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1.

Introductie
Op dit moment staan we aan de vooravond van de tweede coronagolf. Het aantal besmette personen neemt in een rap
tempo toe waardoor er niets anders besloten kon worden dan opnieuw een gedeeltelijke ‘lockdown’. Met enorme
gevolgen voor veel sectoren en bedrijfstakken.
Eén van de sectoren die tijdens de eerste coronagolf het hardst werd geraakt is de oliesector. Wat niemand voor mogelijk
hield gebeurde in april van dit jaar toch. Een negatieve olieprijs. Dat betekende niet gratis tanken aan de pomp (of een
paar euro toe), maar wel een dreun voor de gehele waardeketen van bedrijven die verdienen aan de industrie. Voor de
goede orde, de negatieve prijs was voor WTI (West Texas Intermediate) en de termijncontracten.
De prijsdaling was een gevolg van de teruglopende vraag door de coronacrisis (we transporteren veel minder en dus
minder energieverbruik). Ook de spanningen tussen de grote olieproducerende landen die het niet eens konden worden
over het verminderen van het aanbod droegen bij aan de prijsdaling. Daarnaast leg je de olieproductie niet zomaar stil.
Vandaar dat de opgepompte olie wordt opgeslagen. Doordat vervolgens alle opslagmogelijkheden volledig benut waren,
wilde niemand meer de verplichting hebben om olie af te nemen. Want waar moet je er mee naar toe?
De lage olieprijs had ook direct een weerslag op de beurskoersen van de oliegerelateerde bedrijven. En meer dan dat.
Het Amerikaanse schaliegasbedrijf Chesapeake Energy (nummer 2 op de gasmarkt in de Verenigde Staten) verkeert op het
randje van faillissement. Het bedrijf dat groot is in het vervuilende schaliegas, is net als haar concurrenten zwaar
gekapitaliseerd. De lage energieprijs raakt het bedrijf in haar winstgevendheid. De verwachting is overigens dat meer
bedrijven in deze sub-sector in de financiële problemen gaan komen. Ook energiereuzen Shell en BP moesten flink
afwaarderen. De waarde van Shell werd met 22 miljard dollar neerwaarts bijgesteld en BP met circa 17 miljard dollar.
Het gevolg was een scherpe koersdaling van deze bedrijven. De grote vraag is of de winstgevendheid weer op het oude
peil terug gaat komen.
De verwachting van BP is dat de olieprijs structureel lager gaat zijn (circa 27%) dan vorig jaar nog werd aangenomen.
Daarnaast is de verwachting dat het winnen van fossiele brandstoffen duurder gaat worden. Volgens de energiereus
hebben we inmiddels het moment van ‘peak-oil’ achter ons. Dit is het punt waarop het winnen van een fossiele brandstof
het meest optimaal en daarmee het meest goedkoop is. Vandaar dat nagenoeg alle bedrijven in deze sector nieuwe en
groenere maatregelen hebben aangekondigd. Fossiele brandstoffen worden daarmee zeker een ‘stranded asset’ en de
energietransitie is daarmee aantoonbaar in volle gang.
In dit kwartaalbericht leest u wat ACTIAM onderneemt om de risico’s die samengaan met het klimaat-onderwerp te
onderkennen en te mitigeren. En tegelijkertijd de kansen die het in zich heeft te benutten. Met bij voorkeur een
aantoonbare positieve impact op de reële economie. Hoewel ACTIAM erkent dat het onderwerp klimaat vele vraagstukken
met zicht meebrengt, waaronder onderwerpen als biodiversiteit, ontbossing en de beschikbaarheid van grondstoffen, ligt
de focus van dit kwartaalbericht op het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en de stappen die bedrijven kunnen of moeten
nemen om te voldoen aan dit akkoord.

2.

