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CONTROVERSIËLE BELEGGINGEN: CLUSTERMUNITIE (1/2)

Door: Toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Sinds: 
December 2008 Ondertekening 94 landen Clustermunitieverdrag

Februari 2011 Geratificeerd door Nederland

2013 Verbod directe investeringen Nederlandse financiële instellingen in 

clustermunitieproductie [Bron]

Gebied:
Social

Verplichting:
Ja, verbod opgenomen in Wet op Financieel Toezicht (Wft)

‘’Het verbod geldt voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen. Dit zijn banken, 

beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële ondernemingen, 

pensioenfondsen en verzekeraars. Ook bijkantoren en verbonden agenten van deze ondernemingen 

in het buitenland vallen hieronder als de bedrijfsvoering van deze kantoren vanuit Nederland wordt 

gevoerd. Clearinginstellingen, natuurlijke personen, buitenlandse dochterondernemingen en andere 

rechtspersonen dan financiële ondernemingen vallen buiten het verbod.’’ [Bron]

Gebaseerd op:
Clustermunitieverdrag / Convention on Cluster Munitions (2008)

Informatie (1/2):
‘’Wat houdt het verbod in?

Het investeringsverbod geldt voor ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, 

produceren, verkopen of distribueren. Een in Nederland gevestigde financiële onderneming moet 

adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat ze: transacties (laat) uitvoeren in, leningen 

verstrekt aan of niet-vrij verhandelbare deelnemingen neemt in deze bedrijven.’’

‘’Het verbod kent drie uitzonderingen. 

1. Het is toegestaan om transacties gebaseerd op een index uit te voeren, maar alleen als die index 
voor minder dan vijf procent bestaat uit individuele ondernemingen die onder het 
investeringsverbod vallen. 

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/clustermunitie
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/marktmisbruik/clustermunitie-mm-int
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CONTROVERSIËLE BELEGGINGEN: CLUSTERMUNITIE (2/2)

Informatie (2/2):
2. Het verbod geldt ook niet voor transacties in door derden beheerde beleggingsinstellingen, indien 

de beleggingen van deze instellingen voor minder dan vijf procent bestaan uit individuele 

ondernemingen die onder het verbod vallen. 

3. Verder mag worden geïnvesteerd in nauwkeurig omschreven projecten van een onderneming die 

onder het verbod valt, voor zover de financiering niet wordt gebruikt voor de productie, verkoop of 

distributie van clustermunitie.’’ [Bron]

Gerelateerd:
x

Leden/deelnemers:
x

Wat doen

pensioenfondsen?

x

Links:
Algemene informatie AFM Clustermunitie investeringsverbod:                                           

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/marktmisbruik/clustermunitie-mm-int

Site AFM veelgestelde vragen Clustermunitie investeringsverbod:                                        

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen/clustermunitie-investeringsverbod

Portal Pensioenfederatie Clustermunitie investeringsverbod: 

https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/investeringsverbod-clustermunitie

Algemene informatie over clustermunitie: 

https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/clustermunitie

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/marktmisbruik/clustermunitie-mm-int
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/marktmisbruik/clustermunitie-mm-int
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/veelgestelde-vragen/clustermunitie-investeringsverbod
https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/investeringsverbod-clustermunitie
https://www.paxvoorvrede.nl/wat-wij-doen/programmas/clustermunitie

