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Internationale
verdragen: overig
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INTERNATIONALE VERDRAGEN: OVERIG

Door: x

 Sinds: x

 Gebied: Voornamelijk Environment en Social

 Verplichting: Nee, niet verplicht, maar vrijwillig.

 Gebaseerd op: Bijvoorbeeld de volgende verdragen (alle ondertekend door Nederland):

1997 Ottawa Treaty Anti-persoonsmijnen
1972 Biological and Toxic Weapons Convention Nucleaire en biologische wapens
1993 Chemical Weapons Convention Chemische wapens
1968 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons
Kernwapens

1987 Montreal Protocol on Substances that Deplete the 
Ozone Layer

‘Ozone-depleting substances (ODSs)’

1975 CITES-verdrag Bedreigde plant- en diersoorten

 Informatie: Uitsluiten kan op basis van bijvoorbeeld (een bepaalde percentage van de omzet/winst uit) 
productie/handel/opslag van 
 controversiële wapens (anti-persoonsmijnen, nucleaire en biologische wapens, chemische wapens, 

kernwapens, witte fosfor wapens/bommen, verarmd uraniummunitie);
 tabak;
 bont;
 pornografisch materiaal,;
 teerzandolie;
 palmolie;
 ozonlaagaantastende substanties; 
 bedreigde plant- en diersoorten;
 etc.

 Gerelateerd: x
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INTERNATIONALE VERDRAGEN:  OVERIG

 Leden/

deelnemers:

x

 Wat doen

pensioenfondsen? 

(1/3)

Pensioenfonds van de Metalektro (PME): (1/2)
 ‘’Bij sommige ondernemingen is PME van mening dat een investering nooit verantwoord zal worden 

omdat de aard van het product of dienst van de onderneming in strijd is met internationale 
verdragen óf met wat PME als pensioenfonds onwenselijk vindt. Voor die afweging zijn ook PME-
deelnemers geconsulteerd. Investeringen in controversiële wapensystemen zoals bijvoorbeeld 
nucleaire, biologische en chemische wapens worden uitgesloten. PME sluit ondernemingen uit die 
direct betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en/of het onderhoud van deze producten en/of 
diensten. Elk kwartaal onderzoekt een extern onderzoeksbureau welke ondernemingen niet voldoen 
aan de gestelde criteria en verdragen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek past PME de 
uitsluitinglijst aan. Op deze uitsluitinglijst staan de volgende type wapens:
o Anti-personeelslandmijnen (Verdrag van Ottawa/Ottawa convention)
o Cluster wapens (Convention on Cluster munitions)
o Chemische en biologische wapens (Chemical Weapons Conventions and Biological and Toxin 

weapons Convention)
o Kernwapens (Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)
o Witte fosfor wapens voor militair doeleinden
Per onderneming wordt er door twee gerespecteerde onderzoeksbureaus, Sustainalytics en MSCI, 
onderzocht of een onderneming direct of indirect bij controverses betrokken is. Betrokkenheid 
treedt op wanneer een onderneming één of meerdere typen van bovenstaande wapens als 
eindproduct produceert of levert, dan wel essentiële en/of maatwerk halffabricaten levert ten 
behoeve van één of meerdere van bovengenoemde typen wapens. Ondernemingen worden 
eveneens uitgesloten als zij diensten leveren ten behoeve van onderhoud en ontwikkeling van 
controversiële wapens. Tenslotte worden ondernemingen uitgesloten als zij feitelijk en/of in de 
praktijk een controlerend belang hebben in een dochteronderneming of joint venture die 
substantieel betrokken is bij de productie of handel in deze wapens. (…)’’
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INTERNATIONALE VERDRAGEN: OVERIG

 Wat doen

pensioenfondsen? 

(2/3)

Pensioenfonds van de Metalektro (PME): (2/2)
 ‘’(…). PME sluit tabaksproducenten uit van wie minimaal 75% van hun omzet afkomstig is van 

tabaksproducten.’’
 ‘’(…). Aan de uitsluitingslijst zijn ondernemingen toegevoegd die meer dan 75% van hun omzet 

halen uit het winnen van teerzandolie.’’
 ‘’Wanneer een bedrijf voor het grootste deel in handen is van een uitgesloten land dan mag er van 

worden uitgegaan dat de machthebbers van dat land ook veel controle hebben over de 
onderneming. PME sluit ondernemingen die voor minimaal 30% in eigendom zijn van landen die op 
de uitsluitingslijst staan uit.’’

 ‘’PME sluit ondernemingen uit indien zij rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de 
productie of het onderhoud van producten en/of diensten die niet in overeenstemming zijn met 
internationale verdragen die door de Nederlandse regering zijn ondertekend. Naast de criteria 
betreffende controversiële wapensystemen geldt dit voor de volgende verdragen:
o Het Protocol van Montreal (bescherming van de ozonlaag) 
o CITES verdragen (bedreigde soorten dieren en planten) 

 Om te bepalen of een onderneming ‘directe betrokkenheid’ heeft, gelden dezelfde criteria als voor 
de andere verdragen.’’ [Bron]

BPL Pensioen: (1/2)
 “Een factor waar BPL Pensioen rekening mee houdt is dat investeringen geen negatieve gevolgen 

voor de samenleving mogen hebben. Concreet betekent dit dat BPL Pensioen niet belegt in 
ondernemingen als deze controversiële producten produceren of structureel ongewenst gedrag 
vertonen. Voor beleggingen in staatsobligaties wordt een landenbeleid gehanteerd.’’ [Bron]

 “Voor BPL Pensioen zijn wapens controversieel wanneer deze wapens onevenredig veel leed en 
slachtoffers veroorzaken en geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen. 
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INTERNATIONALE VERDRAGEN: OVERIG

 Wat doen

pensioenfondsen? 

(3/3)

BPL Pensioen: (2/2)
Ook na afloop van een conflict veroorzaken deze wapens nog op aanzienlijke schaal slachtoffers en 
ontwrichten deze de maatschappij en de economie. In de praktijk gaat het om de volgende typen wapens:

o Nucleaire wapens
o Biologische wapens
o Chemische wapens
o Antipersoonsmijnen
o Clustermunitie
o Munitie met verarmd uranium
o Witte fosfor bommen.

 Bij het bepalen van de definitie van controversiële wapens zoekt het pensioenfonds aansluiting bij 
internationale verdragen die door Nederland zijn ondertekend en bij het beleid van de Nederlandse 
overheid.”  [Bron]

Sligro Pensioenfonds:
 ‘’De aandelenbeleggingen van ons fonds zijn ondergebracht in twee ESG beleggingsfondsen van 

Northern Trust (Wereldwijd & Emerging markets). (…) Het beleid en de prestaties van een 
onderneming worden bekeken op sociaal vlak, milieuvlak, alsmede op het gebied van bestuur. 
Binnen deze twee ESG-beleggingsfondsen wordt een uitsluitingenbeleid gevoerd op basis van 
volgende thema’s: 
o controversiële wapens;
o schendingen van de hierboven genoemde United Nations Global Compact; 
o tabak; 
o governance (alleen bij deel beleggingsportefeuille in de zogeheten Emerging markets).’’ 

[Bron]

 Links: x


