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1.

ONTWIKKELINGEN IN HET TWEEDE KWARTAAL 2019
Europees Parlement stemt voor regulering van duurzame beleggingen
In mei 2018 presenteerde de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel over de financiering van duurzame groei1.
Hiermee wil de Commissie de markt voor duurzame financiering beter reguleren.
Het EU-wetgevingsvoorstel bestaat uit vier onderdelen:2
•

een classificatiesysteem ('taxonomie') om te bepalen wat als duurzame economische activiteit mag worden
aangemerkt;

•

een update van de regelgeving die gaat over informatieverschaffing over duurzame beleggingen en
duurzaamheidsrisico’s. Deze verordening is met name gericht op institutionele beleggers en vermogensbeheerders;

•

een nieuwe categorie benchmarks: de koolstofarme benchmark en de benchmark met een positieve koolstofimpact;

•

een Europese norm voor groene obligaties.

De rapporten zijn op 18 juni dit jaar gepubliceerd en leggen een basis voor gemeenschappelijke standaarden. Ze moeten
ervoor zorgen dat daadwerkelijk als groen aangemerkte beleggingsoplossingen bijdragen aan duurzame oplossingen voor
het milieu.
De taxonomie en de Europese groene obligatienorm zorgt voor standaardisatie en het vergroten van het vertrouwen van
beleggers. De komst van deze nieuwe regelgeving is erg behulpzaam omdat het duidelijkheid schept in de markt. In het
hoofdstuk “Thema onder de Loep” wordt dit onderwerp uitgewerkt.
SOS Cerrado
De Cerrado is een gebied in Brazilië dat bekend staat als één van de belangrijkste biodiversiteitshotspots in de wereld.
Juist dit gebied is een van de meest bedreigde ecosystemen op aarde, met name door de enorme en voortdurende
ontbossing in dit gebied door landbouw. In 2017 hebben 25 bedrijven in een Statement of Support hun steun gegeven aan
het Cerrado Manifesto. De ondertekenaars van dit manifest gaan met lokale en internationale partijen samenwerken om
ontbossing tegen te gaan en om het verlies aan biodiversiteit in de Cerrado te stoppen. ACTIAM is een van de
investeerders die het Manifesto heeft ondertekend. Dit past bij het doel dat ACTIAM zich heeft gesteld om met haar
investeringen in 2030 geen ontbossing te veroorzaken. Inmiddels hebben zich al meer dan 70 bedrijven en 60
investeerders bij dit initiatief aangesloten, waaronder multinationals Tesco en Unilever. In juni heeft ACTIAM een
internationale bijeenkomst van het Cerrado Manifesto georganiseerd in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst hebben de
aanwezigen een update gegeven over soja-activiteiten, ontbossing en bescherming van de Cerrado. Ook zijn nieuwe
inzichten gedeeld over de rol die investeerders gaan spelen bij de komende stappen.
Satelligence
Een van de belangrijkste veroorzakers van ontbossing, en dus van biodiversiteitsverlies, zijn de bedrijven die betrokken
zijn bij de productie van palmolie en soja. ACTIAM heeft als langetermijndoel om in 2030 netto geen ontbossing in de
beleggingsportefeuille te hebben. Dit betekent dat bedrijven geen bos kappen, of aanplanten wat zij weggehaald hebben.
Illegale ontbossing is ook nu al onacceptabel. Bedrijven die daarbij betrokken zijn worden niet in beleggingsportefeuilles
opgenomen. Om te kunnen meten hoeveel bedrijven betrokken zijn bij ontbossing gaat ACTIAM de samenwerking aan met
Satelligence. 3 Satelligence verzamelt satellietdata en kan hiermee inzicht geven over de betrokkenheid van bedrijven bij
ontbossing. Ze geven inzicht in de risico’s die bedrijven en investeerders lopen. Ze laten daarbij niet alleen zien welke
bedrijven betrokken zijn bij ongeoorloofde ontbossing, maar ook waar en wanneer ontbossing plaatsvindt en welke
activiteiten er vervolgens op dit land plaatsvinden, bijvoorbeeld of het gebruikt wordt voor plantages, bosbouw of voor
landbouw. Met deze onafhankelijke data kan ACTIAM beter geïnformeerde engagementgesprekken voeren met bedrijven.
ACTIAM kan bijvoorbeeld vaststellen welke palmolie- of sojabedrijven activiteiten hebben die samenhangen met
ontbossing. Vervolgens kan ACTIAM de waardeketen in kaart brengen om te weten wie gebruik maakt van producten uit
ontboste gebieden. De informatie van Satelligence stelt ACTIAM daarmee in staat om het risico van ontbossing in de
portefeuilles te mitigeren en bedrijven aan te spreken om de impact van ontbossing te beperken.
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Groene obligaties
Groene obligaties passen bij de ambitie van ACTIAM om voor haar klanten zo breed mogelijk bij te dragen aan de
financiering van duurzame activiteiten. Het afgelopen kwartaal investeerde ACTIAM in nieuwe leningen voor de financiële
sector, zoals voor ICO, ABN Amro en Banco Bilbao. Ook investeerde ACTIAM in leningen voor de niet-financiële sector,
zoals voor Vesteda, Philips, Tennet, Vodafone en Ahold. Hiermee draagt ACTIAM bij aan projecten op het gebied van,
onder andere, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, schone transportactiviteiten, duurzaam geproduceerde
producten en het stimuleren van gezond eten. Ook werd de eerste groene obligatie van de Nederlandse staat aangekocht
afgelopen mei. Deze investering zal worden ingezet voor projecten rond hernieuwbare energie, energie-efficiëntie,
schoon transport (spoorweginfrastructuur) en adaptatie aan klimaatverandering. Al deze projecten zijn gekoppeld aan de
noodzakelijke transitie naar een duurzamere samenleving. Daarnaast zorgen de obligaties ook voor een financieel
aantrekkelijk rendement. Dat maakt groene obligaties als belegging ook zo mooi.
Een oranje gekleurd Green Bond kwartaal
Het afgelopen kwartaal stond in het teken van Nederlandse instellingen die hun eerste groene obligatie naar de markt
brachten. Het begon met de aankondiging begin april van de Nederlandse staat dat de eerste groene obligatie in mei zou
worden uitgegeven. De interesse in deze groene staatsobligatie was boven verwachting hoog. De hoge kredietwaardering
van Nederland in combinatie met de “donkergroene” investeringen zorgde voor enorme belangstelling uit binnen- en
buitenland.
In dezelfde week gaf de belegger Vesteda haar eerste groene obligatie uit waarmee het bedrijf, dat zich richt op de
vastgoedsector in Nederland, projecten financiert in de categorie duurzame gebouwen. Hierbij betreft het zowel
opdrachten met betrekking tot energie-efficiëntie van nieuwe en bestaande gebouwen als het opknappen van bestaande
woningen.
Weer een week later was het de beurt aan Koninklijke Philips. Het “Green and Sustainability Innovation framework” werd
met trots gepresenteerd voor de sectoranalist en het Strategy & Sustainability team van ACTIAM. De investeringen van
Philips gaan naar projecten zoals innovatie in R&D, de implementatie van circulaire producten en oplossingen, het
verbeteren van de patiënt- en personeelservaring en het verlagen van zorgkosten die samen weer bijdragen aan een
financieel duurzame zorg.
Tot slot werd de eerste Sustainability Bond van Ahold Delhaize uitgegeven. Hiermee worden duurzaam geproduceerde
producten en projecten gefinancierd op het gebied van klimaatimpact, zoals energie-efficiëntie, groene gebouwen en het
stimuleren van gezond eten. De organisatie is begonnen met het testen van “urban farming” door het openen van een
tuin en kas op het dak van een van haar winkels in Brussel. Hier kunnen klanten verse groenten kopen die exclusief op die
plek worden geteeld waardoor er zowel een bijdrage wordt gedaan aan duurzame producten als reductie van koolstof
door het weglaten van transport.
Groene obligaties impact analyse van nutsbedrijven
ACTIAM wil graag alleen investeren in groene obligaties die ook echt bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarom worden
de aanvragen voor groene obligaties altijd eerst goed gescreend alvorens ACTIAM ook echt investeert in de obligaties. Een
belangrijk onderdeel hiervan is de vraag of de verandering in CO 2-emissies kan worden toegeschreven aan de groene
obligaties. Tot nu toe werd dat altijd kwalitatief beoordeeld.
Om dit onderdeel te verbeteren heeft ACTIAM een nieuwe methodologie ontwikkeld om de impact van de CO2-emissies van
de groene obligaties te kwantificeren. De methodologie is ontworpen voor groene obligaties van nutsbedrijven en sluit aan
bij de methode van de PCAF (Platform Carbon Accounting for Financials 4) voor het meten van de CO2-uitstoot van projecten.
Nutsbedrijven geven vaak groene obligaties uit om projecten te financieren ten behoeve van energie-efficiëntie of
hernieuwbare energie. Er zal onderzocht worden of de methodologie ook toegepast kan worden voor andere projecten.
Er zijn drie redenen om de impact van een groene obligatie te meten. Het heeft allereerst een transparantie doel. Zo zegt
ACTIAM niet alleen dat de beleggingen bijdragen aan minder CO2-uitstoot, maar kan ze dat ook aantonen en rapporteren
aan haar klanten. Ten tweede helpt het ons om intern betere investeringsafwegingen te maken. ACTIAM heeft inzicht in
welke groene obligaties meer impact hebben dan anderen. Als laatste geeft het ACTIAM de kans om samen te werken met
uitgevende instellingen en andere investeerders om zo een verandering in de reële wereld te bewerkstelligen.
ACTIAM heeft als doel om te investeren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om CO 2-emissies
zo te reduceren zodanig dat de opwarming van de aarde ver onder de 2 graden Celsius blijft. Daarom geeft ACTIAM
speciale aandacht aan het beleggen in obligaties met een positieve impact op het milieu. In het eerste kwartaal van 2019
was ACTIAM betrokken bij zeven groene obligaties voor een totaalbedrag van bijna 76 miljoen euro. Met de nieuwe
methodiek is er berekend dat ACTIAM, via het financieren van energieprojecten in Europa, Zuid-Amerika en de VS,
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jaarlijks 57.438 ton CO2-uitstoot wordt vermeden5. Dit komt overeen met de uitstoot van 12.195 personenauto’s die een
jaar lang worden gebruikt. Hoewel de nutsbedrijven die groene obligaties uitgeven slechts 5% in waarde
vertegenwoordigen van alle groene obligaties waar ACTIAM in investeert hebben ze de grootste impact op vermeden CO2uitstoot. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat ACTIAM namens haar klanten deze groene obligaties van nutsbedrijven
blijft kopen.
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Aangenomen is dat de CO2-uitstoot wordt vermeden van de gemiddelde energiemix in het land waar de projecten zijn uitgevoerd.

