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LEGENDA
Fundamentele Beleggingsbeginselen
Thema

Voor bedrijven

Voor landen

Beginselen op het gebied van de mens(-heid)
1.
2.
3.

Respecteren van fundamentele mensenrechten
Respecteren van fundamentele arbeidsrechten
Geen betrokkenheid bij controversiële wapens. Wij beleggen
niet in de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van
controversiële wapens of gerelateerde activiteiten en de
verkoop van wapens aan burgers. Bovendien beleggen we niet
in bedrijven en landen die militair materieel aan militaire
regimes leveren

a.
b.
c.

Beschermen en handhaven van fundamentele mensenrechten
Respecteren van fundamentele politieke rechten &
burgerlijke vrijheden
Geen betrokkenheid bij controversiële wapenhandel

Beginselen op het gebied van maatschappij
4.
5.
6.

Respecteren van internationale sancties
Geen systematische betrokkenheid bij fraude, corruptie of
belastingontduiking
Geen significante betrokkenheid bij producten en
ondernemingen die schade toebrengen aan de
volksgezondheid of dierenwelzijn

d.
e.

Respecteren van internationale sancties
Aandacht voor en toepassing van principes van goed bestuur
en anti-corruptie maatregelen

f.

Geen systematische betrokkenheid bij ernstige milieuschade

Beginselen op het gebied van milieu
7.

Geen systematische betrokkenheid bij ernstige milieuschade

Materiële Duurzaamheidsdrijfveren
Drijfveren
Gebruik van fossiele
brandstoffen
Watergebruik
Landgebruik
Beheer van chemisch afval
Beheer van sociaal kapitaal
Beheer van menselijk
kapitaal
Gedrag en integriteit van
organisaties

Beheersing van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit heeft onder meer invloed op de
klimaatverandering, luchtvervuiling, de beschikbaarheid van energie en de menselijke gezondheid.
Beheersing van het gebruik van zoet water in gebieden waar water schaars is. Dit heeft onder meer invloed
op de beschikbaarheid van water, waterkwaliteit, gezondheid en voedselproductie.
Het beheer van landgebruik, in het bijzonder voor landbouwdoeleinden. Dit heeft invloed op de
klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterstromen, maar ook op lokale gemeenschappen en
maatschappelijke ongelijkheid.
Beheer van giftige stoffen, chemische stoffen met een lange levensduur, gevaarlijk afval en plastic. Dit
heeft invloed op het milieu en de volksgezondheid.
Handelingen om de bestaansrecht (de zogenaamde license to operate) te behouden. Deze hebben onder
meer invloed op mensenrechten, verhoudingen binnen gemeenschappen, sociale gelijkheid en de toegang
tot en de betaalbaarheid van bijvoorbeeld gezondheidszorg en financiering.
Activiteiten met betrekking tot arbeidsrechten en vakbondsrechten en arbeidsomstandigheden. Deze
hebben invloed op onderwijsmogelijkheden en op inkomens- en genderongelijkheid.
Handelingen om een ethisch bedrijfsklimaat te creëren. Deze hebben invloed op lokale gemeenschappen,
sociale rechtvaardigheid en arbeidsomstandigheden. Voor bedrijven betreft dit hun eigen
organisatiemodel, maar ook de manier waarop zij met andere bedrijven in de keten omgaan. Voor landen
betreft dit de manier waarop zij met mensenrechten, burgerrechten en politieke rechten omgaan.

ACTIAM voert honderden engagementgesprekken per jaar om bedrijven te stimuleren hun duurzaamheidsrisico’s en kansen inzichtelijk te maken en daarop te acteren. Op die manier zetten deze bedrijven stappen in de juiste richting van
een duurzame transitie. Engagement betekent met een bedrijf de dialoog aangaan om diens gedrag te beïnvloeden. De
dialoog kan responsief worden gevoerd in antwoord op specifieke incidenten of proactief om oplossingen aan te dragen
waarmee de bedrijven dichter bij het aanvaardbare beleggingsuniversum van ACTIAM komen.
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RESPONSIEVE ENGAGEMENTS
Materiële Duurzaamheidsdrijfveren

