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Geachte heer Habets,                                        Amsterdam, 30 januari 2012 
 
 
Naar aanleiding van uw telefonische verzoek informeren wij u door middel van dit schrijven over de 
implementatie van het verantwoord beleggingsbeleid voor Stichting Verwerking Elektronische 
Apparaten (Stichting Bruingoed). 
 
Verantwoord beleggen door Stichting Bruingoed 
Stichting Bruingoed heeft duurzaamheidscriteria geformuleerd waaraan haar beleggingen dienen te 
voldoen. Stichting Bruingoed heeft haar vermogensbeheer uitbesteed aan Staalbankiers. Voor de 
implementatie van het verantwoord beleggen werkt Staalbankiers samen met Sustainalytics. De door 
Stichting Bruingoed gehanteerde duurzaamheidscriteria zijn opgenomen in bijlage [1] bij deze brief.  
 
Implementatie verantwoord beleggen door Staalbankiers in samenwerking met Sustainalytics 
Sustainalytics levert aan Staalbankiers onderzoek en advies voor de implementatie van het 
verantwoord beleggingsbeleid van Stichting Bruingoed. De implementatie bestaat uit twee 
onderdelen, die zijn: 
 

 Staalbankiers heeft toegang tot het onderzoeksplatform van Sustainalytics. Door middel van dit 

onderzoeksplatform heeft Staalbankiers toegang tot diepgaand onderzoek naar de 

duurzaamheidsprestaties van meer dan 2.000 beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd. Het 

onderzoek betreft tevens een overall duurzaamheidsscore per onderneming. Het 

onderzoeksplatform wordt door Staalbankiers gebruikt bij de besluitvorming ten aanzien van de 

beleggingen voor Stichting Bruingoed. 

 Daarnaast verricht Sustainalytics in opdracht van Staalbankiers op kwartaalbasis onderzoek naar 

de beleggingsportefeuille van Stichting Bruingoed. Doel van de analyse is om de 

beleggingsportefeuille te toetsen op de door Stichting Bruingoed gehanteerde 

duurzaamheidscriteria.  

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 

 
Diederik Timmer 
Global Director, Institutional Relations 
Managing Director, Europe 



 

Sustainalytics – Amsterdam   Registered Amsterdam: 30179673  
PO Box 22703   info@sustainalytics.com  
1100 DE Amsterdam    www.sustainalytics.com  

 

 
Bijlage 1. Duurzaamheidscriteira Stichting Bruingoed 
Stichting Bruingoed streeft ernaar te beleggen in ondernemingen die goed presteren op het gebied 
van duurzaamheid en beleggingen te vermijden in ondernemingen die behoren tot de minst 
presterende 10% in de sector waarin de onderneming opereert.  
 
Daarnaast zal Stichting bruingoed niet beleggen in ondernemingen die betrokken zijn bij: 
 
Omkoping en corruptie 
- Ondernemingen betrokken bij een ernstige vorm van omkoping en corruptie. 

Schendingen van mensenrechten en arbeidsomstandigheden 
- Ondernemingen betrokken bij ernstige schendingen van mensenrechten bij operaties van de 

onderneming zelf alsmede in de keten van leveranciers.  
- Ondernemingen betrokken bij structurele en ernstige schendingen van: 

o Werknemersrechten. 
o Arbeidsomstandigheden. 
o Discriminatie. 
o Vakbondsvorming. 
o Kinderarbeid. 

 
Ernstige milieuschade 
- Ernstige milieuschade als gevolg van de bedrijfsactiviteiten.  
- Ernstige milieuschade veroorzaakt door het gebruik van de producten of diensten. 
- Ernstige milieuschade veroorzaakt door leveranciers.  
 
Defensie en wapenindustrie 
- Ondernemingen die voor een substantieel deel van de omzet producten of diensten leveren 

aan de defensie industrie. 
- Ondernemingen die controversiële wapens of componenten daarvoor produceren. Met 

controversiële wapens wordt bedoeld: clusterwapens, anti-persoonsmijnen, chemische 
biologische en nucleaire wapens.  
 

 