2.

ACTIAM’S DUURZAAMHEIDSBELEID
De financiële sector als aanjager van de transitie naar een duurzame samenleving
ACTIAM vindt dat de financiële sector een leidende rol moet spelen bij de transitie naar een duurzame samenleving. Deze
zomer scherpt ACTIAM haar duurzaamheidsbeleid aan, zodat het is voorbereid op de mondiale uitdagingen waar de
maatschappij voor staat. Uitdagingen als Klimaatverandering, inkomensongelijkheid, zorgen om onveiligheid en privacy,
en schaarste van natuurlijke hulpbronnen maken een transitie naar een meer duurzame samenleving een noodzaak. Een
samenleving die opereert binnen de grenzen van onze planeet en samenleving.
Binnen de energiesector is deze transitie al duidelijk gaande. De CEO van Enel, een van Europa’s grootste
energiemaatschappijen, verkondigde onlangs dat kolen binnen tien jaar uit Europa zullen verdwijnen, verdrongen door
goedkopere wind- en zonne-energie. Maar ook voor de andere mondiale uitdagingen zullen veranderingen in
overheidsbeleid, markten en consumentenvraag leiden tot transities, waarbij duurzame processen de oude, nietduurzame activiteiten vervangen. Bedrijven die hier in mee gaan kunnen floreren. Bedrijven die hier niet in mee gaan
lopen gevaar. Ook beleggers moeten zich voorbereiden op deze veranderingen.
ACTIAM ziet dat bedrijven die de weg naar de duurzaamheidstransitie inslaan ook financieel beter presteren dan
bedrijven die geen rekening houden met de veranderende milieu-, sociale- en bestuurlijke vereisten. Daarom kijkt
ACTIAM verder dan de huidige impact van bedrijven en heeft haar beleggingsstrategie een toekomstgerichte blik. Hoe
raken de transities de bedrijven waar ACTIAM namens klanten in belegt? Hebben die bedrijven de capaciteit zich daarop
voor te bereiden? Zo creëert ACTIAM toegevoegde waarde voor onze klanten en levert ze tegelijkertijd een bijdrage aan
de transitie naar een duurzame samenleving.
Naar een duurzame samenleving
Het duurzaamheidsbeleid van ACTIAM stimuleert bedrijven om de transitie te maken naar een duurzaam bedrijfsmodel,
waarbij zij opereren binnen de sociale en milieugrenzen, de zogenaamde “safe and just operating space” (zie tekstkader
voor een nadere uitleg). Bedrijven die deze transitie niet maken, lopen het risico dat zij niet mee kunnen in de
veranderingen die de markten doormaken. Uiteindelijk zullen zij dan marktaandeel verliezen. Zo creëren zij financiële
risico’s voor onze investeringen en dus voor onze klanten. ACTIAM stelt zichzelf daarom als doel dat haar
beleggingsportefeuilles in 2030 opereren binnen de “safe and just operating space” of minstens op het benodigde
transitiepad zijn om daar te komen.

Op weg naar een duurzame samenleving: de “safe and just
operating space for humanity”
ACTIAM stimuleert bedrijven om te opereren binnen de veilige
zone voor de mensheid. Dit is gebaseerd op het raamwerk van de
planetaire grenzen van Rockström en anderen (2019) en dat van
de donuteconomie van Raworth (2018). Volgens beide concepten
wordt in een duurzame maatschappij de draagkracht van de
planeet niet overschreden. Broeikasgasemissies blijven binnen de
grenzen die de aarde aankan, watervoorraden worden niet
uitgeput en bossen worden niet sneller gekapt dan ze kunnen
herstellen. De donuteconomie stelt daarnaast vast dat veel
bedrijven en overheden zich nog steeds niet houden aan de
minimale sociale normen en waarden die internationaal zijn
afgesproken. Veel bedrijven en overheden erkennen nog
onvoldoende de sociale basis van de maatschappij, waarbij zij
Figuur 1: Schematische weergave
voldoen aan fundamentele mensenrechten en arbeidsrechten,
van de ‘safe en just operating space’.
waarbij zij bijdragen aan een gezonde werkomgeving,
ontwikkelingsmogelijkheden en politieke vrijheden en waarbij
zij niet betrokken zijn bij fraude en geen grondstoffen afnemen bij
controversiële bedrijven.

Om dit te bereiken belegt ACTIAM vooral in bedrijven die voldoende aanpassingsvermogen hebben om de transitie naar
een duurzaam bedrijfsmodel te maken. Hiervoor neemt ACTIAM de business drivers van bedrijven in overweging. Deze
drivers laten zien hoe bedrijven druk uitoefenen op de sociale en milieugrenzen; bijvoorbeeld, hoeveel fossiele
brandstoffen gebruiken zij, proberen zij hun landgebruik te verduurzamen, of proberen zij om gendergelijkheid en

dataprivacy structureel een plek te geven in hun bedrijfscultuur? Voor zeven business drivers wordt er beoordeeld hoe
bedrijven zich voorbereiden op de duurzaamheidstransities. De manier waarop bedrijven hun business drivers organiseren
geeft een beeld van hoe zij kijken naar de toekomst en of zij acties ondernemen om hun druk op de sociale en
milieugrenzen te reduceren. Niet iedere business driver is even financieel materieel voor een bedrijf, maar zeker voor de
drivers die voor hen financieel materieel zijn, moeten zij zich voorbereiden op de transitie naar een duurzaam
bedrijfsmodel. ACTIAM onderscheidt de volgende drivers:
•

Fossiele brandstoffen: Maken bedrijven de overstap naar hernieuwbare brandstoffen? Zo’n overstap beïnvloedt
klimaatverandering, luchtkwaliteit en gezondheid.

•

Watergebruik: Reduceren bedrijven in water-schaarse gebieden hun watergebruik? Excessief watergebruik heeft
invloed op waterbeschikbaarheid, gezondheid en voedselproductie.