Ontwikkelingen in het derde kwartaal 2020
2.1 Algemene ontwikkelingen
Twee thema’s stonden het afgelopen kwartaal centraal binnen Europa. Allereerst is er aandacht geweest voor de
aanscherping van verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Binnen de Europese Unie zijn verschillende initiatieven
geïntroduceerd die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Daarnaast was er natuurlijk de onverminderde aandacht
voor Covid-19 en de economische gevolgen hiervan. We leven in een tijd waarin de maatschappij onder invloed staat van
dit virus. Waar de zogenaamde tweede golf zich aankondigt via volstromende ziekenhuizen is het “nieuwe normaal” het
gesprek van de dag.
EU State of the Union, Duurzaamheid en the Green Deal
Binnen Europa was continue discussie over verplichtingen op het gebied van duurzaamheid en de bevordering van
duurzaamheids-gerelateerde wetgeving kenmerkend voor het afgelopen kwartaal. De Europese Commissie (EC) heeft zijn
doelstelling aangescherpt om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen in 2030, ten opzichte
van het niveau van 19901. Deze aanpassing volgde op een assessment van de sociale, economische en milieu-gerelateerde
impact waaruit volgens de EC blijkt dat deze tijdslijn haalbaar is. Hoewel de doelstelling een upgrade is van de vorige
ambitie van 40% reductie in 2030, is het volgens critici nog altijd onvoldoende om de opwarming van de aarde tot 1.5
graad te beperken2.
Om deze aangescherpte doelstellingen te behalen heeft EC-voorzitter Ursula von der Leyen in de jaarlijkse State of the
Union aangekondigd dat de Commissie alle klimaat- en energiewetgeving van de EU zal aanpassen en deze ondersteunend
zal maken aan de nieuwe doelstelling. Bovendien zal 30% van het EU Next Generation budget 3 van 750 miljard euro
opgehaald worden met behulp van groene obligaties, en zullen 37% van de middelen geïnvesteerd worden in de
doelstellingen van de Europese Green Deal. Deze aankondiging is een herbevestiging van de toewijding aan de Green
Deal.
Andere plannen richten zich op het bevorderen van de integratie van duurzaamheid op financiële markten. De EU heeft
het Platform on Sustainable Finance geïnitieerd, om hiermee de kapitaalstromen naar verantwoorde investeringen te
monitoren en beleidsontwikkeling op dit gebied verder te bevorderen. Het platform richt zich op de ontwikkeling van
technische screeningcriteria voor de EU Taxonomie, alsook een analyse van mogelijke sociale en ‘significant harm’
criteria. Deze ontwikkelingen helpen financiële markten de EU Sustainable Taxonomy beter te begrijpen en hun
activiteiten hiermee in lijn te brengen.
De betrokkenheid bij en inzet voor het stoppen van klimaatverandering, de aangescherpte transparantie-eisen en de
verduidelijking van vereisten voor verantwoord beleggen stellen hogere verwachtingen aan de financiële sector. ACTIAM
is blij met deze ontwikkelingen, aangezien de urgentie van klimaatverandering en andere onderliggende
duurzaamheidsvraagstukken onverminderd hoog blijft.
Noodzaak voor groen herstel na Covid-19
De verhoogde aandacht voor duurzaamheid binnen de hoogste gelederen van de EU komt op een goed moment. Naar
aanleiding van de Covid-19 crisis zijn het “nieuwe normaal” en een “groen herstel” veelvuldig gebruikte termen. Maar
wat betekenen deze termen precies? En wat voor invloed hebben ze op de financiële sector?
Om die vragen te kunnen beantwoorden moeten we eerst teruggaan naar de impact van Covid-19 op de economie. Het
CBS berekende dat in het 2e kwartaal het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland met 8,5 % gedaald was ten
opzichte van het jaar ervoor (bron: CBS). Wat verder opvalt is dat vooral bedrijven in de energiesector grote verliezen
hebben geleden. Zo leed Shell een recordverlies van rond de 18 miljard dollar (bron: AD). Ook gingen grote schalieolie en
-gasbedrijven in Amerika, zoals Chesapeake Energy, failliet (bron: Business Insider). Deze effecten werden veroorzaakt
door een afnemende vraag naar fossiele brandstoffen als gevolg van Covid-19 in combinatie met een gevecht over de
olieprijs tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Deze negatieve financiële uitslagen voor de energiesector zag je ook terug in
financiële sector. De rendementen van duurzame fondsen, en vooral de fondsen met een focus op
duurzaamheidsonderwerp klimaat, waren een stuk beter dan de markt. Is dit een eerste glimp van het nieuwe normaal?
Een normaal waarin een focus op financieel materiele duurzaamheidsonderwerpen beloond wordt via een positief
rendement.
1
2

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1599
https://www.euronews.com/2020/09/16/watch-live-eu-commission-president-ursula-von-der-leyen-delivers-state-of-the-union-speech
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Next Generation EU, the temporary recovery instrument aimed at mobilising investments and kick-starting the European economy.

Er werd verwacht dat ook andere sectoren grote financiële gevolgen zouden ondervinden van de coronacrisis. De
transportsector zou bijvoorbeeld flinke verliezen lijden als gevolg van de afgenomen hoeveel transport van goederen,
diensten en vooral mensen. Hoewel er wel degelijk verliezen zijn geleden, lijkt de schade vooralsnog mee te vallen. Er
wordt zelfs gesproken over “grotere uitdagingen” zoals de transitie rond duurzaamheid en automatisering. Dit sluit aan
bij de boodschap van DNB-directeur Olaf Sleijpen die in de Volkskrant zegt: “Corona is een meteoriet, klimaatverandering
een botsing tussen planeten”. Hij waarschuwt dat er een veel grotere schok zit aan te komen dan corona. “Je wil
voorkomen dat je je economie stil moet leggen om erger te voorkomen”. Verwacht wordt dat de financiële impact van
klimaatverandering een veelvoud zal zijn van de financiële impact van Covid-19. Dit is ook aanleiding voor onder andere
de Nederlandse overheid en de Europese Commissie om te pleiten voor een “groen herstel”. Dit betekent dat het geld dat
geïnvesteerd wordt in het herstel van de economie zal moeten worden besteed aan projecten die de transitie naar een
duurzame samenleving bevorderen. Waarbij PBL aanvult: “De financiële sector is een interessante samenwerkingspartner
voor overheden' om dit gedaan te krijgen”.
Buiten dat het nieuwe normaal dus via een “groen herstel” alvast een voorschot kan nemen op de potentiële gevolgen
van klimaatverandering ligt er in het nieuwe normaal ook een enorme kans voor de financiële sector om bij te dragen aan
dit groene herstel en daarmee zowel maatschappelijk als financieel rendement te behalen.

