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1. Introductie  

 

In dit document beschrijven wij de Fundamentele Beleggingsbeginselen voor bedrijven van ACTIAM. De beginselen geven 

aan hoe wij in onze beleggingen om willen gaan met ondernemingen in ACTIAM’s beleggingsuniversum die niet goed 

omgaan met het milieu, maatschappelijke kwesties en ondernemingsbestuur.12 

Concreet gaat het om: 

◼ Rechten van de mens 

◼ Fundamentele arbeidsrechten  

◼ Corruptie  

◼ Milieu  

◼ Wapens  

◼ Klant- en productintegriteit  

◼ Dierenwelzijn 

 

 

 

  

                                                      
1 Tevens verwachten wij van de bedrijven waarin we investeren dat zij ook in hun inkoopbeleid en –werkwijze rekening houden met de 
criteria genoemd in dit beleidsstuk. En daarnaast dat deze criteria ook worden gebruikt in contracten met onderaannemers en 
toeleveranciers 
2 ACTIAM heeft aparte Fundamentele Beleggingsbeginselen specifiek gericht op overheden, lagere overheden en supranationale 

instellingen. 
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2. Uitvoering van de Fundamentele Beleggingsbeginselen 

 

Onze beginselen komen allereerst voort uit internationale verdragen, conventies en ‘best practices’, waaronder het 

Global Compact van de Verenigde Naties.3 De leidraad voor onze beginselen zijn dus normen die in de samenleving 

wereldwijd breed gedragen worden. Daarom passen we ze ook op al onze beleggingen toe.4 Onze Fundamentele 

Beleggingsbeginselen gaan verder dan persoonlijke en culturele verschillen. In ons investeringsbeleid houden wij rekening 

met de stand van de maatschappelijke discussie en de aard en omvang van de maatschappelijke consensus.  

 

De naleving van onze beginselen wordt beoordeeld op basis van twee hoofdcriteria:  

 

1. Herhaalde of systematische betrokkenheid bij activiteiten die onder onze beginselen vallen, en het achterwege laten 

van toereikende maatregelen om die betrokkenheid te verhelpen.  

 

2. Onvoldoende bereidheid om deze betrokkenheid in de toekomst te voorkomen. Een onderneming heeft onvoldoende 

maatregelen getroffen om lopende of toekomstige betrokkenheid te voorkomen als een of meer van de volgende zaken 

gelden:  

a) Het ontbreekt de onderneming aan samenhangende beleidssystemen met de volgende componenten:  

◼ Beleidsuitgangspunten;  

◼ Operationeel beleid om deze uitgangspunten uit te voeren;  

◼ Adequate procedures om risico’s te beoordelen, beperken en aan te pakken;  

◼ Systemen om risico’s en risicomanagement en de uitvoering van het operationele beleid te bewaken;  

◼ Voldoende training en opleiding waarin medewerkers, onderaannemers en leveranciers getraind worden om het beleid 

goed uit te voeren;  

◼ Mechanismen om regelmatige terugkoppeling naar het management te stimuleren;  

◼ Regelmatige (openbare) rapportages.5 

 

b) De onderneming laat geen geloofwaardige uitvoering en/of handhaving van genoemde systemen zien.  

 

Als verantwoorde investeerder zal ACTIAM bedrijven van belegging uitsluiten als zij niet van gedrag willen veranderen. 

Voordat ACTIAM uitsluit wordt altijd de constructieve dialoog (engagement) overwogen. Daarin probeert ACTIAM een 

entiteit te helpen om een daadwerkelijke of mogelijke schending van deze beginselen te verhelpen. Waar engagement 

niet mogelijk is of niet slaagt, gaat ACTIAM over tot uitsluiting van de entiteit uit haar beleggingsuniversum. Als een 

bedrijf wordt uitgesloten en beleggingen al aanwezig zijn, dan worden de vermogenstitels op korte termijn verkocht. 

Hetzelfde kan gelden voor bedrijven die de beginselen niet direct schenden, maar waar het totaal aan gedragingen of 

activiteiten grote vragen oproept over (de implementatie van) hun waarden en normen. 