•

Landgebruik: Houden bedrijven, met name in de landbouw, veeteelt en bosbouw, rekening met de impact van hun
landgebruik op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en waterbeschikbaarheid, en de gevolgen voor lokale
gemeenschappen?

•

Beheer van chemisch en gevaarlijk afval: Minimaliseren bedrijven de impact van hun chemische stoffen en
gevaarlijk en plastic afval op milieu en gezondheid?

•

Beheer van sociaal kapitaal: Houden bedrijven rekening met mensenrechten, sociale ongelijkheid en de
toegankelijkheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg en financiële middelen?

•

Beheer van menselijk kapitaal: Houden bedrijven rekening met arbeids- en vakbondsrechten, veiligheid, inkomen en
gender-ongelijkheid?

•

Organisatiegedrag en integriteit: Voeren bedrijven een ethische bedrijfsvoering, gericht op duurzame
bedrijfsmodellen, verantwoordelijke omgang met werknemers en met bedrijven in de waardeketen, en naleving van
wetgeving en arbeidsrechten?

Categoriseer het beleggingsuniversum
De beleggingsstrategie waar een bedrijf bij ACTIAM voor in aanmerking komt is afhankelijk van het aanpassingsvermogen
van het bedrijf (zie figuur 2). ACTIAM beoordeelt in twee stappen welke bedrijven in het beleggingsuniversum voldoende
capaciteit hebben om de transitie naar een duurzame samenleving te maken.
Allereerst belegt ACTIAM niet in bedrijven die zich niet houden
aan de intern opgestelde Fundamentele Beleggingsbeginselen.
Deze ondergrens voorinvesteringen bestaat uit de ethische en
sociale principes die horen bij goed burgerschap en bij
verantwoord ondernemen. Deze zijn vooral gebaseerd op de UN
Global Compact, de UN Guiding Principles on Business &
Humanity en de Guidelines for Multinational Enterprises van de
OESO. ACTIAM onderscheidt principes gerelateerd aan:
•

Fundamentele mensenrechten,

•

Fundamentele arbeidsrechten,

•

Betrokkenheid bij controversiële wapens en munitie,

•

Internationale sancties vanuit de VN Veiligheidsraad en
Europese Unie,

•

Systematische betrokkenheid bij fraude, corruptie en
belastingontwijking,

•

Significante betrokkenheid bij producten en bedrijven met
negatieve impacts op (geestelijke) gezondheid en op
dierenwelzijn,

•

Systematische betrokkenheid bij grootschalige
milieuovertredingen.

Figuur 2: ACTIAM’s raamwerk

Bedrijven die zich niet houden aan deze fundamentele principes vertonen onacceptabel gedrag en worden ingedeeld in
de onderste categorie van figuur 2.
De overgebleven bedrijven worden ingedeeld in één van de vijf overgebleven categorieën uit figuur 2. Hiervoor meet
ACTIAM het aanpassingsvermogen om de transitierisico’s te beheersen en om de stap te maken naar een duurzame manier
van opereren. Dit doet ACTIAM voor de business drivers die voor hen materieel zijn.
A. Positieve impact: Bedrijven die de kansen grijpen om een positieve bijdrage te maken aan de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties terwijl ze opereren binnen de veilige en eerlijke zone.

B. ‘Safe and just’-zone: Bedrijven die de transitierisico’s goed beheersen en opereren binnen de grenzen van een
duurzame samenleving of het juiste pad volgen om daar te komen.
C. Transitiezone – adaptief: Bedrijven die nog niet binnen de grenzen van een duurzame maatschappij opereren, maar
daar wel het aanpassingsvermogen voor hebben. ACTIAM houdt in de gaten of deze bedrijven snel de benodigde
stappen maken op weg naar de veilige en eerlijke zone.
D. Transitiezone – risicovol: Bedrijven die niet binnen de grenzen van een duurzame maatschappij opereren en
waarvan het de vraag is of zij de adaptieve capaciteit bezitten om zich voldoende voor te bereiden op de transities.
Via actief aandeelhouderschap verwacht ACTIAM deze bedrijven te kunnen stimuleren om het pad naar een
duurzame manier van opereren te volgen.
E. Transitiezone – niet-adaptief: Bedrijven die niet binnen de grenzen van een duurzame maatschappij opereren en
die volgens ACTIAM’s beoordeling niet het aanpassingsvermogen hebben om de benodigde stappen te maken. Zij
lopen grote operationele risico’s.
De laatste categorie van bedrijven wordt ook uitgesloten uit het beleggingsuniversum. Investeren in deze bedrijven zou
een groot financieel risico opleveren voor ons en onze klanten. ACTIAM belegt alleen in bedrijven in de onderste twee
categorieën als zij met actief aandeelhouderschap overtuigd kunnen worden om zich te houden aan de Fundamentele
Beleggingsbeginselen of de juiste transitiestappen te zetten.
De beleggingsstrategie voor de overgebleven bedrijven hangt af van de categorie waarin ze zijn ingedeeld. De bedrijven
in de bovenste categorie dragen op een positieve manier bij aan een duurzame samenleving en passen in de
impactfondsen, zoals het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds. De bedrijven in de adaptieve zone en ‘safe and just’zone passen in onze duurzame producten, zoals de ACTIAM Duurzaam Enhanced Indexfondsen. De overige bedrijven
kunnen onderdeel zijn van de verantwoorde beleggingsstrategieën van ACTIAM. Met actief aandeelhouderschap
ondersteunt ACTIAM bedrijven die als risicovol worden beoordeeld maar die zich met deze steun kunnen ontwikkelen
richting de ‘safe and just’-zone. Met deze steun slaagt ACTIAM erin om het beleggingsrisico van deze verantwoorde
fondsen te verkleinen.
Nieuwe visie leidt tot toekomstgerichte investeringskeuzes
De aanscherping van het duurzaamheidsbeleid maakt het mogelijk om meer toekomstgerichte beleggingskeuzes te
maken. Het geeft ons de instrumenten om de financiële risico’s die bedrijven lopen door de duurzaamheidstransities nog
beter te integreren in onze beleggingskeuzes. Het helpt ons om te leren waarom de duurzaamheidstransities voor
sommige bedrijven een kans zijn en voor andere een risico. Duurzaam investeren is niet alleen bittere noodzaak om een
duurzame samenleving te kunnen bereiken, maar het is ook de juiste strategie om onze klanten op de lange termijn een
goed financieel resultaat te kunnen bieden.

3.