2.2 Ontwikkelingen binnen ACTIAM
Ook binnen ACTIAM hebben de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal niet stilgestaan. ACTIAM heeft het beleid voor
duurzame obligaties in een nieuw jasje gestoken. Ook hebben externe partijen opnieuw bevestigd dat ACTIAM een
vooruitstrevende partij is op gebied van duurzaamheid.
ACTIAM en duurzame obligaties
Duurzame 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 daarom opnieuw in leningen van
bedrijven in zowel de financiële als de niet-financiële sector. Zo heeft ACTIAM geïnvesteerd in groene obligaties van
Orsted, Generali, de Volksbank, Digital Dutch Finco, KommuneKredit, Municipality Finance, Sustainable Luxembourg,
IBRD, Digital Realty Trust Inc en Landwirtschaftliche Rentenbank. Daarnaast werd er geïnvesteerd in sociale obligaties van
Unedic en NWB. Tot slot is belegd in de Sustainability Bonds van BBVA en Société Générale.
Naast het aankopen van diverse duurzame obligaties, zoals hierboven beschreven, heeft ACTIAM afgelopen kwartaal ook
het beleid voor duurzame obligaties aangepast. De algemene werkwijze is niet veranderd; ACTIAM beoordeelt elke
duurzame obligatie voordat deze wordt aangekocht. Hierbij wordt eerst beoordeeld of de obligatie zich inderdaad
“ACTIAM duurzaam” mag noemen. In de tweede stap van het proces wordt een ESG-score toegewezen aan de obligatie.
Deze score is gebaseerd op het duurzaam gedrag, plannen en activiteit van zowel de uitgevende instelling als het niveau
van duurzaamheid onderliggend aan de obligatie zelf. De beleidsaanpassing heeft deze analyse beter in lijn gebracht met
het complete ACTIAM Sustainable Investment Policy. Ook is de reikwijdte van het beleid uitgebreid om te voldoen aan
recente ontwikkelingen in de markt voor de Sustainability-Linked Bond. Dit zijn obligaties waarbij de opbrengsten van de
obligatie niet naar expliciete projecten gaan, maar voor “general purposes” zijn bedoeld. Hierbij is wel sprake van strikte
duurzaamheidscriteria en doelstellingen en wordt er veel transparantie van de uitgevende instelling verwacht. Ook krijgt
de verificatie en impactrapportage een grotere rol bij uitgifte en gedurende de looptijd van de obligatie. Tot op heden
zijn slechts enkele obligaties van dit type uitgegeven, maar de verwachting is dat dit aantal flink zal toenemen.
Tot slot is er het afgelopen kwartaal het heuglijk nieuws ontvangen dat ACTIAM wederom is gekozen als lid van de
Executive Committee van de Green Bond Principles (GBP). De GBP is een samenwerkingsorgaan tussen uitgevende
instellingen, intermediairs en investeerders met het doel transparantie en openbaarmaking van informatie te stimuleren
en de integriteit ten aanzien van deze markten te bevorderen. De GBP is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
onderhouden van de vrijwillige principes voor groene, sociale, duurzaamheid en aan duurzaamheid-gekoppelde obligaties
en is daarmee marktleider op dit gebied.
Principles for Responsible Investment resultaten
ACTIAM heeft de hoogste score behaald in het onderzoek naar verantwoord beleggen van de Principles for Responsible
Investment (PRI). Ieder jaar doet PRI-onderzoek naar de implementatie van het beleggingsbeleid van
vermogensbeheerders om daarmee verantwoorde investeringen te stimuleren. ACTIAM behaalde dit jaar op alle 15
onderdelen de hoogst haalbare score (A+). Bovendien werd ACTIAM, samen met een kleine groep beleggers, door de PRI
gekozen tot wereldleider op gebied van klimaatrapportage. De benoeming volgde op een diepgaand evaluatieproces
gericht op transparantie, een volledig geïntegreerd beleggingsbeleid in lijn met de Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board, alsook een sterke ESG-performance. Het resultaat is een bevestiging
van onze leidende positie in verantwoord beleggen en helpt ons om verder te bouwen aan onze ambities.

3.