Fundamentele Beleggingsbeginselen
Bedrijf
AGL Energy Ltd
Bayer Aktiengesellschaft
BHP Billiton Ltd
Companhia Siderúrgica Nacional
General Electric
Johnson & Johnson
Mitsubishi Corporation
RWE AG
Total SA
Vistra Energy
Wells Fargo & Company



























PRO-ACTIEVE ENGAGEMENTS (GELEID DOOR ACTIAM OF EEN DERDE PARTIJ)

1

Aantal bedrijven

Onderwerp

Sector

Regio 1

11 bedrijven

Arbeidsrechten

Diverse sectoren

Alle regio’s

6 bedrijven

Bestuur of beloning

Diverse sectoren

Alle regio’s

4 bedrijven

Corruptie

Banken

Europa en Azië

1 bedrijf

Cyberveiligheid

Zakelijke
dienstverlening

Noord-Amerika

4 bedrijven

Dierenwelzijn

Verschillende sectoren

Alle regio’s

2 bedrijven

Gezondheid

Diverse sectoren

Alle regio’s

46 bedrijven

Klimaatverandering

Diverse sectoren

Alle regio’s

5 bedrijven

Landgebruik

Diverse sectoren

Alle regio’s

22 bedrijven

Mensenrechten

Diverse sectoren

Alle regio’s

2 bedrijven

Ontbossing

Voedsel, dranken &
tabak

Azië

44 bedrijven

Overig

Diverse sectoren

Alle regio’s

30 bedrijven

Product- en
klantintegriteit

Diverse sectoren

Alle regio’s

15 bedrijven

Transparantie

Diverse sectoren

Alle regio’s

3 bedrijven

Vervuiling

Chemie en
bouwmaterialen

Noord-Amerika en Azië

17 bedrijven

Watergebruik

Diverse sectoren

Alle regio’s

In de regio Azië-Pacific zitten de volgende landen: Australië, Hong Kong, Japan, Nieuw Zeeland en Singapore
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PRO-ACTIEVE COLLECTIEVE ENGAGEMENTS

Aantal bedrijven

Onderwerp

Sector

Regio 2

150 bedrijven

BBFAW - Global
Investor Collaboration
on Farm Animal
Welfare

Supermarkten

Alle regio's

163 bedrijven

Climate Action100+

Diverse sectoren

Alle regio's

Supermarkten

Alle regio's

Restaurants

Noord-Amerika

Voedsel, dranken &
tabak

Noord-Amerika

Voedsel, dranken &
tabak

Alle regio's

Farmacie en
biotechnology

Alle regio's

Consumptiegoederen
en kleding

Alle regio's

Energie

Alle regio's

Diverse sectoren

Alle regio's

Voedsel, dranken &
tabak

Azië

Voedsel, dranken &
tabak

Centraal- en ZuidAmerika

Papierproducten en
verpakkingen

Alle regio's

25 bedrijven
6 bedrijven

11 bedrijven

22 bedrijven

20 bedrijven
33 bedrijven
33 bedrijven
30 bedrijven
15 bedrijven
32 bedrijven

7 bedrijven
1 bedrijf
6 bedrijven
5 bedrijven
12 bedrijven
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FAIRR Sustainable
Protein engagement
Global Investor
engagement on meat
sourcing
ICCR Investor letter on
lobbying by food and
beverage companies
ATNI - Investor
Expectations on
Nutrition, Diets and
Health sent to
company
Opportunities 2018
Access to Medicine
Index
Platform Living Wage
Financials
PRI Climate change
transition for oil and
gas engagement
PRI Methane
engagement
PRI Sustainable Palm
Oil engagement
PRI-Ceres Investor
Initiative for
Sustainable Forests
Sustainability
challenges for the
plastics industry
Human Rights
Violations in Myanmar
Energy Efficiency
Plastic Solutions
Investors Alliance
Water Stewardship
engagement

Voedsel, dranken &
tabak
Chemie,
Metaalproductie en
mijnbouw

Azië
Alle regio’s

Diverse sectoren

Europa en
Noord-Amerika

Diverse sectoren

Alle regio’s

In de regio Azië-Pacific zitten de volgende landen: Australië, Hong Kong, Japan, Nieuw Zeeland en Singapore.
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