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Verdieping Insluiten   

Insluiten is zowel het beleggen in en/of  f inancieren van ondernemingen (alsook f inancieren van 
overheden) die goed bezig zijn met duurzaamheid, bewust blijven beleggen in en/of  f inancieren 
van bedrijven die daar minder in zijn om ze via dialoog te bewegen tot verbeteringen te komen. 
Uiteindelijk betekent insluiten ook dat onder bepaalde omstandigheden (en na het doorlopen van 
dialoog voeren, ook wel ‘engagement’ genoemd) en stemmen beleggingen (aandelen en obliga-
ties) van de hand worden gedaan. Het laatste heet uitsluiten.  
 
Niet altijd zullen dialoog en stemmen verandering kunnen opleveren: Unilever APF sluit investe-
ringen in/f inancieringen van bedrijven of  overheden uit indien: 
• De onderneming is betrokken bij de productie van wapens en/of  wapensystemen of  essentiële 

onderdelen daarvan, die verboden zijn volgens internationaal recht, of  waarvan het gebruik in 
strijd is met fundamentele humanitaire beginselen. Dit betref t momenteel anti-persoonsmijnen, 
clustermunitie, biochemische wapens, wapens verrijkt met uranium, witte fosfor en nucleaire 
wapens. 

• De onderneming schendt in ernstige mate de Global Compact-principes van de VN en dialoog 
leidt niet tot gedragswijziging. Bijvoorbeeld als de onderneming direct verantwoordelijk is voor 
schending van mensenrechten. 

• De onderneming haalt minimaal 50% van haar inkomsten uit kolen of  is voor haar activiteiten 
voor meer dan 50% afhankelijk van kolen. 

• De onderneming kan volgens onze omschrijving worden gezien als ‘betrokken in de productie 
van tabak’. 

• De overheid als het een controversieel land betref t dat op de sanctie-lijst van tenminste twee 
van de volgende drie instanties/landen staat: EU, VN en VS. 
 

Unilever APF streef t er daarom naar om ondernemingen die bij deze activiteiten betrokken zijn uit 
te sluiten zowel via aandelen als via obligaties waarbij het fonds belegd via afzonderlijke manda-
ten.  
 
Deze uitsluitingen omvatten bepaalde activiteiten die in strijd zijn met onze principes/duurzaam-
heidsdoelen met name wanneer het pensioenfonds, met de hulp van zijn dienstverlener Federa-
ted Hermes EOS, dialoog over de kwestie onhaalbaar acht. Unilever APF zal ook af  en toe uitslui-
tingen invoeren op basis van de ervaring van Federated Hermes EOS, waarbij wordt overwogen 
investeringen in bedrijven te vermijden die in strijd zijn met onze principes/duurzaamheidsdoelen, 
die ondanks de engagement van Federated Hermes EOS onderbeheerd blijven. 

https://www.unileverpensioenfonds.nl/unilever/assets/File/Progress/Verantwoord%20beleggen/uitsluitingscriteria.pdf