Thema onder de loep – Klimaatambities richting Parijs
3.1. Onze visie op de klimaatambities van Parijs
“Het begint met ambitie.” Ooit de slogan van een grote bank en ook nu hoor je het nog zeer regelmatig. Maar
weerspiegelt het ook de werkelijkheid? In hoeverre is de waterval aan klimaatambities die dit voorjaar zijn uitgesproken
door oliemaatschappijen daadwerkelijk gericht op het tegengaan van klimaatverandering? En in hoeverre zijn de claims
dat deze bedrijven hiermee in lijn met het klimaatakkoord van Parijs opereren gerechtvaardigd, zowel vanuit
maatschappelijk als financieel perspectief?
In het debat over klimaatverandering gaat het de afgelopen jaren steeds vaker over koolstofbudgetten. Deze term staat
voor de maximale hoeveelheid CO2-emissies die mag worden uitgestoten om de opwarming van de aarde te beperken tot
1,5 tot 2 graden Celsius. Hoewel er veel verschillende scenario’s zijn, vereisen ze over het algemeen dat de wereldwijde
CO2-uitstoot rond 2050 'netto nul' wordt. Deze doelstelling vertelt echter niet het hele verhaal; het emissietraject om
daar te komen is ook van belang.
Financiële materialiteit
De reducties in absolute emissies zijn niet alleen van belang om de doelstellingen van Parijs te realiseren, maar ook om
de financiële risico’s van de energietransitie voor oliemaatschappijen te mitigeren. Onder druk van wetgeving, de
dalende kostprijs van duurzame energie en veranderd consumptiegedrag lijkt het koolstofbudget niet alleen een
maatschappelijke, maar ook een financiële grens te zijn. Oliemaatschappijen zullen in toenemende mate worden
geconfronteerd met het feit dat investeringen in nieuwe projecten steeds minder aantrekkelijke marges opleveren.
Doorgaans hebben bewezen olie- en gasreserves een gemiddelde levensduur van 13 jaar. Een bedrijf dat zijn reserves aan
fossiele brandstoffen uitbreidt zal waarschijnlijk worden geconfronteerd met een lagere vraag (met als gevolg lagere
prijzen) of met hogere productiekosten als gevolg van bijvoorbeeld een belasting op CO2. In een scenario met een lagere
vraag lopen nieuwverworven reserves het risico economisch niet levensvatbaar te worden. Dit risico kan ook relevant zijn
voor bestaande reserves met hoge productiekosten, afhankelijk van het tempo van de energietransitie zich zal voordoen.
Wapenwedloop aan klimaatdoelstellingen
Bedrijven worden door investeerders, bijvoorbeeld vanuit het Climate Action 100+ initiatief, aangemoedigd om doelen te
stellen met betrekking tot hun uitstoot. Steeds meer bedrijven geven gehoor aan deze oproep. Zo kwamen 87
multinationals tijdens de UN Climate Action Summit in 2019 overeen dat hun activiteiten niet zullen bijdragen aan een
opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Hoewel
dergelijke klimaatambities niet nieuw zijn, was het voor het eerst dat er op zo’n grote schaal niet alleen gerefereerd
werd aan scope 1 en 2 emissies, maar ook alle overige indirecte emissies die het gevolg zijn van bedrijfsactiviteiten
(scope 34).
Tijdens de kick-off van de Climate Week NYC in september van dit jaar hebben 294 bedrijven, met een marktkapitalisatie
van 3.6 biljoen dollar, de Business Ambition for 1.5°C commitment5 ondertekend. Hiermee committeren ze zich om
doelen te stellen die de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau en daarmee netzero doelstellingen in 2050 bereiken. Interessant is dat grote spelers met hoge broeikasgassenuitstoot zich hebben
gecommitteerd, waaronder de grootste cementproducent LafargeHolcim en de eerste grote autofabrikant Ford.
Sinds het einde van 2019 heeft ook een aantal grote Europese oliemaatschappijen nieuwe ambities aangekondigd om hun
broeikasgasemissies te verminderen. De golf aan klimaatdoelstellingen begon met het Spaanse Repsol dat een nieuwe
strategie aankondigde om richting 2050 een "netto-emissievrij bedrijf" te worden. De aankondiging kreeg vervolg in een
“wapenwedloop” aan doelstellingen van andere Europese oliemaatschappijen, zoals Shell en BP.
De opgestelde klimaatdoelstellingen, doorgaans geformuleerd als niet-bindende ambities, verschillen echter aanzienlijk
in zowel hun structuur als de omvang van de reducties. De doelstellingen kunnen daarom moeilijk één op één met elkaar
vergeleken worden zonder dat er een uniforme standaard is. Bovendien zijn de claims van een aantal maatschappijen dat
ze met de nieuwe doelstellingen “in lijn zijn met het Parijsakkoord” vaak maar beperkt onderbouwd.
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Scope 3 omvat emissies van alle niet-energetische hulpbronnen (zoals staal gebruikt voor de bouw van een booreiland of cement voor
gebouwen) en van alle toepassingen waarvoor de producten van een bedrijf worden gebruikt (zoals de brandstof die een
oliemaatschappij verkoopt). Het is de complete waardeketen, wat betekent dat scope 3 voor bijna alle bedrijven veel groter is dan de
andere twee scopes samen. Dit is met name het geval voor de olie-en gassector.
5 https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c/