THEMA ONDER DE LOEP
EU-wetgeving inzake duurzaam beleggen: gaat het beleggers helpen?
In mei 2018 presenteerde de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel inzake de financiering van duurzame groei 6.
Hiermee wil de Commissie de markt voor duurzame financiering beter reguleren. Dit is een snelgroeiende markt. In 2018
groeiden de nieuwe kapitaalstromen in fondsen die Morningstar als ‘maatschappelijk verantwoord’ classificeert
aanmerkelijk harder dan de nieuwe kapitaalstromen in de gehele Europese beleggingsfondsenmarkt. Uit een analyse van
ACTIAM blijkt echter dat slechts de helft van die fondsen daadwerkelijk als duurzaam kan worden aangemerkt7. Dit toont
de noodzaak van Europese regels aan, om te voorkomen dat niet-duurzame fondsen op de markt als duurzaam worden
gepresenteerd. Maar gaat de voorgestelde wetgeving leiden tot een duurzamer financieel stelsel? Zal het de gehele
financiële markt duurzamer maken of gaat het alleen de fondsen helpen die reeds duurzaam opereren?
Dit voorstel kan beleggers helpen. Ook zijn er een aantal mogelijkheden tot verbetering. Deze worden hieronder
toegelicht.
EU-actieplan inzake financiering van duurzame groei
De EU-wetgevingsvoorstellen zullen worden opgenomen in bestaande richtlijnen zoals MiFID II, UCITS, Solvency II en AIFM
en zullen dus gevolgen hebben voor alle beleggers. Dit artikel gaat vooral over het eerste voorstel, de EU-taxonomie.
Doel van de Commissie is dat milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke overwegingen (ESG) in het financiële systeem
centraal komen te staan. De EU-taxonomie helpt financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en
beleggingsadviseurs om ESG-overwegingen te integreren in hun interne processen en om hun klanten daarover te
informeren. Het reikt beleggers in principe de instrumenten aan om te toetsen welk deel van hun activiteiten als
duurzaam kan worden geclassificeerd (voor alle vermogenscategorieën). Op dit moment ligt de focus vooral op
klimaatverandering, maar het zal in de komende jaren ook meer richting geven aan andere Europese
milieudoelstellingen: met name doelstellingen rondom de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de overgang
naar een circulaire economie, de preventie en bestrijding van vervuiling en het beschermen van gezonde ecosystemen.
Ter beantwoording van de vraag of economische activiteiten van een onderneming als duurzaam kunnen worden
geclassificeerd, moeten beleggers vaststellen dat hun activiteit: 8
1) wezenlijk bijdraagt aan ten minste één van de Europese milieudoelstellingen;
2) (één van) de andere doelstellingen geen aanzienlijke schade berokkent;
3) in overeenstemming is met minimale sociale waarborgen; en
4) voldoet aan de technische beoordelingscriteria.
Het principe van ‘geen aanzienlijke schade berokkenen’ (Do No Significant Harm, DNSH) vormt een belangrijk onderdeel
van de taxonomie. Minimumeisen en prestatienormen moeten voorkomen dat resultaat op de ene doelstelling ten koste
gaan van andere doelstellingen. Het derde punt is ook belangrijk, omdat het duurzaamheidsconcept hier wordt uitgebreid
met een aantal fundamentele sociale normen. Hiervoor bekijkt de taxonomie de naleving van arbeidsbeleid en regelgeving, zoals neergelegd in de ILO-verklaring inzake fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten.
Voor beleggers zijn de technische beoordelingscriteria het meest relevante aspect van de taxonomie. Deze criteria
definiëren de voorwaarden om beleggingen als duurzaam aan te merken. Het laatste technische rapport over de EUtaxonomie bevat technische beoordelingscriteria voor 67 activiteiten die bijdragen aan adaptatie aan en mitigatie van
klimaatverandering, waaronder veeteelt, metaalproductie, productie van elektriciteit uit waterkracht en openbaar
vervoer. 9 Voor elke activiteit beschrijven de criteria aspecten als de maximale emissies per eenheid, de minimale
emissiereductie, de beperking van grondgebruik, de vereiste wetgeving, en de vereisten in verband met DNSH. De criteria
zijn zo vastgesteld dat er in de loop van de tijd ruimte is voor ontwikkeling en aanscherping, om een transitie naar een
koolstofarme economie mogelijk te maken. De criteria bieden duidelijkheid voor de markt, maar houden voor beleggers
tevens in dat zij moeten zoeken naar nieuwe manieren van gegevensverzameling en -verwerking die voor hun beoordeling
nodig zijn.

6

https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_nl.
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9
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Hoe helpt de EU-taxonomie vermogensbezitters om duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen?
ACTIAM ziet de taxonomie als een grote en belangrijke stap op weg naar een duurzame toekomst. Ook andere Europese
beleggers hebben over het algemeen positief gereageerd op de taxonomie. Het belangrijkste positieve effect is dat het
duidelijkheid schept; duidelijkheid voor nieuwkomers op de markt voor duurzame financiering, voor gegevensaanbieders,
voor bedrijven en voor beleggers. Met de taxonomie kunnen nieuwkomers vaststellen in hoeverre hun beleggingen
inderdaad duurzaam zijn. Daarnaast worden gegevensaanbieders en bedrijven in staat gesteld respectievelijk hun
datasystemen af te stemmen op de technische beoordelingscriteria en de door de taxonomie vereiste informatie te
verstrekken. De verordening creëert een gelijk speelveld door financiële instellingen een uitgebreide informatieplicht op
te leggen. Dit helpt klanten om werkelijk duurzame beleggingsinstellingen te onderscheiden van instellingen die zich als
zodanig voordoen. Dit gaat ‘green washing’ tegen en scheidt, zogezegd, het kaf van het koren. De EU verwacht dat dit
leidt tot een groter vertrouwen in duurzame beleggingen en dat kapitaalstromen daardoor meer verschuiven richting
duurzame beleggingen. We zullen moeten afwachten of de taxonomie inderdaad dit effect zal hebben.
Een ander positief aspect is dat de taxonomie de reikwijdte van duurzame beleggingen verbreedt. Nu richten veel
beleggers zich op het klimaat en het verminderen van de voetafdruk van broeikasgassen van hun portefeuilles. Zonder af
te doen aan het belang van de overgang naar een koolstofarme economie, zijn de andere Europese milieudoelstellingen,
zoals die met betrekking tot biodiversiteit, water, circulaire economie en afvalpreventie, net zo belangrijk waar het gaat
om het oplossen van de problemen waarmee wij als samenleving op dit moment worden geconfronteerd. Verschillende
nieuwe duurzame fondsen in Europa hebben reeds een bredere focus, bijvoorbeeld op de Planetary Boundaries of de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Door deze aanvullende doelstellingen onder de aandacht te brengen van meer
beleggers, komen er mogelijk meer nieuwe beleggingsoplossingen voor verschillende problemen.
Hoe kan de taxonomie duurzame beleggers nog meer helpen?
Zonder twijfel geeft de nieuwe taxonomie de markt voor duurzame beleggingen een duw in de goede richting. Maar
worden ook degenen die nu reeds duurzaam opereren erdoor aangezet om het nog beter te doen? De taxonomie zou de
markt voor duurzame beleggingen nog verder helpen als zij een duidelijker onderscheid zouden maken tussen
verschillende tinten groen. Tijdens de onderhandelingen die tot de verordening hebben geleid, is het voorstel om ook
‘niet-duurzame’ beleggingen te definiëren (naming en shaming) niet aangenomen. Dit betekent dat de taxonomie het
mogelijk maakt het percentage van de duurzame opbrengsten van een onderneming te berekenen, maar dat er geen
correctie mogelijk is voor de mogelijke negatieve effecten van de andere bedrijfsactiviteiten van dezelfde onderneming
op de milieudoelstellingen van de EU. Het beginsel van DNSH is alleen van toepassing op het niveau van de activiteiten en
niet op het niveau van de onderneming.
Dat dit de helderheid niet ten goede komt, wordt duidelijk wanneer er ingezoomd wordt op de opkomst van nieuwe
‘positieve-impact-strategieën’. Steeds meer duurzame fondsen claimen dat zij bijdragen aan de Sustainable Development
Goals (SDG’s). Wanneer deze fondsen echter beter bekeken worden dringt de conclusie zich op dat er geen consensus
bestaat over wat ‘bijdragen aan een SDG’ betekent. Niet al deze fondsen hanteren het DNSH-beginsel. Sommige SDGimpactstrategieën zijn gericht op een beperkt aantal SDG’s of op de omvang van de ‘groene opbrengsten’, zonder daarbij
rekening te houden met mogelijke negatieve groene opbrengsten door de andere activiteiten van dezelfde onderneming.
De taxonomie zou duurzame beleggers beter helpen wanneer het DNSH-beginsel op bedrijfsniveau in plaats van op
activiteitenniveau zou worden toegepast. Een voorbeeld van een fonds dat wel rekening houdt met dergelijke effecten is
het ACTIAM Global Equity Impact Fund. Dit fonds belegt uitsluitend in ondernemingen die bewust een positieve bijdrage
leveren aan de SDG’s, zonder tegelijkertijd de andere duurzaamheidsdoelstellingen te schaden. Ondernemingen die
positief bijdragen aan een SDG maar ook een negatief effect hebben op een andere SDG, passen niet in dit fonds. De
taxonomie zou de markt voor duurzaam beleggen helpen door ook eisen te formuleren voor donkergroene
beleggingsoplossingen.
Fundamenteler is de vraag of beleggers als gevolg van de taxonomie duurzaamheid inderdaad centraal zullen stellen in
hun financiële besluitvormingsproces. Dat is ten slotte de ambitie van de Commissie. Benadrukt de taxonomie voldoende
dat beleggen in duurzame bedrijven niet uitsluitend bijdraagt aan een duurzame samenleving, maar dat dit voor
beleggers tevens noodzakelijk is om hun rendementen op de lange termijn te behouden? Klimaatverandering,
waterschaarste, vervuiling, verminderde biodiversiteit en maatschappelijk onrust door schending van mensenrechten of
arbeidsrechten vormen reële risico’s. Dit zijn niet alleen risico’s voor de samenleving, maar tevens - op de middellange
en lange termijn - risico’s voor bedrijven en daarmee ook voor beleggers. Ondernemingen die zich onvoldoende
voorbereiden op bijvoorbeeld het risico van waterschaarste verliezen nu al waarde. Onvoldoende aandacht voor het
belang van duurzaamheid kan leiden tot activadumping, waar het probleem juist in de kern moet worden aangepakt en
de bedrijven weer gezond moeten worden gemaakt.10
In haar duurzaamheidsbeleid meet ACTIAM of ondernemingen voldoende zijn toegerust om de risico’s van een overgang
naar een duurzame maatschappij het hoofd te bieden. Het volgt de taxonomie door de impact van het gedrag van
10

