden vrijwillige principes en normen voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemerschap voor 

multinationale ondernemingen in of van de lidstaten (de OESO-

leden, Argentinië, Brazilië en Chili) 

http://www.oecd.org/corporate/mne/  

Leidende beginselen 

inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten van de 

VN 

De 31 beginselen werden in 2011 goedgekeurd door de 

Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties om het framework 

'Protect, Respect and Remedy' van de Verenigde Naties te 

implementeren. Ze gaan over kwesties die te maken hebben met 

schendingen van de mensenrechten als gevolg van 

bedrijfsactiviteiten. 

Voluntary Principles on 

Security and Human 

Rights 

De Voluntary Principles werden opgesteld in 2000 en zijn een 

initiatief van regeringen, ngo's en bedrijven die extractiebedrijven 

advies geven om de veiligheid en de beveiliging van hun 

operaties te handhaven in een bedrijfsomgeving die respect voor 

de mensenrechten en de basisvrijheden verzekert. De Voluntary 

Principles (VP's) zijn de enige mensenrechtenrichtlijnen die 

specifiek zijn ontworpen voor olie-, gas- en mijnbouwbedrijven. 

www.voluntaryprinciples.org  

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.voluntaryprinciples.org/
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Noordpoolgebied 

Het noordpoolgebied wordt gedefinieerd als het offshoregebied 

met de grootste ijsbedekking over een periode van twaalf 

maanden. Volgens het National Snow and Ice Data Center is de 

periode van februari tot maart de piekperiode voor ijsbedekking. 

Alle gebieden die met ijs zijn bedekt tijdens deze piekperiode, 

zijn opgenomen in de definitie van het noordpoolgebied van 

BNP Paribas. 

Oliezand Oliezand wordt gekenmerkt door de gemiddelde tot hoge 

viscositeit. Het wordt gewonnen door bodemontginning op 

geringe diepte of door stoomgeassisteerde ontwatering (steam-

assisted gravity drainage) op grotere diepte 

UNESCO 

Werelderfgoedsites 

Erkende culturele en natuurlijke erfgoedsites over de hele wereld 

die van uitstekende waarde voor de mensheid worden 

beschouwd en zijn opgenomen onder de 

Werelderfgoedconventie  http://whc.unesco.org/en/list  

 

Sustainability 

Accounting Standards 

Board (SASB ) 

De Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is een 

onafhankelijke non-profitorganisatie die sectorspecifieke 

kernprestatie-indicatoren (KPI's) voor duurzaamheid ontwikkelt  

https://www.sasb.org/  

Dwangarbeid 

Dwangarbeid betekent arbeid of diensten die worden geëist van 

een persoon die zich niet vrijwillig heeft aangeboden, onder 

bedreiging of met straf, die strafrechtelijke sancties en het verlies 

van rechten en privileges inhoudt (Verdrag betreffende de 

gedwongen arbeid nr. 29, IAO 2001a). 

http://whc.unesco.org/en/list
https://www.sasb.org/
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International Union for 

Conservation of Nature 

(IUCN) 

De IUCN is een wereldwijd natuurbeschermingsnetwerk dat 

zowel regeringen als niet-gouvernementele organisaties 

samenbrengt. Een van de opdrachten van de IUCN is landen en 

gemeenschappen helpen om beschermde gebieden op het land 

en in de oceanen te identificeren en te beheren. 

De beschermde gebieden zijn onderverdeeld in zes 

categorieën: 

I - strikt natuurreservaat/wildernisgebied; 

II - nationaal park; 

III - natuurmonument of -kenmerk; 

IV - biotoop/soortbeheergebied; 

V - beschermd (zee)landschap; 

VI  - beschermd gebied met duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/w

cpa_categories/  

Watergebieden op de 

Ramsar-lijst 

Deze watergebieden worden omschreven als 'sites die 

representatieve, zeldzame of unieke types watergebieden 

omvatten' en 'sites die van internationaal belang zijn voor het 

behoud van de biodiversiteit'. Ze zijn opgenomen in de 

Overeenkomst inzake watergebieden die werd goedgekeurd in 

Ramsar (Iran) in 1971 (Ramsarconventie – 

http://www.ramsar.org/). 

 

De definities hierboven zullen met de tijd wellicht veranderen. We zullen de 

internationale ontwikkelingen op de voet volgen en de internationaal erkende 

afspraken waar mogelijk blijven naleven. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/
http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/
http://www.ramsar.org/