Vergelijking grootste oliemaatschappijen
Hoewel in Europa scope 3 als norm wordt gezien voor het opstellen van doelstellingen, is dat wereldwijd nog lang niet het
geval. In de Verenigde Staten hebben grote maatschappijen als Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil aangekondigd dat
zij de uitstoot van haar activiteiten (scope 1 en 2) willen terugdringen met 5% tot 10%. Scope 1 en 2 emissies betreft
echter slechts 15% van de emissies als gevolg van de productie en het gebruik van olie en gas. Dat betekent dat deze
ambities overeenkomen met slechts een reductie van 1% tot 3% van de totale uitstoot.
Ondanks dat de ambities van andere maatschappijen zijn omlijst met "netto nul"-elementen, zijn de meeste
doelstellingen gebaseerd op een intensiteitsbenadering. Bedrijven streven dan naar een verlaging van hun relatieve
uitstoot zonder de absolute emissies van hun olie- en gasproductie te verminderen. Als er voldoende hernieuwbare
energiebronnen worden toegevoegd, kunnen de olie- en gasproductie en de bijbehorende absolute emissies zelfs stijgen.
Doelstellingen moeten daarom ook een absolute basis hebben om betekenisvol te zijn bij het verminderen van de totale
uitstoot en het stabiliseren van de opwarming van de aarde tot binnen de doelstellingen van Parijs.
Tot slot is het van belang dat de doelstellingen van toepassing zijn op alle (of in ieder geval een grote meerderheid) van
de bedrijfsactiviteiten. De klimaatdoelstellingen van BP zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op haar deelneming in het
Russische staatsoliebedrijf Rosneft, wat 29% van de totale productie van BP vertegenwoordigt. Bij ExxonMobil gelden de
doelstellingen zelfs alleen voor de deelneming in Imperial Oil, een Canadese olieproducent dat maar verantwoordelijk is
voor 5% van de totale productie van ExxonMobil.
Figuur 1: Klimaatdoelstellingen olie- & gasmaatschappijen

Bron: bewerking van rapport Carbon Tracker Initiative (juni 2020)

Alleen de doelstellingen van Repsol en Eni voldoen daardoor aan bovenstaande voorwaarden en voldoen volgens Carbon
Tracker daarmee aan de ‘Hallmarks of Paris Compliance’. Van de twee maatschappijen heeft Repsol de meest ambitieuze
doelstelling gezet, namelijk: absoluut “netto nul” in 2050.
Hoewel Repsol geen absolute interim targets heeft gezet, is het vooralsnog wel de meest vooruitstrevende doelstelling
die het meest in lijn is met de meeste scenario’s om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius.
Hoewel ook Repsol nog de nodige stappen moet zetten om volledig in lijn te zijn met het Parijsakkoord en daarmee
transitierisico’s te mitigeren, is het bedrijf qua doelstellingen op de goede weg.
Van ambitie naar de praktijk
Mede gedreven door de extreem lage olieprijzen van de afgelopen maanden, erkennen maatschappijen steeds meer de
noodzaak om te veranderen. Zo heeft de CEO van BP onlangs de beperkingen van het wereldwijde koolstofbudget erkend
en aangegeven zichzelf te willen omvormen tot energiebedrijf door hun activiteiten in de elektriciteitsopwekking en distributie uit te breiden. Ondanks deze erkenning en investeringen in nieuwe technologieën, zijn de meeste
maatschappijen in hun bedrijfsmodel nog volledig afhankelijk van inkomsten uit olie en gas. Daarmee blijft bijvoorbeeld
Shell zeer gevoelig voor volatiele olieprijzen wat in het afgelopen jaar heeft geleid tot 30 procent lagere marges en hoge
afschrijvingen.
Alleen het Franse Total heeft in de afgelopen jaren al echt voorgesorteerd op de transitie door overnames van bedrijven
in onder andere offshore windenergie en laadnetwerken. Inmiddels omvat de opwekking van duurzame energie ongeveer
zes procent van de totale omzet van Total. Hoewel Total op haar aandeelhoudersvergadering van dit jaar door een aantal
beleggers (inclusief ACTIAM) middels een resolutie werd gevraagd om haar doelstellingen aan te scherpen, loopt de
maatschappij voor op de rest om minder afhankelijk te worden van vervuilende brandstoffen. Zodoende zien wij Total,
net als Repsol, als adaptief om de transitie mogelijk te maken.