Financieel Dagblad (2019). Speculeren op een veranderend klimaat, 1 juni 2016.

ondernemingen op duurzaamheid te meten, maar het gaat ook een stap verder. Ondernemingen worden uitsluitend
aangemerkt als duurzaam indien deze het aanpassingsvermogen hebben om de noodzakelijke innovaties door te voeren
voor bijvoorbeeld een overgang naar een koolstofarme samenleving. De markt zou gebaat zijn als de taxonomie meer
vooruitkijkt, en tevens de financiële relevantie van deze transities meeneemt. Veel beleggers zullen gevoeliger zijn voor
argumenten van financiële relevantie dan voor argumenten met betrekking tot de effecten voor de samenleving. Het zou
voor beleggers goed zijn als de technische beoordelingscriteria indicatoren bevatten die aangeven welke risico’s een
bedrijf loopt als zij niet voldoende zijn voorbereid op de duurzaamheidstransities. Daarmee zou duurzaamheid nog meer
centraal komen te staan in financiële besluitvorming.
Conclusie
Ondanks de mogelijke verbeteringen die we hierboven schetsen, vormen de wetgevingsvoorstellen van de EU over
financiering van duurzame groei - en met name de taxonomie - een belangrijke positieve stap richting het realiseren van
een duurzame toekomst. Eén van de grootste obstakels voor nieuwe beleggers op de markt voor duurzame beleggingen,
het gebrek aan standaarden, wordt eindelijk aangepakt. De wetgeving is tevens een stimulans voor degenen die
vooroplopen in duurzaam beleggen. Dat wil zeggen: degenen die reeds een solide duurzaamheidsbeleid voeren om hun
strategieën verder te versterken. De duidelijkheid en het gelijke speelveld die de taxonomie tot stand zal brengen, zal de
markt voor duurzame beleggingen transparanter, betrouwbaarder en sterker maken.

4.

ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP

ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Actief aandeelhouderschap kan
gedragsverandering bij bedrijven stimuleren, bijvoorbeeld door te stemmen voor aandeelhoudersresoluties op
aandeelhoudersvergaderingen (voting) en door het gesprek aan te gaan met bedrijven om ze te laten weten welke
verbeteringen ze kunnen doorvoeren (engagement).

4.1.

ENGAGEMENTS

In het tweede kwartaal van 2019 werden twee engagement initiatieven afgesloten waarbij ACTIAM betrokken was:
Waterrisico’s en -management
Na twee jaar werd er het afgelopen kwartaal een groot engagementinitiatief gericht op waterrisico en -management
gesloten. ACTIAM speelde een actieve rol in dit engagement. Het startschot van dit engagement was een
benchmarkonderzoek in 2017 naar 299 bedrijven in de voedsel- en drankenindustrie, de mijnbouwsector en de
kledingindustrie. Deze sectoren zijn relatief afhankelijk van water voor hun productieprocessen en zijn daardoor gevoelig
voor veranderingen in de beschikbaarheid en kwaliteit van water. Het engagement werd in samenwerking met andere
beleggers en een derde partij (Sustainalytics, voorheen GES) gevoerd. De focus van het initiatief lag op bedrijven waarvan
uit het benchmarkonderzoek naar voren kwam dat zij een hoog waterrisico hebben, in combinatie met slecht
management van deze risico’s. Daarnaast werden gesprekken gevoerd met vijf koplopers in de verschillende sectoren, om
te leren hoe zij omgaan met waterrisico’s. Ter afronding van het engagement en het onderwerp werd opnieuw een
benchmarkonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de bedrijven die in de periode ‘engaged’ werden door
ACTIAM en de andere beleggers meer verbeteringen in hun benadering van waterrisico’s hebben doorgevoerd dan de
andere bedrijven. Een indicatie van de toegevoegde waarde van engagement en een positieve verbetering, omdat het de
risico’s die de bedrijven lopen verkleint.
Antibiotica
ACTIAM steunde de afgelopen jaren een engagement dat werd uitgevoerd door het FAIRR-initiatief. FAIRR richt zich op de
financiële risico’s van intensieve veehouderij, voert analyses uit voor beleggers en voert gesprekken met bedrijven om
hun prestaties te verbeteren. Het antibiotica-engagement werd gevoerd met 20 voedselbedrijven in verschillende
werelddelen. De doelstellingen van het engagement waren:
•

bedrijven stellen een beleid op voor het uitfaseren van stelselmatig, preventief antibioticagebruik in de
toeleveringsketen;

•

bedrijven stellen duidelijke doelstellingen en tijdslijnen op voor het implementeren van dit beleid;

•

bedrijven zijn transparant over de implementatie van het beleid en de verificatie van data.

Het beperken van het gebruik van antibiotica in de veehouderij is belangrijk om resistentie tegen antibiotica te
voorkomen. Als er (meer) resistente bacteriën ontstaan heeft dit ook gevolgen voor de menselijke gezondheid en de
betaalbaarheid van de gezondheidszorg; hierdoor reikt dit onderwerp verder dan de veehouderij.
Sinds de start van het engagement is de erkenning van de risico’s van overmatig antibioticagebruik toegenomen. In 2016
had slechts één van de twintig bedrijven een beleid voor het gebruik van antibiotica in de toeleveringsketen. Nu
erkennen alle bedrijven waarmee engagement gevoerd werd dat antibioticagebruik aangekaart moet worden. Deze
bedrijven hebben al een beleid of hebben aangekondigd een beleid te ontwikkelen. Een kwart van de bedrijven geeft aan
geen stelselmatig gebruik van antibiotica te accepteren en 40% geeft aan geen medisch belangrijke antibiotica te willen
gebruiken. Er is nog wel gebrek aan transparantie over de implementatie van deze beleidsstukken. FAIRR heeft ter
afronding van het engagement een nieuw benchmarkonderzoek uitgevoerd, waarbij The Cheesecake Factory als beste uit
de bus komt en Bloomin’ brands onderaan de lijst staat. Hierbij is gekeken naar: 1) de reikwijdte van het beleid, 2) de
implementatie van het beleid en 3) hoe bereidwillig het bedrijf was om in gesprek te treden over dit onderwerp. Een
rapport met meer informatie over het engagement en het benchmarkonderzoek is verkrijgbaar op de website van FAIRR.
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4.2.

