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Het stemseizoen 2021 is in volle gang. ACTIAM heeft 

wereldwijd gestemd over duizenden voorstellen, 

gebruikmakend van het stemrecht dat is verbonden aan 

het aandelenbezit van onze klanten. Ons stembeleid is 

gebaseerd op internationaal erkende “best-practice”-

richtlijnen ten aanzien van corporate governance en 

duurzaam beleggen en wordt tevens vormgegeven in 

onze Fundamentele Beleggingsbeginselen en Materiële 

Duurzaamheidsdrijfveren. Wij oefenen het stemrecht 

uit in samenhang met engagement, twee belangrijke 

instrumenten voor actief eigenaarschap waarmee wij 

onze visie en zienswijzen bij bedrijven onder de 

aandacht kunnen brengen. 

 

In ons stembeleid bekijken we steeds het effect van de 

huidige transitie naar een duurzame economie op de 

ondernemingen waarin wij beleggen. Wij gebruiken onze stem 

om hen te stimuleren de stappen te zetten die noodzakelijk 

zijn voor een succesvolle transitie. Zoals onderzoek ook heeft 

uitgewezen, denken wij dat actief aandeelhouderschap 

bedrijven beweegt om hun duurzaamheidsrisico’s beter in 

kaart te brengen en daarmee de wezenlijke risico’s voor onze 

beleggingen te verkleinen, waardoor rendementen over de 

lange termijn zullen verbeteren. 

Voorafgaand aan een aantal algemene 

aandeelhoudersvergaderingen die de komende tijd plaats 

zullen vinden, belichten wij hier enkele voorbeelden van de 

manier waarop wij ons beleid in de praktijk brengen en hoe 

wij onze stem verbinden aan onze beoordeling van bedrijven 

en onze engagementactiviteiten. Deze voorbeelden laten 

tevens zien hoe wij het stemrecht gebruiken als een 

escalatiemiddel om bedrijven aan te moedigen 

waardeverhogende stappen te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZON.COM INC. 

Datum algemene vergadering: 26 mei 2021 

Een groep beleggers heeft een aandeelhoudersresolutie 

ingediend waarin Amazon wordt gevraagd het mogelijk te 

maken dat werknemers met een nulurencontract zich 

kandidaat stellen voor het bestuur.  

Amazon, met zijn enorme werknemersaantallen, was 

onderwerp van zware kritiek vanwege zijn behandeling van 

werknemers met een nulurencontract (in het bijzonder de 

mensen die werkzaam zijn in de pakhuizen). Binnen het 

bedrijf blijft het aantal ernstige ongevallen toenemen. Dit 

percentage ligt ook aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde in 

de branche. 

Op de locaties in Europa en de Verenigde Staten hebben 

massale stakingen plaatsgevonden, waar werknemers zich 

hebben uitgesproken tegen de slechte, onveilige 

arbeidsomstandigheden, de lage lonen en het tegenwerken 

van de vakbond. 

Samen met de indieners van de resolutie zien wij 

arbeidsrechten als een zeer belangrijk thema voor Amazon, 

dat het bedrijf beter moet adresseren. Vertegenwoordiging 

van werknemers in het bestuur zou daarbij kunnen helpen. 

Deze resolutie past bij onze materiële drijfveer voor menselijk 

kapitaal, één van de zeven duurzaamheidsdrijfveren aan de 

hand waarvan wij bedrijven beoordelen op hun beheersing van 

ESG-risico’s. Op basis daarvan bekijken we hoe een bedrijf 

omgaat met arbeids- en vakbondsrechten, de gezondheid en 

veiligheid van werknemers, arbeidsomstandigheden en 

inclusiviteit met betrekking tot werknemers. We nemen 

Amazon als voorbeeld, omdat we met Amazon op dit moment 

over deze onderwerpen in gesprek zijn. We vinden echter dat 

het bedrijf meer zou kunnen doen om zijn systemen, die 

negatieve effecten op zijn werknemers moeten voorkomen, te 

verbeteren en om te garanderen dat werknemersrechten 

worden ingebed in zijn strategische besluitvorming. Het is een 

voorbeeld van de manier waarop wij door middel van 

engagement vooruitgang stimuleren en van de manier waarop 

wij die verbinden met stembeslissingen. We zullen onze stem 

gebruiken en het voorstel steunen. 

https://www.actiam.com/en/sustainable-investments/fundamental-investment-principles/
https://www.actiam.com/497726/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/responsible-investments_voting-policy.pdf
https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/fundamentele-beleggingsbeginselen/
https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/drijfveren/
https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/drijfveren/
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TOTAL SE 

