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Convention Library 
De ESG-screening onderzoekt ieder kwartaal of de investeringen in de portefeuilles voldoen aan 
onderstaande lijst van internationale verdragen en conventies (A). Deze verdragen en conventies 
zijn afkomstig van intergouvernementele organisaties en kunnen in veel gevallen door nationale 
overheden worden geratificeerd. Daarnaast wordt in de periodieke screening ook onderzocht of de 
investeringen in de portefeuilles voldoen aan andere (veelal op ondernemingen gerichte) 
richtlijnen, benchmarks, sectorinitiatieven, raamwerken en (certificerings)programma’s. Ook deze 
lijst (B) wordt hieronder weergegeven. 

 
 
A. Internationale verdragen en conventies 

Arbeidsrechten 

1. ILO-conventie met betrekking tot (afschaffing) van dwangarbeid, 1957/1930  
2. ILO-conventie met betrekking tot (ernstigste vormen van) kinderarbeid, 1999  
3. ILO-conventie met betrekking tot aantal werkuren, 1919/1930 
4. ILO-conventie met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid, 1981 
5. ILO-conventie met betrekking tot beëindiging dienstverband, 1982 
6. ILO-conventie met betrekking tot discriminatie op het werk, 1958  
7. ILO-conventie met betrekking tot gelijke betaling, 1951  
8. ILO-conventie met betrekking tot het voorkomen van ernstige industriële ongelukken, 1993 
9. ILO-conventie met betrekking tot minimale leeftijd, 1973  
10. ILO-conventie met betrekking tot minimumloon, 1970 
11. ILO-conventie met betrekking tot organisatie en collectieve onderhandeling, 1949  
12. ILO-conventie met betrekking tot veiligheid en gezondheid in de mijnbouw, 1995 
13. ILO-conventie met betrekking tot vrijheid van vereniging, 1948  
14. ILO-raamwerk ter bevordering van arbeidsomstandigheden en veiligheid. 2006 
15. ILO-tripartiete verklaring met betrekking tot multinationale ondernemingen en sociaal beleid, 2006 

Mensenrechten 

16. 16. Conventie van Den Haag, 1907  
17. Conventie van Genève ten aanzien van de behandeling van krijgsgevangenen, 1949  
18. Conventie van Genève ten aanzien van de bescherming van burgers in oorlogstijd, 1949  
19. Eerste additionele protocol van de conventie van Genève met betrekking tot de bescherming van 

slachtoffers van internationaal gewapende conflicten, 1977 
20. ILO-conventie ten aanzien van inheemse volken en stammen, 1989 
21. Internationaal VN-convenant ten aanzien van burgerlijke en politieke rechten, 1966  
22. Internationaal VN-convenant ten aanzien van economische, sociale en culturele rechten, 1966  
23. Universele verklaring van de rechten van de mens, 1948  
24. VN-basisprincipes ten aanzien van het gebruik van geweld/ wapens door veiligheidsbeambten, 

1990 
25. VN-conventie ten aanzien van de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten incl. hun 

families, 1990  
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26. VN-conventie ten aanzien van de eliminatie van alle vormen van rassendiscriminatie, 1965  
27. VN-conventie ten aanzien van de eliminatie van alle vormen van vrouwendiscriminatie, 1979  
28. VN-conventie ten aanzien van de rechten van het kind, 1989 
29. VN-conventie ten aanzien van de status van vluchtelingen, 1951  
30. VN-conventie ten aanzien van marteling, inhumane behandeling en straffen, 1984 
31. VN-gedragscode voor veiligheidsbeambten, 1979 
32. VN-resolutie ten aanzien van de permanente soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen, 

1962/1966 
33. VN-verklaring ten aanzien van de rechten van inheemse volken, 2007 
34. VN-guiding principles inzake bedrijven en mensenrechten, 2011 

Milieu 

35. Basel-conventie ten aanzien van de controle op grensoverschrijdend afvaltransport, 1989 
36. Cartagena-protocol ten aanzien van biodiversiteit, 2000 
37. CITES-conventie (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora), 1973 
38. Conventie ten aanzien van biologische diversiteit, 1992  
39. Conventie ten aanzien van de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen 

en internationale meren, 1992 
40. Conventie ten aanzien van de bescherming van het zeemilieu in de noordoostelijke Atlantische 