STEMMEN

In het tweede kwartaal van het jaar vinden in een groot deel van de wereld de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van
Aandeelhouders (AVA) plaats. ACTIAM stemde in deze periode op ruim 1.800 vergaderingen van bedrijven in 50 landen
wereldwijd. Hierbij stemde ACTIAM zowel op bestuursvoorstellen als voorstellen van andere aandeelhouders. Wat hierin
opvalt is het grote aantal voorstellen ingediend door aandeelhouders in de Verenigde Staten (310), China (79) en Japan
(68). Deels is dit te verklaren door het feit dat bedrijven in de VS gevoelig zijn voor aandeelhoudersactivisme, gezien de
prevalentie van bedrijven in sectoren met uitdagende duurzaamheidskwesties en de relatief lage drempels voor
aandeelhouders om resoluties in AvA’s in te dienen. Daarnaast toont het aan dat in landen waar ondernemingen
traditioneel minder ontvankelijk zijn voor invloed van buitenaf, het gebruik van resoluties een opkomende middel is om
de koers van ondernemingen te beïnvloeden.
Kwesties rondom bestuursverkiezingen en beloningen
Verreweg de grootste categorie tegenstemmen op bestuursvoorstellen hadden te maken met beloningen en
bestuursverkiezingen. Ondernemingen in landen als Brazilië en Rusland worden bijvoorbeeld relatief vaker gekenmerkt
door een gebrek aan diversiteit, transparantie en worden gedomineerd door interne bestuurders. Bij de Braziliaanse
voedselgigant BRF (AvA 29 april 2019) heeft ACTIAM daarom tegen de benoeming van een kandidaat van de raad van
commissarissen (RvC) gestemd die deze functie al geruime tijd heeft vervuld terwijl het bedrijf door talloze schandalen
in verband wordt gebracht met slechte voedselkwaliteit.
In Duitsland heeft ACTIAM tegen zowel de raad van bestuur (RvB) als de RvC van Bayer (AvA op 26 april 2019) gestemd
vanwege het gevoerde beleid rondom de overname van Monsanto. Het Duitse two-tier model maakt het mogelijk om bij
slechte prestaties tegen de RvC te stemmen. Het is echter zeldzaam om tegen zowel de RvC als de RvB te stemmen, maar
in het overnameproces heeft Bayer de juridische risico’s niet goed ingeschat wat de beurswaarde ernstig heeft verzwakt.
In het Verenigd Koninkrijk heeft ACTIAM tegen het beloningsbeleid van Reckitt Benckiser (AvA op 9 mei 2019) gestemd
vanwege de zorgen over het ontbreken van duurzaamheidscriteria in de variabele beloning.

Aandeelhoudersactivisme in de olie- en gasindustrie
In 2019 blijft de olie- en gasindustrie de aandacht trekken van investeerders. Ten eerste wordt er door investeerders vaak
tegen gestemd op bestuursvoorstellen omtrent controleaangelegenheden. Dit weerspiegelt de bezorgdheid van
investeerders over de mate waarin de ambtstermijn van auditors wordt verlengd, wat de onafhankelijke positie in gevaar
kan brengen. ACTIAM stemde bijvoorbeeld op de aandeelhoudersvergadering van Exxon (AvA op 29 mei 2019) tegen de
verlening van de PricewaterhouseCoopers als auditor vanwege de onafgebroken aanstelling van meer dan 85 jaar.
Naast het stemmen tegen bestuursvoorstellen, dienen aandeelhouders steeds vaker zelf voorstellen in om bedrijven te
beïnvloeden. Aandeelhoudersvoorstellen die op vergaderingen van deze bedrijven worden ingediend zijn vaak
vergelijkbaar en vragen om meer transparantie over klimaat gerelateerde kwesties zoals broeikasgasemissies en
milieuvervuiling in het algemeen. Ook is er bezorgdheid bij aandeelhouders over politiek gedrag en lobbyactiviteiten van
olie & gas bedrijven, twee onderwerpen waarover transparantie wordt gevraagd door aandeelhouders. Op de
aandeelhoudersvergadering van onder andere Chevron (AvA op 29 mei 2019) en BP (AvA op 21 mei 2019) stemde ACTIAM
bijvoorbeeld voor aandeelhoudersvoorstellen welke het management verzocht tot het rapporteren over toegang tot
schoon drinkwater en CO2-voetafdruk, terwijl bij Exxon gevraagd werd om te rapporteren over politieke contributies.
Blijvende aandacht voor bestuurlijke kwesties bij internetbedrijven
Een andere groep ondernemingen die onder de loep wordt genomen zijn internetbedrijven met geconcentreerd
aandeelhouderschap waar de positie minderheidsaandeelhouders onder druk staat. Deze bedrijven zijn vooral actief in de
VS en China. Beleggers vragen bij deze bedrijven om meer externe vertegenwoordiging op bestuursniveau, het principe
van ‘one share, one vote’ en meer transparantie over de bescherming van persoonsgegevens. Dergelijke corporate
governance kwesties zijn ook terug te vinden bij Russische, Indiase en Braziliaanse bedrijven.
Bijvoorbeeld, vorig jaar stonden op de aandeelhoudersvergadering van Facebook zes resoluties op het programma waarin
het internetbedrijf gevraagd wordt meer openheid te bieden op het gebied van, onder andere, toezicht op het bestuur,
dataprivacy en risicomanagement. Omdat Facebook beperkt gehoor heeft gegeven aan deze oproepen van
aandeelhouders, stemde ACTIAM dit jaar (AvA op 30 mei 2019) tegen de herbenoeming van vier bestuurders van
Facebook, waaronder oprichter Mark Zuckerberg. Bovendien steunde ACTIAM opnieuw vijf aandeelhoudersvoorstellen om,
onder andere, onafhankelijkheid en diversiteit in het bestuur te vergroten.
De volgende grafieken geven inzicht in de verdeling van uitgebrachte stemmen per regio, de bestuursvoorstellen waar
ACTIAM tegen heeft gestemd en de gesteunde aandeelhoudersvoorstellen.
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5.

HET BELEGBARE UNIVERSUM

5.1.

BEDRIJVEN

Alle organisaties waarin ACTIAM belegt worden onderzocht op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied11. De
beoordelingscriteria voor deze onderwerpen staan in de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ook wel met FIP, afgekort
vanuit het Engels: Fundamental Investment Principles). Deze hebben betrekking op mensenrechten, fundamentele
arbeidsrechten, corruptie, milieuvervuiling, wapens, dierenwelzijn en klant- en productintegriteit. De Fundamentele
Beleggingsbeginselen komen voort uit internationale verdragen, overeenkomsten en ‘best practices’ en zijn te vinden op
de website van ACTIAM.
Het onderzoeken van bedrijven leidde in het tweede kwartaal van 2019 tot acht nieuwe uitsluitingen. De beslissingen tot
uitsluitingen, toelatingen of wijzigingen vanuit het FIP-beleid worden genomen door het ‘ACTIAM ESG comité’. Op grond
van deze beginselen zijn in het tweede kwartaal van 2019 de acht onderstaande bedrijven uitgesloten. Allen zijn nieuwe
toetreders per juni tot de gerelateerde benchmark.
•

Banco BTG Pactual SA. Banco BTG Pactual levert financiële producten en diensten op de internationale markt en in
het thuisland Brazilië. Het bedrijf is betrokken bij diverse, ernstige controverses en wordt, onder andere, genoemd
in relatie tot handelen met voorkennis en het aantijgen van onjuiste beschuldigen. Dit past niet binnen het beleid
dat ACTIAM voert met betrekking tot corruptie en klant- en productintegriteit.

•

Evraz plc. Evraz produceert en distribueert staal en gerelateerde producten. Het bedrijf is betrokken bij diverse
controverses en het aantal dodelijke ongevallen binnen het bedrijf is hoog. Evraz voldoet niet aan de eisen die
ACTIAM stelt ten aanzien van fundamentele arbeidsrechten, gegeven de onrechtvaardige en ongunstige
werkomstandigheden binnen het bedrijf.

•

Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co. Ltd. Dit bedrijf houdt zich bezig met kolenmijnbouw en
gerelateerde activiteiten, maar is niet transparant over de hieruit resulterende omzet. Informatie van Urgewald
over hun kolenactiviteiten heeft ACTIAM doen besluiten dat het profiel van dit bedrijf niet past binnen het
beleggingsbeleid inzake milieu.

•

Mesaieed Petrochemical Holding Company Q.S.C. De olie-gerelateerde activiteiten van het bedrijf sluiten niet aan
bij het beleid van ACTIAM. Daarom is het bedrijf uitgesloten van beleggingen op basis van overtreding van
milieucriteria.

•

PT Barito Pacific Tbk. Dit Indonesische bedrijf is actief in de petrochemische productie en beheert daarnaast, via
een joint venture, een kolencentrale. Dit is niet in lijn met het beleid van ACTIAM aangaande het milieu. Daarom is
dit bedrijf uitgesloten van beleggingen.

•

Ratch Group Public Company Limited. Ratch genereert en distribueert elektriciteit in, onder andere, Thailand en
Australië. Het bedrijf is actief in een waterkrachtproject waarbij in 2018 een dam is ingestort na heftige regenval.
Hierdoor zijn verschillende dorpen overstroomd en tientallen mensen overleden. Pas in 2019 is het bedrijf gestart
met het remedietraject. Gegeven deze controverse en de nasleep hiervan heeft het ACTIAM ESG-comité besloten
deze nieuwe toetreder tot de MSCI benchmark uit te sluiten van beleggingen. Hun handelen past niet binnen het
beleid omtrent mensenrechten en het milieu.