 

Bij de beoordeling van bedrijven en hun gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, hanteren wij de volgende 

criteria om te bepalen of de organisatie dezelfde beoordeling als het moederbedrijf dient te krijgen of een afzonderlijke 

individuele beoordeling. Een bedrijf en haar moederbedrijf ontvangen in principe dezelfde beoordeling als (1) het 

moederbedrijf meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen van de dochteronderneming in handen heeft, (2) het 

dochterbedrijf niet onafhankelijk (beurs)genoteerd is, (3) zij een vergelijkbaar geografisch en operationeel profiel 

hebben, en (4) zij een grotendeels vergelijkbare eigendoms- en bestuursstructuur hebben. In de andere gevallen 

ontvangen het bedrijf en haar moederbedrijf beide een individuele beoordeling. 

 

 

  

                                                      
3 In de bijlage geven we een uitgebreide lijst van internationale mechanismen die we raadplegen. 
4 ACTIAM heeft aparte Fundamentele Beleggingsbeginselen specifiek gericht op overheden, lagere overheden en supranationale 
instellingen. 
5 ACTIAM verwacht van bedrijven dat zij adequaat rapporteren over duurzaamheidsonderwerpen, bijvoorbeeld middels een 
duurzaamheidsen/of jaarverslag op basis van de GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines en eventuele sectorspecifieke modules. 
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3. De beginselen 

 

3.1 RECHTEN VAN DE MENS 

 
 

De bescherming van de rechten van de mens is vooral een verantwoordelijkheid van de overheid. Daarnaast hebben 

bedrijven de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Dat heeft de Mensenrechtenraad 

van de Verenigde Naties (VN) in juni 2011 eensgestemd bekrachtigd (UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights). Deze verantwoordelijkheid is opgenomen in richtlijnen 1 en 2 van het UN Global Compact (Principles 1 and 2 of 

the UN Global Compact). Bedrijven moeten maatregelen nemen om negatieve impact op de rechten van de mens te 

voorkomen, te beperken of op te heffen. Dat geldt als die schendingen voortkomen uit hun eigen activiteiten, producten 

of diensten of daarmee direct verband houden.  

 

De verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren heeft in ieder geval betrekking op de 

belangrijkste internationale rechten van de mens. Die zijn vervat in het Internationaal Statuut van de Rechten van de 

Mens (International Bill of Rights). Dat Statuut is samengesteld uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

(UVMR, 1948 Universal Declaration of Human Rights), het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten (1966 International Covenant on Civil and Political Rights) en het Internationaal Verdrag inzake Economische, 

Sociale en Culturele Rechten (IVESCR, 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Van 

bedrijven verwachten wij dat zij ook sociaal-economische mensenrechten naleven, zoals het recht op gezondheid, recht 

op onderwijs, recht op toegang tot energie, water en sanitaire voorzieningen. Mogelijk moeten bedrijven extra universele 

normen voor de mensenrechten overwegen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen deze gaan over de bescherming 

van de mensenrechten van bijzondere groepen, zoals inheemse volkeren (ILO 169 / UNDRIP), vrouwen, personen met een 

handicap, en migrerende arbeiders en hun families.  

 

ACTIAM ondersteunt deze visies op de verantwoordelijkheden van bedrijven voor de rechten van de mens. Daarom acht 

ACTIAM schendingen van deze internationale mechanismen in strijd met haar beginselen.  

 

Daarnaast sluit ACTIAM bedrijven van belegging uit waarvoor sanctiemaatregelen zijn verordend door rechtstatelijk 

erkende internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie. Sanctiemaatregelen zijn dwingende 

instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationale recht of mensenrechten. Concreet 

gaat het om bedrijven die genoemd worden in onderstaande EU-sanctielijsten:  

 

◼ Annex to EU regulation No 269/2014  

◼ Annex to EU regulation No 512/2014/CFSP  

◼ Annex to EU regulation No 833/2014 

 

3.2 FUNDAMENTELE ARBEIDSRECHTEN 

 
 

Onder fundamentele arbeidsrechten verstaat ACTIAM de afschaffing van kinderarbeid, het uitbannen van dwangarbeid, de 

vrijheid van vakvereniging, het recht op collectief onderhandelen en het uitbannen van alle vormen van discriminatie op 

het werk en in beroep. ACTIAM hanteert op dit gebied internationale normen als leidraad. Daarom acht ACTIAM 

schendingen door bedrijven of hun belangrijkste leveranciers van de volgende verdragen in strijd met haar beginselen. De 

gevolgen die ACTIAM verbindt aan de strijd met haar uitgangspunten is afhankelijk van de aard en omvang van de 

schendingen.  