Oceaan, 1998 
41. Conventie ten aanzien van grensoverschrijdende/langeafstandsluchtvervuiling, 1979 
42. EU richtlijn 2013/30/EU ten aanzien van de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten 
43. EU-directive ten aanzien van het afvalbeheer van extractieve bedrijven, 2006 
44. Europese Houtverordening (EUTR) 
45. FAO Basel-criteria ten aanzien van duurzame soja-productie, 2004 
46. FAO internationaal gedragscode inzake de distributie en het gebruik van pesticiden, 2003 
47. Internationale conventie ten aanzien van de voorkoming van olievervuiling (en 

schoonmaak/opruimen), 1990 
48. Kyoto-protocol in aanvulling op de VN-raamwerkconventie met betrekking tot klimaatverandering, 

1997  
49. Montreal-protocol ten aanzien van stoffen die de ozonlaag aantasten, 1987 
50. Ramsar-conventie inzake moerassen/waterrijke gebieden, 1971 
51. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), 2006 
52. Stockholm-conventie ten aanzien van persistent organic pollutants (POP’s), 2001 
53. UNECE (Aarhus) Conventie ten aanzien van informatie, publieke participatie in het 

besluitvormingsproces en toegang tot de rechter in milieuzaken, 1998 
54. UNESCO wereld erfgoed conventie, 1972 
55. VN zeerecht-verdrag (UNCLOS), 1982 
56. VN-conventie (IMO) inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van 

afval en andere stoffen, 1972/1996 
57. VN-conventie van Rotterdam ten aanzien van toestemmingsprocedures voor internationale handel 

in bepaalde zware chemicaliën en pesticiden, 1998/2004 
58. VN-raamwerkconventie ten aanzien van klimaatverandering, 1992  
59. VN-Stockholm-verklaring ten aanzien van de menselijke omgeving, 1972 
60. Weense conventie ten aanzien van de bescherming van de ozonlaag, 1985 
61. WHO-code ten aanzien van de marketing van borstvoeding substituten, 1981  
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Corruptie, omkoping en witwassen 

62. Dodd-Frank Act, 2010 
63. EU kapitaalvereisten richtlijn IV (2013/36/EU) 
64. Europese anti-witwas richtlijnen (vierde richtlijn, 2013) 
65. OECD-conventie tegen omkoping, 1997 
66. VN-conventie tegen corruptie, 2003 

Wapens 

67. Conventie ten aanzien van (het verbod op) de ontwikkeling, productie en opslag van 
bacteriologische (biologische) en chemische wapens (inclusief de vernietiging ervan), 1972  

68. Conventie ten aanzien van (het verbod op) het gebruik, de opslag, productie en transport van 
antipersoonsmijnen (inclusief de vernietiging ervan), 1997  

69. Conventie ten aanzien van bepaalde conventionele wapens, 1980  
70. Conventie ten aanzien van chemische wapens, 1993  
71. Conventie ten aanzien van clustermunitie, 2008  
72. Verdrag ten aanzien van de non-proliferatie van kernwapens, 1968 

Porno 

73. VN-conventie ten aanzien van kinderhandel (verkoop), kinderporno en kinderprostitutie, 2000. 

Nucleaire energie 

74. Conventie ten aanzien van nucleaire veiligheid (Internationaal atoomenergieagentschap, IAEA), 
1994 

75. Gezamenlijke conventie ten aanzien van de veiligheid van gebruikte nucleaire brandstof en 
radioactief afval, 1997 

Dierenwelzijn (inclusief bont, visserij en 
dierproeven) 

76. Conventie inzake ten aanzien van de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Bonn 
Convention, UNEP), 1979 

