Uitsluitingsbeleid
Onderlinge ’s-Gravenhage belegt de door haar deelnemers toevertrouwde middelen met oog voor mens en milieu.
De principes zoals vastgelegd in de UN Principles for Responsible Investments (UN PRI) en het United Nations Global
Compact worden nageleefd. Het uitsluitingsbeleid van de Maatschappij heeft betrekking op ondernemingen en landen.

Ondernemingen

De Maatschappij belegt niet direct in aandelen en leningen uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij
de productie van controversiële wapens, mensenrechten schenden, het milieu ernstige schade toebrengen of zich
bezighouden met de productie van tabak. Hieronder worden deze thema’s kort toegelicht.

Controversiële wapens

Er wordt niet belegd in ondernemingen die wapens produceren welke geen onderscheid maken tussen militaire
en civiele doelen. Hieronder vallen: antipersoons(land)mijnen, clusterwapens, chemische of biologische wapens
en kernwapens.

ESG-criteria

Er is een uitsluitingsbeleid voor ondernemingen die ernstige schade aan het milieu aanrichten. Het kan gaan om
vervuiling, maar ook aantasting van ecosystemen en het beperken van de biodiversiteit zijn criteria waarop wordt
getoetst.
Ondernemingen die zich schuldig maken aan schending van mensenrechten worden uitgesloten. Belangrijke thema’s
zijn: vrijheidsberoving, dwangarbeid en kinderarbeid.

Productie van tabak

Er wordt niet belegd in ondernemingen betrokken bij de productie van tabak, gezien de ernstige schade die het
consumeren van tabaksproducten aan de gezondheid toebrengt.
Voor het toetsen van het uitsluitingsbeleid maakt Onderlinge ’s-Gravenhage gebruik van de uitsluitingslijst opgesteld door
de ‘Council on Ethics’. Deze Raad is een onafhankelijk orgaan dat in opdracht van het Noors Ministerie van Financiën de
uitsluitingslijst samenstelt. De bevindingen en afwegingen van de Raad zijn publiek toegankelijk. De uitsluitingslijst is in
overeenstemming met het UN Global Compact. De lijst wordt aangevuld met de Indicatieve uitsluitingslijst AFM zoals
jaarlijks opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten.

Landen

Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A.

Postadres | Postbus 629 | 2501 CP ’s-Gravenhage
T (070) 342 11 11 | www.onderlinge.info
Inschrijving Handelsregister K.v.K. 27001014
AFM-register 12000386

MK/2880 2005

Onderlinge ’s-Gravenhage sluit landen uit op basis van internationaal erkende sancties. Deze sancties zijn onder
andere opgelegd vanwege het schenden van de rechten van de mens, het niet naleven van het non-proliferatieverdrag
en het steunen van terroristische organisaties. De bron van de uitgesloten landen is de sanctielijst opgesteld door de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Maatschappij belegt niet direct in leningen uitgegeven door landen die zijn
opgenomen in de uitsluitingslijst.