 

Kinderarbeid  

 

◼ Convention on the Rights of the Child, 1989  

◼ Minimum Age Convention, 1973 (ILO Convention No. 138)  

◼ Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (ILO Convention No. 182)  

◼ Principle 5 of the UN Global Compact  

 

Dwangarbeid  
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◼ Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (ILO Convention No. 105)  

◼ Forced Labour Convention, 1930 (ILO Convention No.29)  

◼ Slavery Convention, 1926  

◼ Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to 

Slavery, 1956  

◼ Principle 4 of the UN Global Compact  

 

Werknemersrechten  

 

◼ Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (ILO Convention No. 87)  

◼ Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (ILO Convention No. 98)  

◼ Equal Remuneration Convention, 1951 (ILO Convention No. 100)  

◼ Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (ILO Convention No.111)  

◼ Convention Concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment, 1983 (ILO Convention No. 155)  

◼ Principles 3 and 6 of the UN Global Compact  

 

Dit beginsel richt zich ook op het recht op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden. Dat recht is omschreven in 

artikel 23 van de UVRM en artikel 7 van de IVESCR. Deze artikelen betreffen het recht op eerlijke en gelijke beloning, 

veilige en gezonde werkomstandigheden, gelijke kansen, rust, ontspanning, een redelijke beperking van de arbeidstijd en 

periodieke vakanties met behoud van loon.  

 

3.3 CORRUPTIE 

 
 

Vormen van corruptie zijn: omkoping, afpersing, fraude, samenzwering, witwassen van geld, verduistering van illegale 

politieke bijdragen, vriendjespolitiek en smeergeld. ACTIAM acht betrokkenheid bij corruptie, zoals omschreven in de 

volgende stukken, in strijd met haar beginselen. De gevolgen die ACTIAM verbindt aan de strijd met haar uitgangspunten 

is afhankelijk van de aard en omvang van de schendingen.  

 

◼ UN Convention Against Corruption, 2003  

◼ OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997  

◼ OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011  

◼ Principle 10 of the UN Global Compact. 

 

3.4 HET MILIEU 

 
 

ACTIAM wil niet betrokken zijn bij activiteiten die ernstige schade aan het milieu toebrengen. Dat kan gaan over 

vervuiling, verlies aan biodiversiteit, of uitputting van natuurlijke hulpbronnen. ACTIAM hanteert als richtlijn de volgende 

internationale documenten:  

 

◼ Rio Declaration on Environment and Development, 1992  

◼ The Earth Charter, 2000  

◼ Principle 7 of the UN Global Compact  

◼ IFC Performance Standards on Social & Environmental Responsibility, 2012  

◼ Het Klimaatakkoord van Parijs (UNFCCC), 2015  

 

Bedrijven die niet bereid zijn hun meest CO2 -intensieve activa, producten of processen uit te faseren schenden mogelijk 

onze beleggingsprincipes. Criteria om te definiëren of bedrijven onze principes schenden zijn, samen met specifieke best 

practice richtlijnen, verder uitgewerkt in ACTIAM’s beleidsstukken. Zo belegt ACTIAM niet in bedrijven die meer dan 15% 

van hun totale omzet halen uit thermische kolen. Ook kiest ACTIAM ervoor om niet te beleggen in bedrijven die betrokken 

zijn bij bijzonder schadelijke activiteiten. Voor ons zijn dat bergtopverwijdering, het lozen van afvalstoffen in rivieren, 

illegale houtkap en ontginning van bodemschatten in beschermde gebieden. Beschermde gebieden zijn die van de 

categorieën 1 t/m 4 van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN) Protected Areas Categories I through IV), het UNESCO Werelderfgoedverdrag (1972 UNESCO World 

Heritage Convention), en de RamsarConventie over de bescherming van waterrijke gebieden van grote betekenis (1971 

Ramsar Convention on Wetlands). 
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3.5 WAPENS 

 
 

ACTIAM belegt niet in ondernemingen die zijn betrokken bij de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van 

controversiële wapens of gerelateerde diensten of onderdelen die essentieel of gespecialiseerd zijn. Onder dit beginsel 

vallen ook bedrijven met een belang (en/of stemrecht) van 10% of meer in een bedrijf dat rechtstreeks op deze manier 

betrokken is. Essentiële onderdelen of diensten zijn van wezenlijk belang voor het functioneren van het wapen, zoals 

submunitie, zekeringen, geleidingssystemen en kernkoppen. Gespecialiseerde onderdelen of diensten zijn specifiek 

ontwikkeld en bestemd voor het controversiële wapen en die niet als ‘dual use’ beschouwd worden.  