Datum algemene vergadering: 28 mei 2021 

Tijdens de komende algemene vergadering van Total staat de 

veertiende resolutie1 op de agenda, waarin aandeelhouders 

wordt gevraagd ‘hun mening te geven over de ambitie van het 

bedrijf met betrekking tot duurzame ontwikkeling en de 

energietransitie richting CO2-neutraliteit en de daarmee 

verbonden doelen in 2030’. We zien enkele positieve aspecten 

in de klimaatstrategie van Total, waaronder het feit dat het 

bedrijf zijn beleggingsdoelstellingen voor hernieuwbare 

stroom voor 2030 heeft verhoogd, dat het reductiedoelen 

heeft vastgesteld ten aanzien van de uitstoot van 

broeikasgassen op de middellange en lange termijn om in 2050 

de nettodoelstelling van nul te kunnen bereiken en dat het 

bedrijf de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 naar 20% heeft 

verhoogd.  

Niettemin is deze strategie ontoereikend, omdat deze vaag 

blijft over de manier waarop de doelen moeten worden 

bereikt; dit in het licht van de huidige omvang van de fossiele-

brandstofproductie en de investeringen daarin. Die 

investeringen zijn nog steeds aanzienlijk groter dan die in 

hernieuwbare energiebronnen. Evenmin is helder of Total wil 

komen tot een wereldwijde netto emissie van nul in zijn hele 

waardeketen, met inbegrip van “scope3”-emissies voor zowel 

de upstream- als de downstreamactiviteiten. Er is meer 

transparantie nodig over de manier waarop de 

intensiteitsdoelen zullen worden vertaald naar reductie van de 

absolute totale emissie op de korte, middellange en lange 

termijn. Total is recentelijk een overeenkomst aangegaan 

voor de aanleg van een oliepijplijn in Oeganda (east African 

crude oil pipeline -EACOP), die dwars door het Murchison Falls 

National Park loopt. We hebben het bedrijf hierop 

aangesproken in de verwachting dat het concreet zal laten 

zien hoe zijn investeringen, waaronder dit project, te 

verenigen zijn met een 1,5-graadscenario. Of ondernemingen 

op koers liggen richting klimaatneutraliteit zoals vastgelegd in 

het Klimaatakkoord van Parijs, is een vraag die wij hebben 

voor alle ondernemingen waarin wij beleggen. Wij beoordelen 

dit aanpassingsvermogen aan de hand van onze criteria op 

basis van de drijfveer voor fossiele brandstoffen. Aan de hand 

hiervan beoordelen wij bedrijven op hun blootstelling aan 

risico’s die verband houden met de transitie naar een 

koolstofarme economie en hun vermogen om deze risico’s te 

beheersen. We zullen tegen de resolutie stemmen en de 

onderneming rechtstreeks wijzen op de geconstateerde 

lacunes en onze verwachtingen nogmaals kenbaar maken. We 

kiezen dit voorbeeld omdat Total één van de weinige grote 

oliemaatschappijen in onze portefeuille is en we op dit 

moment over dit onderwerp met de onderneming in gesprek 

zijn. In het geval van Equinor, een van de andere grote 

oliemaatschappijen in onze portefeuille, hebben wij eveneens 

resoluties gesteund waarin de onderneming werd gevraagd om 

jaarlijks verslag te doen van de vooruitgang ten aanzien van 

het behalen van emissiereductiedoelen, alsook met betrekking 

tot biodiversiteitsrisico’s. 

 

 

 

1 Total SE Board-of-Directors-Report-on-the-resolutions.pdf (total.com) 

 

HSBC BANK PLC 

Datum algemene vergadering: 28 mei 2021 

Nadat HSBC met een groep investeerders die samenwerkt met 

ShareAction tot overeenstemming kwam, trok ShareAction zijn 

aandeelhoudersresolutie in; in de resolutie werd HSBC 

gevraagd naar zijn plannen om de financiering van fossiele 

brandstoffen af te bouwen. Op zijn beurt zal HSBC dit jaar 

een tegenvoorstel in stemming brengen, dat een geleidelijke 

afname behelst van de financiering van in kolencentrales 

opgewekte stroom en steenkoolwinning in de EU en de OESO-

landen in 2030 en internationaal in 2040. Daarmee wordt HSBC 

verplicht om voor zijn gefinancierde emissies doelen te stellen 

die zijn afgestemd op het 1,5-graadscenario. Deze 

verplichtingen zijn in lijn met onze Sustainable Investment 

Policy en de benadering die wij kiezen met onze drijfveer voor 

fossiele brandstoffen. Aan de hand daarvan kijken wij hoe 

bedrijven hun blootstelling aan risico’s die verband houden 

met de transitie naar een koolstofarme economie beheren. Dit 

is één voorbeeld van de vele banken waarmee we tijdens dit 

stemseizoen contact hebben gezocht over de klimaatrisico’s 

die zijn verbonden aan hun leningenportefeuilles en 

financieringsactiviteiten. In ons recentelijk bijgewerkte 

klimaatstrategie- implementatieplan benadrukken wij de rol 

van banken bij het stimuleren van de transitie. Via hun 

leningenportefeuille vormen “scope 3”-emissies een belangrijk 

onderdeel van de totale CO2-voetafdruk van banken en 

daarom richten wij onze activiteiten ook op deze sector. 