Figuur 2: Percentage herkomst van totale omzet

Bron: MSCI Research (2017-2019)

Energietransitie als overlevingsstrategie, maar niet voor iedereen
De olie- en gassector voelt de hitte en BP en de aankondigingen van Shell waarin miljarden euro’s worden afgeschreven
op olie- en gasbezittingen, zijn een voorbeeld van de groeiende impact van de energietransitie. Dit is een logische stap,
maar niet de enige en niet een die elke olie- en gasproducent kan nemen. De meer gespecialiseerde bedrijven zoals die
uit de schaliegassector in de Verenigde Staten, bevinden zich in zwaar weer met een aantal faillissementen tot gevolg. De
recente crisis toont aan dat deze bedrijven daarmee een groot risico vormen voor beleggers; niet alleen op de lange
termijn, maar ook in de nabije toekomst.
De komende tijd zal duidelijk worden welke maatschappijen mee kunnen gaan in deze transitie en welke een andere
koers moeten gaan varen. Daarmee is het afwegen van klimaatdoelstellingen van maatschappijen samen met de
strategieën om hier te komen van groot financieel belang. Beleggers dienen daarbij kritisch te zijn op doelstellingen,
maar moeten zich ook afvragen of het voor een aantal maatschappijen überhaupt mogelijk is om die ambities waar te
maken en de Parijsdoelstellingen te halen.
“Parijs is nog ver”, zei oud-wielrenner Joop Zoetemelk ooit. Maar de kans is groot dat een aantal maatschappijen, net als
achterblijvers in de Tour de France, hun ambities niet kunnen waarmaken en Parijs nooit zullen halen.

3.2. Methodiek voor het opstellen van klimaatdoelstellingen
De verwachtingen zijn niet alleen hoog gespannen voor olie- en gasbedrijven. In het kader van de Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures (TCFD) richtlijnen wordt ook van bedrijven uit andere sectoren verwacht dat zij
klimaatdoelstellingen formuleren. Op die manier kunnen ze klimaatrisico’s in kaart brengen en managen.
De richtlijnen voor een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling zijn echter nog in aanmaak. Daarom reikt MSCI als
alternatief alvast vijf aspecten aan die van belang zijn om de kwaliteit van een doelstelling te beoordelen:
1.
2.

3.

4.

5.

Scope: de doelstelling moet betrekking hebben op de belangrijkste klimaatrisico’s waar het bedrijf aan is
blootgesteld. Dit kan gaan om CO2-uitstoot in directe operaties of in de keten (scope 1, 2 en 3).
Type: absolute reductie van uitstoot vraagt om verandering in de reële wereld. Terwijl een reductie uitgedrukt
in intensiteit ten opzichte van een economische eenheid zoals omzet symbolisch bereikt kan worden als een
bedrijf meer omzet draait. Dan vindt er geen daadwerkelijke reductie van CO 2-uitstoot plaats.
Omvang: het percentage reductie ten opzichte van het referentiejaar. Dit kun je beoordelen door bijvoorbeeld
te kijken naar de ambitie van een bedrijf vergeleken met de sector of door te bepalen in hoeverre de omvang
van de reductie in lijn is met een 1,5°C scenario.
Tijd: bedrijven kunnen één of meerdere doelstellingen formuleren, daarnaast kunnen ze betrekking hebben op
de korte termijn of op de lange termijn. Van bedrijven die lange-termijn doelstellingen definiëren met
tussentijdse doelen wordt verwacht dat zij beter in staat zijn hun klimaatrisico’s te mitigeren.
Track record: als bedrijven in het verleden hun doelstellingen hebben behaald, dan kan dit een indicatie zijn
voor de kans dat ze huidige of toekomstige doelstellingen ook gaan behalen.

