Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Bodemzorg Limburg laat haar beleggingsportefeuille beheren door Rabo Institutioneel
Vermogensbeheer. Daarvoor is een Beleggingsstatuut opgesteld dat als kader fungeert voor
het beheer van de portefeuille. Bodemzorg Limburg is zich bewust van de maatschappelijke
functie en verantwoordelijkheden en zal een verantwoord beleggingsbeleid eisen bij haar
vermogensbeheerder.
De Rabobank hanteert bij maatschappelijk verantwoord beleggen de volgende basiseisen:
1.

UN Global Compact

De Global Compact is een soort minimumstandaard voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen, opgesteld op initiatief van de Verenigde Naties, en bestaat uit tien
uitgangspunten op het gebied van mensenrechten, arbeidsrecht, milieubescherming en
anticorruptie. De Rabobank heeft de Global Compact in 2002 ondertekend. Bij de advisering
van individuele beleggingstitels houden we rekening met het feit of een onderneming aan de
Global Compact principes voldoet. De informatie hierover is afkomstig van Sustainalytics,
een gespecialiseerde dienstverlener op dit vlak. Van fondshuizen vragen wij om de Global
Compact criteria mee te nemen als referentiekader in het beleggingsproces.
Meer informatie is te vinden op: http://www.unglobalcompact.org
2.

UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)

De Rabobank vraagt fondshuizen waar zij zaken mee doet om de UNPRI te ondertekenen.
Deze principes van de Verenigde Naties staan voor de integratie van de zogenoemde ESGaspecten in het beleggingsproces: Environmental (milieu), Social (maatschappelijk) en
Governance (goed ondernemingsbestuur). Partijen die de UNPRI ondertekenen zeggen verder
toe zich op te stellen als actief eigenaar (bijvoorbeeld door bedrijven aan te spreken op hun
gedrag) en te rapporteren over hun inspanningen aan aandeelhouders. Er wordt door hen ook
jaarlijks verslag uitgebracht aan de overkoepelende UNPRI organisatie.
Meer informatie is te vinden op: http://www.unpri.org/principles
3.

Statement wapenindustrie

In het statement wapenindustrie van de Rabobank staat onder meer dat de Rabobank geen
ondernemingen financiert die betrokken zijn bij controversiële wapens. Over deze
ondernemingen wordt al geruime tijd niet meer geadviseerd door Rabobank en het is ook niet
mogelijk beleggingstitels van deze bedrijven direct aan te kopen. Fondshuizen die
controversiële wapens nog niet uitsluiten, spreken wij daarop aan.