 

Daarnaast sluit ACTIAM beleggingen uit in bedrijven die zijn betrokken bij controversiële wapenhandel. Dit betreft de 

handel in conventionele wapens, waaronder het verrichten van aanverwante diensten, met landen en niet-

overheidsinstellingen waartegen wapenembargo’s zijn opgelegd door de Veiligheidsraad van de VN of de Raad van de 

Europese Unie.  

 

ACTIAM merkt wapens aan als controversieel als ze volgens het internationaal recht of internationale conventies of 

verdragen verboden zijn of als de inzet van deze wapens leidt tot een schending van fundamentele humanitaire 

beginselen. Die beginselen omvatten dat van evenredigheid, waarbij onnodig lijden moet worden voorkomen, en dat van 

onderscheid, waarbij verschil moet worden gemaakt tussen militaire en burgerdoelwitten.  

 

ACTIAM acht de volgende wapens controversieel:  

 

◼ Anti-persoonsmijnen: zoals omschreven in de Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and 

Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, 1997;  

◼ Biologische wapens: zoals vastgelegd in de Convention on the Development, Production and Stockpiling of 

Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 1972;  

◼ Chemische wapens: zoals uiteengezet in de Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling 

and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, 1993;  

◼ Cluster wapens: zoals genoemd in de Convention on Cluster Munitions, 2008;  

◼ Kernwapens;  

◼ Conventionele wapens voorzien van witte fosfor of verarmd uranium.  

 

Hiernaast houdt ACTIAM rekening met de volgende internationale verdragen:  

 

◼ Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1968  

◼ Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty  

◼ Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of 

Warfare, 1925  

◼ Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be 

Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, 2001  

◼ Article 36 of Protocol I Additional to the 1949 Geneva Conventions, 1977  

 

Ten slotte sluit ACTIAM alle productie van niet-militaire vuurwapens en de consumentenverkoop van (hand)vuurwapens 

uit. In democratische landen heeft de staat – ten overstaan van burgers – een bewust gekozen monopolie op het inzetten 

van geweld. Dit monopolie wensen wij te beschermen. 

 

3.6 KLANT- EN PRODUCTINTEGRITEIT 

 

ACTIAM acht betrokkenheid bij het volgende in strijd met haar beginselen en belegt niet in ondernemingen die zich in 

ernstige mate inlaten met de volgende activiteiten of gedragingen:  

 

◼ Het achterhouden, vervalsen of verdraaien van informatie die van wezenlijk belang is voor consumenten, 

leveranciers, zakelijke relaties, aandeelhouders, medewerkers of de samenleving.  

◼ Tekortkomingen in productveiligheid of kwaliteit die de gezondheid van de mens of het milieu bedreigen. Daaronder 

vallen de productie van tabak en pornografie en het aanbieden van gokspellen, loterijspellen en wedstrijdspellen. 
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Bedrijven met een omzet van 10% of meer in de betreffende producten en/of diensten worden uitgesloten van 

belegging. 

 

3.7 DIERENWELZIJN 

 

ACTIAM acht betrokkenheid bij het volgende in strijd met haar beginselen en belegt niet in ondernemingen die zich in 

ernstige mate inlaten met de volgende activiteiten of gedragingen:  

 

◼ Misstanden op het gebied van dierenwelzijn;  

◼ De handel van diersoorten (en planten) die onder de bescherming van Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) vallen;  

◼ Dierproeven voor cosmetische en huishoudelijke doeleinden, tenzij een bedrijf bij wet verplicht is een product op 

dieren te testen.  