Hoe ziet het landschap van doelstellingen er momenteel uit? Per februari 2020 heeft zo’n 40% van de MSCI ACWI Index
doelstellingen opgesteld. Hierbij is het echter belangrijk om te begrijpen dat de ene doelstelling niet de andere is en er
nog een lange weg te gaan is voordat alle doelstellingen voldoen aan eerdergenoemde aspecten. Wat betreft scope, zijn
er een aantal sectoren, zoals de energie- en consumentengoederensector, waarbij bedrijven niet hun volledige relevante
uitstoot lijken mee te nemen in de doelstellingen die ze hebben gedefinieerd. Met name scope 3 CO 2-uitstoot, wat vaak
werd gezien als buiten de invloedssfeer van bedrijven, wordt te weinig meegenomen. Interessant is dat Shell haar
doelstellingen onlangs heeft uitgebreid en nu ook de CO 2-uitstoot van de eindconsument (scope 3) wil reduceren.
Wat betreft omvang is meer dan 45% van de doelstellingen gezet door nutsbedrijven en bedrijven in de industriële sector
ambitieuzer dan het sectorgemiddelde. Dat komt vooral doordat zij langere termijn doelstellingen hebben en hogere
percentages om te reduceren. Een voorbeeld van zo’n ambitieus bedrijf is energieproducent AES, wat als doel heeft om
de CO2-uitstoot van scope 1 per eenheid opgewekte stroom te verminderen van 0,67 tCO 2e / MWh in 2016 tot 0,20 tCO2e /
MWh in 2030, wat neerkomt op een reductie van 70% over 14 jaren. AES is van plan de doelstellingen te halen door een
groot deel van haar kolencapaciteit te vervangen met hernieuwbare bronnen met energieopslagsystemen. Wederom op
het vlak van tijd zijn het de nutsbedrijven en industriële sector die vooroplopen, waarbij 50% meerdere tussentijdse
doelstellingen heeft gezet en over een langere termijn vergeleken met andere sectoren.
Naast de bovenstaande aspecten, is het belangrijk om te bepalen in hoeverre doelstellingen gebaseerd zijn op bewezen
technologieën die bijdragen aan CO2-uitstootreductie in lijn met een wetenschappelijk onderbouwd pad. Van de grootste
olieproducenten geven meerdere aan dat zij meer R&D zullen inzetten op hernieuwbare energie, energieopslag en
waterstof. Echter, minder dan 10% van hen toont aan op welke wijze die uitgaven bijdragen aan een wetenschappelijk
onderbouwde CO2-uitstootreductie6.
Science Based Target initiative
Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is een van de partijen die als doel heeft om de doelstellingen die worden
gesteld door bedrijven te uniformeren. De organisatie werkt met partijen uit zowel de publieke als private sector samen
om op wetenschap gebaseerde methodologieën te ontwikkelen die bedrijven in staat stellen de ambities in lijn te
brengen met de Parijsdoelstellingen. Naar verwachting zal dit op termijn het probleem van onduidelijke en incomplete
doelstellingen verlichten.
De definitieve methodologie van het SBTi is tot begin oktober onderhevig aan een publieke consultatie. Wel zijn er door
het Carbon Tracker Initiative (CTI), een denktank op het gebied van klimaatfinanciering, al voorwaarden opgesteld voor
doelstellingen om daadwerkelijk aan het akkoord van Parijs te voldoen: (1) het omvat zowel scope 1, 2 en 3 emissies; (2)
het is naast het verlagen van de gemiddelde uitstoot ook een absolute reductiedoelstelling; en (3) de doelstelling is van
toepassing op het overgrote deel van de productieactiviteiten.
De publicatie Foundations for Science-Based Net-Zero Target Setting in the Corporate Sector van het SBTi beschrijft
daarnaast de twee belangrijkste voorwaarden voor een net-zero doelstelling van een bedrijf in 2050:
1.
2.

Het moet leiden tot een uitstootreductie in lijn met de decarbonisatie die nodig is om de opwarming van de
aarde te beperken tot 1,5°C
Het moet de impact van overgebleven uitstoot die niet verwijderd kan worden neutraliseren door permanent
eenzelfde hoeveelheid CO2-uitstoot uit de atmosfeer te verwijderen7.

3.3. Scenarioanalyse voor het identificeren van risico’s door klimaatverandering
De afgelopen jaren ondervinden steeds meer bedrijven de fysieke risico's van klimaatverandering aan den lijve, of het nu
komt door ondergelopen bedrijfsruimtes als gevolg van extreme regenval, door productiviteitsdaling vanwege hittegolven
of kort- of langdurende productie-onderbrekingen door overstromingen of tornado's. Ook wordt de druk op bedrijven
opgevoerd om hun broeikasgasemissies terug te brengen. Door veranderende consumentenvoorkeuren en strengere
regelgeving zien inmiddels nagenoeg alle bedrijven in dat klimaatverandering leidt tot reële risico's.
Bij ACTIAM staan de materiële risico's van klimaatverandering voor haar investeringen al jarenlang hoog op de agenda. We
screenen daarom alle bedrijven in het beleggingsuniversum nauwgezet op hun plannen om de transitie te maken naar een
koolstofarme samenleving. Met name voor sectoren met hoge broeikasgasemissies - zoals bij de olie & gas industrie,
metaalindustrie en transport - gaan we na hoe bedrijven zich voorbereiden op strengere regelgeving en op technologische
veranderingen. Hoe gaan zij hun broeikasgasemissies reduceren, kunnen zij nog concurreren met schonere technologieën
6
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en welke doelen stellen zij zichzelf om klimaatneutraal te worden? Maar ook voor bedrijven die door hun landgebruik
methaan uitstoten, zoals bij de productie van soft-commodities, of bedrijven die fossiele brandstoffen als input hebben,
zoals de (petro)chemie, controleren we de capaciteit van de bedrijven om zich aan te passen aan nieuwe regelgeving en
veranderende marktomstandigheden. Dit heeft er al toe geleid dat olie & gasbedrijven die nog niet bezig zijn met de
overstap naar hernieuwbare energiebronnen of energiebedrijven die nog steeds investeren in kolencentrales niet meer in
ons beleggingsuniversum passen. De recente financiële schokken in deze sectoren laten zien dat dergelijke investeringen
leiden tot grote financiële risico’s voor onze klanten. Voor de duurzame fondsen hanteren we daarbij nog strengere
normen. Het eerdere artikel in dit kwartaalrapport laat zien dat bedrijven zoals het Spaanse Repsol en Franse Total al
eerste belangrijke stappen zetten om hun klimaatrisico's te verminderen en daarom in onze duurzame beleggingsfondsen
passen. Bedrijven die nog niet zover zijn stimuleren we om hun klimaatrisico’s aan te pakken en zich voor te bereiden op
de energietransitie.
Ter controle monitoren we ook op portefeuilleniveau hoeveel klimaatrisico's onze fondsen nog lopen. Met een
scenarioanalyse slagen we er nog beter in om de bedrijven en sectoren te vinden die in onze ogen de transitie niet op tijd
kunnen maken en daardoor op korte, middellange en langetermijn risico's veroorzaken zowel voor onze aandelen- als
obligatiefondsen. Het helpt ons om binnen sectoren voorlopers van achterblijvers te onderscheiden, om te signaleren
welke landen het meest risico lopen, maar ook om risico's voor verschillende asset klassen in beeld te brengen. Op basis
hiervan beoordelen we of we deze bedrijven nog harder moeten aansporen om hun beleid aan te passen of dat we onze
screening moeten aanscherpen. Vanuit verschillende hoeken van het beleggingsproces worden de klimaatrisico's zo
meegenomen in de afwegingen.
Voor drie beleidsscenario's, die verschillen in de internationale inspanningen en benodigde emissiereducties om
klimaatverandering te reduceren tot 1.5oC, 2oC of 3oC, berekenen we de “value at risk” voor ieder bedrijf en voor onze
fondsen op geaggregeerd niveau. Deze value at risk is een inschatting van de kosten die een bedrijf moet maken, en dus
de impacts op de waardering, als zij door strengere regelgeving hun broeikasgasemissies moeten reduceren. We
onderscheiden daarbij de kosten door strengere regelgeving, de kosten door fysieke schade door klimaatverandering en
de kansen die strengere regelgeving bedrijven ook biedt om oplossingen te ontwikkelen die klimaatrisico's verminderen.
Figuur 3: Opwarmingsprojecties