•

The National Commercial Bank SJSC. Deze financiële instelling biedt diverse bankproducten en services aan in
Saoedi-Arabië. Het bedrijf is in verband gebracht met het financieren van terroristische activiteiten en voldoet niet
aan de standaard van ACTIAM omtrent transparantie. Het ESG-comité heeft het bedrijf daarom uitgesloten op basis
van klant- en productintegriteit.

•

YPF Sociedad Anonima. De onderneming is actief in olie- en gasexploratie en heeft plannen deze activiteiten uit te
breiden. Het past daarom niet in het ACTIAM beleid omtrent milieu en is daarom uitgesloten van beleggingen.

5.2.

LANDEN (STAATSOBLIGATIES)

Staatsobligaties zijn een belangrijke beleggingscategorie bij ACTIAM en vormen een essentieel onderdeel van de strategie
voor verantwoord beleggen. De Fundamentele Beleggingsbeginselen geven de ESG-criteria aan op het gebied van milieu,
maatschappij en bestuur die worden mee gewogen bij de beleggingsbeslissingen. Meer concreet gaat het om onderwerpen
zoals de rechten van de mens, corruptie, het milieu en wapens. Afgelopen kwartaal hebben er geen ontwikkelingen
plaatsgevonden op het gebied van het ACTIAM-beleggingsuniversum voor staatsobligaties.
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Dit onderzoek werd dit kwartaal (Q2 2019) nog uitgevoerd op basis van de oorspronkelijke criteria. De wijzigingen in het beleid, zoals
besproken is in hoofdstuk 2 zullen vanaf Q3 van kracht zijn.

BIJLAGEN
UITSLUITINGEN: BEDRIJVEN12
Bedrijf

Sector

Regio2

Adani Ports and Special Economic Zone
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.
Aeroteh SA

Transport
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen

Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa

Airbus Group Finance BV

Kapitaalgoederen

Europa

Airbus Group SE
Alpha Natural Resources, Inc.

Kapitaalgoederen
Energie

Europa
Noord-Amerika

⚫

Altria Group
Aluminum Corporation of China Ltd.
ArcelorMittal SA

Voedsel, dranken & tabak
Grondstoffen
Grondstoffen

Noord-Amerika
Opkomende markten
Europa

⚫
⚫

Arch Coal, Inc.
Aryt Industries Ltd.
Ashot Ashkelon Industries Ltd.

Energie
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen

Noord-Amerika
Europa
Europa

AviChina Industry & Technology Company Limited
Babcock International Group PLC
BAE Systems PLC

Kapitaalgoederen
Zakelijke dienstverlening
Kapitaalgoederen

Opkomende markten
Europa
Europa

Banco BTG Pactual SA

Opkomende markten

Bank Vtb Pao
Banpu Public Company Limited

Gediversifieerde financiële
dienstverlening
Banken
Energie

Barrick Gold Corporation
BAT Capital Corp
BAT Intl Finance Plc
Beijing Capital International Airport Company
Berjaya Sports Toto Berhad
Bharat Heavy Electricals

Grondstoffen
Voedsel, dranken & tabak
Voedsel, dranken & tabak
Transport
Dienstverlening
Kapitaalgoederen

Noord-Amerika
Europa
Europa
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten

Bloomberry Resorts
British American Tobacco (Malaysia) Berhad
British American Tobacco PLC
BWX Technologies, Inc.
Canadian Tire Corp

Dienstverlening
Voedsel, dranken & tabak
Voedsel, dranken & tabak
Kapitaalgoederen
Consumptiegoederen en
kleding
Nutsbedrijven
Kapitaalgoederen
Energie
Telecommunicatie
Energie

Opkomende markten
Opkomende markten
Europa
Noord-Amerika
Noord-Amerika

Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
Energie
Kapitaalgoederen
Energie

Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten

Consumptiegoederen en
kleding
Energie
Energy
Dienstverlening
Grondstoffen
Kapitaalgoederen
Retail
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Voedsel, dranken & tabak
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Energie
Kapitaalgoederen
Energie

Europa

Centrais Eletricas Brasileiras SA
China Avionics Systems Co., Ltd.
China Coal Energy Company Limited
China Mobile Limited
China Petroleum & Chemical Corporation
(SINOPEC)
China Power International Development
China Resources Power Holdings
China Shenhua Energy Company Limited
China Spacesat Co., Ltd.
Coal India
Compagnie Financière Richemont SA
CONSOL Energy Inc.
Continental Resources
Crown Resorts Limited
Daicel Corporation
Dassault Aviation SA
DICK's Sporting Goods, Inc.
DMCI Holdings
DTE Energy Company
Eastern Co SAE
Elbit Systems Limited
ENEA SA
Energy Transfer Partners
Evraz plc
Exxaro Resources Limited

12

Opkomende markten
Opkomende markten

Noord-Amerika
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten

Noord-Amerika
Noord-Amerika
Azië-Pacific
Azië-Pacific
Europa
Noord-Amerika
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Noord-Amerika
Europa
Opkomende markten

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

Dit onderzoek werd dit kwartaal (Q2 2019) nog uitgevoerd op basis van de oorspronkelijke criteria. De wijzigingen in het beleid, zoals
besproken is in hoofdstuk 2 zullen vanaf Q3 van kracht zijn.
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Bedrijf

Sector

Regio13

Federal State Unitary Enterprise SPLAV State
Research & Production Association
Fluor Corporation

Kapitaalgoederen

Opkomende markten

Kapitaalgoederen

Noord-Amerika

Freeport-McMoRan Inc.
Flutter Entertainment Plc
G4S International Finance PLC

Grondstoffen
Dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

Noord-Amerika
Europa
Europa

G4S PLC
Galaxy Entertainment Group Ltd
Gazprom PAO

Zakelijke dienstverlening
Dienstverlening
Energie

Europa
Azië-Pacific
Opkomende markten

General Dynamics Corporation
Genting Bhd.
Genting Malaysia Berhad

Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Dienstverlening

Noord-Amerika
Opkomende markten
Opkomende markten

Genting Plantations Berhad

Voedsel, dranken & tabak

Opkomende markten

⚫
⚫
⚫

Genting Singapore Plc
Greek Organisation Of Football Prognostics S.A.

Dienstverlening
Dienstverlening

Azië-Pacific
Opkomende markten

⚫
⚫

Grupo México S.A.B. de C.V.

Grondstoffen

Opkomende markten

Guangdong Investment Ltd.
Guanghui Energy Co Ltd

Nutsbedrijven
Energie

Opkomende markten
Opkomende markten

GVC Holdings
Hanwha Corporation
Hanwha Techwin Co Ltd
Honeywell International Inc.
Huadian Power International Corporation Ltd.
Huaneng Power International Inc.
Huntington Ingalls Industry
Imperial Brands Finance PLC
Imperial Brands PLC

Dienstverlening
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven
Kapitaalgoederen
Voedsel, dranken & tabak
Voedsel, dranken & tabak

Europa
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Europa

Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.
IOI Corporation Berhad
Itc Limited
Jacobs Engineering Group Inc.
Japan Tobacco Inc.
Japan Tobacco International Financial Services
Jardine Cycle & Carriage Limited
Jastrzebska Spolka Weglowa Spolka Akcyjna
Jiangxi Copper Co Ltd-H
Kangwon Land Inc
Kingston Financial Group LTD

Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Azië-Pacific
Asia-Pacific
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Azië-Pacific

Kt&G Corporation
Kuala Lumpur Kepong Berhad
L3-Harris Technology Inc
Larsen & Toubro Ltd.
Las Vegas Sands Corp.
Leidos Holdings
Leonardo Finmeccanica SpA
Lockheed Martin Corporation

Grondstoffen
Energie
Voedsel, dranken & tabak
Voedsel, dranken & tabak
Kapitaalgoederen
Voedsel, dranken & tabak
Voedsel, dranken & tabak
Retail
Grondstoffen
Grondstoffen
Dienstverlening
Gediversifieerde financiële
dienstverlening
Voedsel, dranken & tabak
Voedsel, dranken & tabak
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen

MDU Resources Group, Inc.
Melco Resorts & Entertainment Limited
Mesaieed Petrochemical Holdings Company Q.S.C.
Mgm China Holdings Limited
Mgm Resorts International
NiSource Inc.
Nk Rosneft' Pao
Norilsk Nickel
NORINCO International Cooperation Ltd.
Northrop Grumman Corporation
Novomatic Ag
NTPC Ltd.
Oil and Natural Gas Corporation
ONGC Videsh Ltd.
PAO Severstal
Petrobas Distribuidora S.A.
PetroChina Company Ltd.
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Nutsbedrijven
Dienstverlening
Grondstoffen
Dienstverlening
Dienstverlening
Nutsbedrijven
Energie
Grondstoffen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Nutsbedrijven
Energie
Energie
Grondstoffen
Energie
Energie
Energie

Noord-Amerika
Azië-Pacific
Opkomende markten
Azië-Pacific
Noord-Amerika
Noord-Amerika
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten

Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Noord-Amerika
Noord-Amerika
Europa
Noord-Amerika

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

Onder de regio Azië-Pacific vallen de volgende landen: Australië, Hong Kong, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore

⚫
⚫

⚫
⚫
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Bedrijf

Sector

Regio14

Petróleos Mexicanos
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Philip Morris International Inc.
Poongsan Corporation
Porsche Automobil Holding SE
Posco
Posco Chemtech Company
Posco Daewoo
PT Adaro Energy Tbk
PT Astra International Tbk
PT Barito Pacific Tbk
Pt Gudang Garam Tbk

Energie
Nutsbedrijven
Voedsel, dranken & tabak
Grondstoffen
Autoproducenten
Grondstoffen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Energie
Autoproducenten
Grondstoffen
Voedsel, dranken & tabak

Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Europa
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten

Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT United Tractors Tbk
Ratch Group Public Company Ltd
Raytheon Company

Voedsel, dranken & tabak
Energie
Nutsbedrijven
Kapitaalgoederen

Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika

Reynolds American Inc.
Rheinmetall AG
Rio Tinto Finance PLC

Voedsel, dranken & tabak
Kapitaalgoederen
Grondstoffen

Noord-Amerika
Europa
Europa

Rio Tinto Ltd.
Rio Tinto PLC
Rockwell Collins, Inc.

Grondstoffen
Grondstoffen
Kapitaalgoederen

Azië-Pacific
Europa
Noord-Amerika

Rolls-Royce Holdings PLC
Safran SA
Sands China Ltd.
Sberbank Rossii Pao
Serco Group PLC
Shanghai Industrial Holdings Limited
Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co., Ltd.
Shenergy Company Limited
Shenzhen Energy Group Co., Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd.
Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd.
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.

Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Dienstverlening
Banken
Zakelijke dienstverlening
Kapitaalgoederen
Energie
Energie
Energie
Kapitaalgoederen
Energie
Energie

Europa
Europa
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Opkomende markten
Azië-Pacific
Opkomende markten
Opkomende markten

Sjm Holdings Limited
South32 Limited
Southern Copper Corporation

Dienstverlening
Grondstoffen
Grondstoffen

Azië-Pacific
Azië-Pacific
Opkomende markten

Swedish Match Ab
Tabcorp Holdings Limited
Tatts Group Limited
Tauron Polska Energia
Textron Inc.
Thales SA
The Boeing Company
The National Commercial Bank SJSC
The Stars Group
The Tata Power Company Limited
Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.

Voedsel, dranken & tabak
Dienstverlening
Dienstverlening
Nutsbedrijven
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen
Banken
Dienstverlening
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven

Europa
Azië-Pacific
Azië-Pacific
Opkomende markten
Noord-Amerika
Europa
Noord-Amerika
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Azië-Pacific

Transneft' Pao
Tsogo Sun Holdings Limited
United Technologies Corp
Vedanta Limited
Vedanta Resources PLC
Volkswagen AG
Volkswagen Bank GmbH
Volkswagen Financial Services AG
Volkswagen International Finance NV
Volkswagen Leasing GmbH
Walmart
Wal-Mart de Mexico S.A.B. de C.V.
William Hill Plc
Wynn Macau, Limited
Wynn Resorts, Limited
Yanzhou Coal Mining Company Ltd.

Energie
Dienstverlening
Kapitaalgoederen
Grondstoffen
Grondstoffen
Autoproducenten
Autoproducenten
Autoproducenten
Autoproducenten
Autoproducenten
Voeding en detailhandel
Voeding en detailhandel
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Energie

Opkomende markten
Opkomende markten
Noord-Amerika
Opkomende markten
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Noord-Amerika
Opkomende markten
Europa
Azië-Pacific
Noord-Amerika
Opkomende markten

YPF Sociedad Anonima
Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltdt

Energie
Energie

Opkomende markten
Opkomende markten

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Onder de regio Azië-Pacific vallen de volgende landen: Australië, Hong Kong, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Zijin Mining Group Co. Ltd.

Grondstoffen

Opkomende markten

⚫

⚫

Legenda15
Mensenrechten
Fundamentele arbeidsrechten
Corruptie
Milieu
Wapens
Klant- en productintegriteit
Dierenwelzijn
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UITSLUITINGEN: LANDEN

Land
Afghanistan
Algerije
Angola
Azerbeidzjan
Bahrein
Bangladesh
Brunei
Burundi
Cambodja
Centraal-Afrikaanse Republiek
China
Cuba
Democratische Republiek Congo
Djibouti
Egypte
Equatoriaal Guinea
Eritrea
Ethiopië
Gabon
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haïti
Irak
Iran
Israël
Jemen
Kameroen
Kazachstan
Kirgizië
Komoren
Laos
Libanon
Liberia
Libië
Mali
Marokko
Mauritanië
Mozambique
Myanmar
Nigeria
Noord-Korea
Oezbekistan
Oman
Pakistan
Palestina (West Bank en Gaza)
Qatar
Republiek Congo
Rusland
Rwanda
Saoedi-Arabië
Soedan
Somalië
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Thailand
Tsjaad
Turkije
Turkmenistan
Venezuela
Verenigde Arabische Emiraten (VAE)
Vietnam
Wit-Rusland
Zimbabwe
Zuid-Soedan

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

Legenda
Wapenembargo’s van de VN en/of de EU
Freedom House “niet vrij”
Wereldbank World Governance Indicators

Disclaimer
Deze Disclaimer is van toepassing op de in dit document opgenomen commerciële informatie (hierna: de Informatie) die
door ACTIAM N.V. (hierna: ACTIAM) aan de ontvanger wordt aangeboden. Door het in ontvangst nemen van deze
Informatie accepteert de ontvanger de toepasselijkheid van deze Disclaimer. ACTIAM streeft ernaar nauwkeurige en
actuele informatie te verschaffen uit betrouwbaar geachte bronnen. ACTIAM kan echter de nauwkeurigheid en
volledigheid van de Informatie niet garanderen en aan de Informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De
Informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft geen
garanties, expliciet of impliciet, aangaande de vraag of de Informatie die middels deze presentatie en/of dit document
verkregen is nauwkeurig, volledig of actueel is. ACTIAM is niet verplicht om de verstrekte Informatie bij te werken of
onnauwkeurigheden of fouten te herstellen. De ontvanger zal ACTIAM inclusief haar bestuurders, management en
medewerkers niet aansprakelijk stellen voor eventuele tekortkomingen in deze Informatie. De waarde van beleggingen
kan fluctueren en resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het bespreken van risico’s
in de Informatie dient niet beschouwd te worden als een volledige opsomming van alle voorkomende risico’s. De hier
vermelde Informatie dient door de ontvanger niet te worden geïnterpreteerd als zakelijk, financieel, beleggings-,
hedging-, handels-, juridisch, regelgevend, belasting-, of boekhoudkundig advies. De belegger dient zelf elders
onafhankelijk advies in te winnen. Ook dient deze informatie niet beschouwd te worden als een aanbod om producten te
kopen, te verkopen of te investeren. Op producten en diensten genoemd in deze Informatie zijn mogelijk specifieke
voorwaarden van toepassing die geraadpleegd dienen te worden voordat tot een transactie besloten wordt. De ontvanger
van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de ontvanger de Informatie gebruikt. De op die
Informatie gebaseerde beslissingen zijn voor rekening en risico van de ontvanger. Deze Informatie wordt de ontvanger
uitsluitend aangeboden voor eigen gebruik en de ontvanger zal deze Informatie slechts aan derden ter beschikking stelling
na schriftelijke toestemming van ACTIAM. Nederlands recht is van toepassing op deze Disclaimer.