 

Hiernaast houdt ACTIAM rekening met de volgende internationale verdragen:  

 

◼ Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 1979  

◼ UN Straddling Stocks Agreement, 1982  

 

Ten slotte zijn specifieke thema’s die van belang zijn om tot een samenhangend dierenwelzijnsbeleid te komen verder 

uitgewerkt in ACTIAM’s beleidsstukken. 
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4. Bijlage 

 

Lijst van geraadpleegde internationale mechanismen:  

 

◼ Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (ILO Convention No. 105) 

◼ Aquatic Animal Health Code, 1995  

◼ Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty  

◼ Convention Concerning Occupational Safety and Health and the Work Environment, 1981 (ILO Convention No. 155)  

◼ Convention on Cluster Munitions, 2008  

◼ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973  

◼ Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be 

Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, 2001  

◼ Convention on the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on 

their Destruction, 1972  

◼ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979  

◼ Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their 

Destruction, 1993  

◼ Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their 

Destruction, 1997  

◼ Convention on the Rights of the Child, 1989  

◼ Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (ILO Convention No.111)  

◼ Earth Charter, 2000  

◼ Equal Remuneration Convention, 1951 (ILO Convention No. 100)  

◼ European Union Sanctions policy, 2016 

◼ Forced Labour Convention, 1930 (ILO Convention No.29)  

◼ Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (ILO Convention No.87)  

◼ Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (ILO Convention no. 169)  

◼ IFC Performance Standards on Social & Environmental Responsibility, 2012  

◼ International Covenant on Civil and Political Rights, 1966  

◼ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966  

◼ International Principles for Responsible Shrimp Farming, 2006  

◼ IUCN Protected Areas Categories System  

◼ Minimum Age Convention, 1973 (ILO Convention No. 138)  

◼ OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997  

◼ OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011  

◼ Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of 

Warfare, 1925  

◼ Protocol I Additional to the 1949 Geneva Conventions, 1977  

◼ Ramsar Convention on Wetlands, 1971  

◼ Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (ILO Convention No. 98)  

◼ Rio Declaration on Environment and Development, 1992  

◼ Slavery Convention, 1926  

◼ Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to 

Slavery, 1956  

◼ Sustainable Agriculture Standards, 1997  

◼ Terrestrial Animal Health Code,1968  

◼ Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1968  

◼ UN Convention Against Corruption, 2003  

◼ UNESCO World Heritage Convention, 1972  

◼ UN Global Compact, 2000  

◼ UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011  

◼ Universal Declaration of Human Rights,1948  

◼ Voluntary Principles on Security and Human Rights, 2000  

◼ Verbond van Verzekeraars Code Duurzaam Beleggen, 2012 BIJLAGE 9  

◼ Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (ILO Convention No. 182)  
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5. Disclaimer 

 

ACTIAM streeft ernaar nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen uit betrouwbaar geachte bronnen. ACTIAM kan 

echter de nauwkeurigheid en volledigheid van de Informatie niet garanderen en aan de Informatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De Informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. 

ACTIAM geeft geen garanties, expliciet of impliciet, aangaande de vraag of de Informatie die middels deze presentatie 

en/of dit document verkregen is nauwkeurig, volledig of actueel is. ACTIAM is niet verplicht om de verstrekte Informatie 

bij te werken of onnauwkeurigheden of fouten te herstellen.  

 

De ontvanger zal ACTIAM inclusief haar bestuurders, management en medewerkers niet aansprakelijk stellen voor 

eventuele tekortkomingen in deze Informatie. De waarde van beleggingen kan fluctueren en resultaten behaald in het 

verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het bespreken van risico’s in de Informatie dient niet beschouwd te 

worden als een volledige opsomming van alle voorkomende risico’s. De hier vermelde Informatie dient door de ontvanger 

niet te worden geïnterpreteerd als zakelijk, financieel, beleggings-, hedging-, handels-, juridisch, regelgevend, belasting-

, of boekhoudkundig advies. De belegger dient zelf elders onafhankelijk advies in te winnen.  

 

Ook dient deze informatie niet beschouwd te worden als een aanbod om producten te kopen, te verkopen of te 

investeren. Op producten en diensten genoemd in deze Informatie zijn mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing 

die geraadpleegd dienen te worden voordat tot een transactie besloten wordt. De ontvanger van de Informatie is zelf 

verantwoordelijk voor de wijze waarop de ontvanger de Informatie gebruikt. De op die Informatie gebaseerde 

beslissingen zijn voor rekening en risico van de ontvanger. Deze Informatie wordt de ontvanger uitsluitend aangeboden 

voor eigen gebruik en de ontvanger zal deze Informatie slechts aan derden ter beschikking stelling na schriftelijke 

toestemming van ACTIAM. 
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