Mondiale decarbonisatie is in opmars en het is in het belang 

van HSBC en van ons als belegger dat financiering die niet in 

overeenstemming is met het Klimaatakkoord van Parijs wordt 

afgebouwd en dat op dit punt slagvaardig, concreet en op de 

korte termijn wordt gehandeld. We zullen vóór het voorstel 

stemmen. 

 

 

 

https://www.total.com/sites/g/files/nytnzq111/files/documents/2021-04/ENG_Board-of-Directors-Report-on-the-resolutions.pdf
https://www.actiam.com/49933d/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/a-actiam-sustainable-investment-policy.pdf
https://www.actiam.com/49933d/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/a-actiam-sustainable-investment-policy.pdf
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THE KROGER CO. 

Datum algemene vergadering: 24 juni 2021 

Op de algemene vergadering van Kroger, de op één na 

grootste detailhandelaar wereldwijd, zal een 

aandeelhoudersvoorstel worden ingediend waarin Kroger 

wordt gevraagd in zijn bedrijfsvoering en agrarische 

toeleveringsketen due diligence met betrekking tot 

mensenrechten toe te passen. Het bedrijf laat op het gebied 

van personeelsbeheer sterke punten zien met verbeterde 

arbeidsvoorwaarden en doorbetaling bij ziekte, maar het 

bedrijf zou ook aandacht moeten besteden aan de risico’s van 

werknemersrechten in zijn omvangrijke en complexe 

toeleveringsketen. Het maakt het bedrijf vatbaar voor 

misbruik en schending van mensenrechten. Er was eerder 

sprake van vermeende schendingen van arbeidsrechten bij zijn 

toeleveranciers. Veel van de andere voedingswarenhuizen 

hebben due diligence met betrekking tot mensenrechten 

toegepast. Een voorbeeld hiervan is Ahold Delhaize dat de 

resultaten in een afzonderlijk mensenrechtenrapport heeft 

gepubliceerd. In het rapport wordt de vooruitgang op de 

desbetreffende onderwerpen in de toeleveringsketen 

geschetst. Verwacht wordt dat Kroger hetzelfde zal doen. Due 

diligence met betrekking tot mensenrechten behelst meer dan 

beleidsverklaringen en gaat over het aanpakken van de 

onderliggende oorzaken van problemen op het gebied van 

dwangarbeid en het nemen van stappen om die problemen aan 

te pakken. Dit aandeelhoudersvoorstel past bij de benadering 

die wij kiezen met onze materiële drijfveren voor sociaal en 

menselijk kapitaal. Sociaal kapitaal betreft de prestaties van 

de onderneming op velerlei terreinen, zoals productveiligheid, 

gegevensbescherming, toegang tot gezondheidszorg en 

voedsel, omstreden inkoop van grondstoffen, alsook 

verhoudingen binnen gemeenschappen en de gevolgen voor 

mensenrechten in de toeleveringsketen. Menselijk kapitaal 

betreft het door de onderneming adresseren van arbeids- en 

vakbondsrechten, gezondheid en veiligheid van werknemers, 

arbeidsomstandigheden en inclusiviteit ten aanzien van 

werknemers. We kiezen dit voorbeeld omdat het laat zien dat 

wij van detailhandelaren verwachten dat zij niet uitsluitend 

naar hun eigen bedrijfsvoering kijken, maar dat zij tevens hun 

toeleveringsketens onder de loep nemen en ook daar due 

diligence met betrekking tot mensenrechten toepassen. Deze 

onderwerpen worden namelijk steeds belangrijker. We zullen 

vóór het voorstel stemmen. 

 

 

 

https://www.actiam.com/en/sustainable-investments/drivers/
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ACTIAM beheert een vermogen van ruim  

€ 57 miljard (ultimo maart 2021) en behoort daarmee 

tot de grootste tien Nederlandse vermogensbeheerders. Met 

robuuste (impact)strategieën en een solide performance 

trackrecord helpen wij u bij het behalen van uw doelstellingen. Wij 

bieden duurzame oplossingen aan verzekeraars, pensioenfondsen, banken 

en distributiepartners. We doen dat via actief en passief beheerde 

beleggingsfondsen en mandaten. 

Lees meer over ACTIAM op onze website. 

