
 
 

 
 
Uitsluitingsbeleid Controversiële wapens 
Stichting Pensioenfonds Wonen (hierna het pensioenfonds) kiest ervoor om voor de beleggingsmandaten en 

beleggingspools (waar mogelijk) niet te beleggen in ondernemingen die controversiële wapens produceren of een 

significant belang hebben in een andere onderneming die controversiële wapens produceert. 

 
Wat zijn controversiële wapens? 

Het pensioenfonds beschouwt wapens als controversieel wanneer deze onevenredig veel leed en slachtoffers 

veroorzaken, geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen en ook na afloop van een conflict 

slachtoffers kunnen veroorzaken. Deze wapens zijn door internationaal recht verboden of staan internationaal ter 

discussie. Het betreft de volgende categorieën: 

• Nucleaire wapens 

• Biologische wapens 

• Chemische wapens 

• Landmijnen 

• Clusterbommen 

 

Aansluiting bij internationale verdragen en Nederlandse overheid 

Bij het bepalen wat controversiële wapens zijn zoekt het pensioenfonds aansluiting bij internationale verdragen 

die door Nederland zijn ondertekend en bij het beleid van de Nederlandse overheid. 

 
Het uitsluitingsproces 

 

1. Uitsluiting voor aandelen 

Het pensioenfonds belegt direct aandelen. Het uitsluitingsbeleid is van toepassing op deze directe beleggingen. 

Daarnaast belegt het pensioenfonds in verschillende aandelenpools van Syntrus Achmea vermogensbeheer. Op 

deze aandelenpools is hetzelfde uitsluitingsbeleid van toepassing. Het is niet mogelijk om een uitsluitingsbeleid 

toe te passen op een beleggingfonds van een externe partij. 

 

2. Uitsluitingen voor vastrentende waarden portefeuilles 

Het uitsluiten van producenten van controversiële wapens wordt ook toegepast op de vastrentende waarden 

portefeuilles. Het gaat in dit geval om de bedrijfsleningen portefeuilles. 

 

3. Samenstelling van uitsluitingslijst 

Een extern onderzoeksbureau voert een screening uit op basis van vooraf bepaalde criteria (zie hieronder). Met 

de uitkomst hiervan wordt elk half jaar de uitsluitingslijst opnieuw vastgesteld. Hierdoor kunnen ondernemingen 

die activiteiten hebben ontwikkeld voor het produceren van controversiële wapens op de lijst komen. 

Ondernemingen die niet langer (indirect) controversiële wapens produceren zullen van de lijst verdwijnen. In deze 

ondermeningen kan weer belegd worden. 



 
 

 
 
Uitsluitingscriteria controversiële wapens 
 

Wapens Activiteiten onderhavig aan de uitsluitende criteria 

Nucleaire wapens • Ontwikkeling, testen, productie en onderhoud van nucleaire 

munitie 

• Ontwikkeling, productie en onderhoud van raketten die 

hoofdzakelijk worden gebruikt voor het overbrengen van nucleaire 

munitie 

• Ontwikkeling, productie en onderhoud van onderzeeboten uitgerust 

met ballistische raketten 

 

Activiteiten niet onderhavig aan de uitsluitende criteria: 

Ontwikkeling, productie en onderhoud van lanceer platforms voor 

conventionele munitie die eventueel ook nucleaire wapens kunnen 

overbrengen, zoals bommenwerpers. 

Chemische wapens Ontwikkeling, productie en onderhoud van chemische wapens 

Biologische wapens Ontwikkeling, productie en onderhoud van biologische en toxische 

wapens 

Antipersoonsmijnen Ontwikkeling, productie en onderhoud van antipersoonsmijnen  

Clustermunitie • Ontwikkeling, productie en onderhoud van clustermunitie met 

ongeleide ‘submunitie’ zonder back-up zelfvernietigingontstekers 

(raketten, granaten, bommen, etc.) en essentiële onderdelen 

daarvan 

• Ontwikkeling, productie en onderhoud van ongeleide submunitie 

zonder back-up zelfvernietigingontstekers 

 

Activiteiten niet onderhavig aan de uitsluitingscriteria: 

Ontwikkeling, productie en onderhoud van lanceerplatforms niet enkel 

bedoeld voor clustermunitie, zoals vliegtuigen, artillerie en 

raketwerpers. 

 