77. EU Council directive ten aanzien van de bescherming van dieren (98/58EG), 1998 
78. Europese conventie ten aanzien van de bescherming van dieren op landbouw- en 

veeteeltbedrijven, 1976 
79. Europese conventie ten aanzien van de bescherming van huisdieren, 1987 
80. Europese conventie voor de bescherming van gewervelde dieren die voor experimentele en 

andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, 1986 
81. FAO gedragscode ten aanzien van duurzame visserij, 1995  
82. FAO internationale richtlijn voor duurzame garnalenkweek, 2006 
83. VN-overeenkomst ten aanzien van ‘straddling (fish) stocks’, 1995 
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Tabak 

84. WHO-raamwerkconventie ten aanzien van tabakscontrole en de tabaksindustrie, 2003 

B. Overige richtlijnen, benchmarks, (sector)initiatieven, raamwerken en 
(certificerings)programma’s  

85. Access to Medicine Index 
86. AWS Standard, International Water Stewardship (AWS)  
87. Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, 2013 
88. Code ten aanzien van de gezondheid van landdieren, World Organisation for Animal Health (OIE), 

1968 
89. Code ten aanzien van de gezondheid van waterdieren, World Organisation for Animal Health (OIE), 

2010 
90. Duurzaam ontwikkelingsraamwerk, International Council on Minerals & Metals (ICMM), 2003 
91. Duurzaamheidscriteria ten aanzien van biomassa voor energiedoeleinden, NTA 8080:2009, 2009 
92. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 
93. Equator Principles (EP) 
94. Greenhouse Gas Protocol, 2004 
95. IFC prestatiestandaarden, IFC/Wereld Bank  
96. IFC-beleid ten aanzien van sociale en ecologische duurzaamheid, IFC/Wereld Bank, 2012 
97. Internationale code voor het gebruik van cyanide, UNEP/ICME 2005 
98. Internationale richtlijnen en criteria ten aanzien van duurzame biobrandstoffen, Round Table on 

Biofuels, 2010 
99. ISO 26000 
100. OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen. OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises and Responsible Business Conduct for Institutional Investors: Key Considerations for Due 
Diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2017 
101.  Protocol ten aanzien van ‘preparedness, response and co-operation in pollution incidents by  
  hazardous and noxious substances’, IMO, 2000  
102.  Publish What You Pay (PWYP) 
103.  Sustainable Agriculture Standards, Sustainable Agriculture Network, 2008 
104.  VN-basisrichtlijnen ten aanzien van (huis)uitzettingen, 2007 
105.  VN-samenwerkingsprogramma ten aanzien van het verminderen van emissies door ontbossing en    

 bosdegradatie in ontwikkelingslanden 
106.  Vrijwillige richtlijnen ten aanzien van veiligheid en mensenrechten (speciaal voor extractieve  

 bedrijven), 2000 
 
KCM wil via haar verantwoorde beleggingsbeleid een bijdrage leveren aan de Sustainable Development 
Goals (SDGs), Verenigde Naties, september 2015 
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Disclaimer 
This presentation of Kempen Capital Management NV (KCM) is for information purposes only. The information in this document is 
incomplete without the verbal explanation given by an employee of KCM. 
KCM is licensed as a manager of various UCITS and AIFs and authorized to provide investment services, and, as such, is subject to 
supervision by the Netherlands Authority for the Financial Markets. 
No part of this presentation may be used without prior permission from KCM. 

  



 
 

 

Kempen 
Asset Management 

 
Beethovenstraat 300 
1077 WZ Amsterdam 

The Netherlands 
 

P.O. Box 75666 
1070 AR Amsterdam 

The Netherlands 
 

T + 31(0)20 348 8700 
F +31 (0)20 348 8750 

 
www.kempen.com 

 
 
 
 
 

 


	De ESG-screening onderzoekt ieder kwartaal of de investeringen in de portefeuilles voldoen aan onderstaande lijst van internationale verdragen en conventies (A). Deze verdragen en conventies zijn afkomstig van intergouvernementele organisaties en kunn...
	A. Internationale verdragen en conventies
	Arbeidsrechten
	Mensenrechten
	Milieu
	Corruptie, omkoping en witwassen
	Wapens
	Porno
	Nucleaire energie
	Dierenwelzijn (inclusief bont, visserij en dierproeven)
	Tabak
	B. Overige richtlijnen, benchmarks, (sector)initiatieven, raamwerken en (certificerings)programma’s