CONTACT 

Marketing & Communicatie 

  +31-20-543 6777 

  marcom@actiam.nl 

  www.actiam.com 

 

Disclaimer 

ACTIAM N.V. (ACTIAM) streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te verstrekken. ACTIAM kan echter niet instaan voor de 

juistheid en volledigheid van de informatie die in deze presentatie wordt gegeven (hierna te noemen: de Informatie). De informatie kan technische of redactionele 

onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de vraag of de Informatie juist, 

volledig of actueel is. ACTIAM NV is niet verplicht om de Informatie aan te passen of om onnauwkeurigheden of fouten te corrigeren. De Informatie is uitsluitend 

opgesteld voor informatiedoeleinden en is uitdrukkelijk geen aanbod (of uitnodiging) om: 1) te kopen of verkopen of anderszins te handelen in financiële 

instrumenten of andere beleggingsproducten; 2) deel te nemen aan een beleggingsstrategie; 3) een beleggingsdienst aan te bieden. De ontvangers van deze 

informatie kunnen geen rechten ontlenen aan deze informatie. De informatie in deze presentatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare bron 

voor het voorspellen van toekomstige waarden of koersen. De Informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan de informatie die door ACTIAM voor 

interne doeleinden wordt gebruikt. ACTIAM garandeert niet dat de kwantitatieve opbrengsten / winsten of andere resultaten met betrekking tot de verstrekte 

informatie gelijk zullen zijn aan de potentiële winsten en resultaten volgens de prijsmodellen van ACTIAM. Het is niet toegestaan de Informatie tegen betaling te 

vermenigvuldigen, verveelvoudigen, verspreiden, aan derden ter beschikking te stellen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACTIAM. De bespreking van risico's met betrekking tot informatie kan niet worden beschouwd als een volledige 

opsomming van alle terugkerende risico's. De hier vermelde informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijk, financieel, 

beleggingsadvies, hedging-, handels-, juridisch, regulerend, fiscaal of boekhoudkundig advies. De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor het 

gebruik van de Informatie. De beslissingen op basis van de Informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor 

professionele en institutionele beleggers in de zin van artikel 1: 1 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en is niet bedoeld voor US Persons zoals 

gedefinieerd in de United States Securities Act van 1933 en mag niet worden gebruikt voor het aantrekken van beleggingen of het inschrijven op effecten in landen 

waar dit niet is toegestaan door lokale toezichthouders of wet- en regelgeving. 
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ACTIAM staat voor: actief en passief beheer, duurzame beleggingsstrategieën en impact investing. We gaan voor financieel 

resultaat, sociaal rendement én risicobeheersing. Met onze focus op duurzaamheid verlagen we structureel de risico's en 

verhogen we de kansen in onze beleggingsportefeuilles. We bedienen klanten via beleggingsfondsen en met mandaten; we 

leveren een keur aan oplossingen op maat. 

Voor aandelenbeleggingen is onze doelstelling het behalen van een optimaal financieel en duurzaam rendement middels 

passieve en actieve oplossingen. Ons aandelenteam heeft een lange historie in duurzaam beleggen en behaalt een solide 

performance, zowel financieel als duurzaam. Al onze aandelenfondsen krijgen maar liefst vier sterren in de Morningstar 

rating (bron: Morningstar, maart 2021). Het ACTIAM Global Equity Impact product krijgt ook nog eens vier Morningstar 

wereldbollen (globes) op het gebied van duurzaamheid! Niet voor niets zijn wij in 2019 uitgeroepen tot Winnaar Lipper 

Group Awards ‘Equity Large’. 

Ook voor onze obligatiebeleggingen voeren we een actief en passief vastrentend beleid met een vergaande ESG-integratie. 

We slagen erin om voor onze klanten over cycli heen een stabiel resultaat te behalen op de lange termijn. Het ACTIAM 

Duurzaam Euro Obligatiefonds krijgt vier sterren in de Morningstar rating (bron: Morningstar, maart 2021). 

Tot slot zijn wij trendsetter in impact investing. Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in 

microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Wij zijn sterk in het schaalbaar maken van 

beleggingsmogelijkheden in impactvolle thema's. In 2020 zijn wij door de lezers van Cash magazine uitgeroepen tot beste 

aanbieder van impactbeleggen en behaalden wij een topscore van 51 (van de 62) in een onderzoek uitgevoerd door Phenix 

GEMS. 

Kijk wat onze beleggingsoplossingen voor u kunnen betekenen of ga rechtstreeks naar onze fondsen. 

 

https://www.actiam.com/nl/over-actiam/
https://www.actiam.com/nl/beleggingsoplossingen/wie-gaat-dat-betalen/
https://www.actiam.com/nl/fondsoverzicht/?fund-type=0