Bron: Climate Action Tracker8

Deze analyses tonen aan dat het ACTIAM duurzaamheidsbeleid inderdaad de meest risicovolle bedrijven aanwijst. Door
bedrijven uit te sluiten die de adaptieve capaciteit ontberen om mee te gaan in de transitie of door met bedrijven te
werken aan verduurzaming, slagen we er in om de values at risk van onze duurzame indexfondsen te reduceren met 15%
tot 35% ten opzichte van de benchmark. Het Wereld Impact Aandelenfonds profiteert waarschijnlijk zelfs van strengere
regelgeving, omdat dit fonds investeert in technologieën die de transitie naar een koolstofarme samenleving helpen. We
leren ook dat door het beleid de grootste risico’s voor de duurzame obligatiefondsen niet meer veroorzaakt worden door
de olie- en gassector, maar juist door de energie- en materialensectoren die al op de korte tot middellange termijn
worden geconfronteerd met strengere regelgeving en de noodzaak tot innovaties.
8

Emissiepad-projecties verschillen per klimaatmodel en aannames over socio-economische en technologische veranderingen; zie
https://climateactiontracker.org/global/temperatures

Figuur 4: Energietransitie door de tijd heen

Bron: MSCI

Tot nu toe beperken de scenarioanalyses zich tot de broeikasgasemissies van de bedrijven zelf. De komende maanden
zullen we deze analyses uitbreiden met de emissies door elektriciteitsgebruik van bedrijven en emissies die vrijkomen bij
het gebruik van de goederen die het bedrijf produceert. Met name voor olie & gasbedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld
producenten van plastics en of soft-commodities levert dat extra inzicht in de risico's die zij lopen als marktvraag naar
deze producten verandert door strenger klimaatbeleid.

3.4. De rol van kernenergie in de transitie naar een duurzame samenleving
Kernenergie staat sinds kort weer volop in de aandacht. Dit vraagstuk in de Nederlandse politiek – of zij moet investeren
in kernenergie om een toekomstbestendig, robuust, klimaatneutraal energiesysteem te garanderen – leidt tot hevige
discussies tussen links en rechts. De discussie is niet nieuw. Wat de afgelopen 40 jaar hetzelfde is gebleven, is de
waarschuwing voor kernrampen en problemen met opslag van kernafval. Hoe klein de kans ook mag zijn, een kernramp
met grote sociale, economische en milieugevolgen kan niet volledig worden voorkomen, zoals de ramp in Fukushima in
2011 nog heeft laten zien. Er is echter wel vooruitgang geboekt en de huidige centrales zijn vele malen veiliger dan oude
centrales; een ramp zoals in Tsjernobyl is met de huidige centrales niet meer mogelijk.
Daarnaast wordt er gewerkt aan innovatieve nucleaire technieken, zoals kleine modulaire reactoren. Deze zijn veiliger,
produceren minder afval en zijn beduidend goedkoper9. Ook zijn de maatschappelijke kosten van kernenergie niet per se
hoger dan van andere energiebronnen als je alle externe effecten en risico’s meeneemt. Andere energiebronnen, ook
hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, leiden immers ook tot gezondheids-, economische en
milieuschade. Met name door luchtvervuiling is het aantal doden door andere fossiele energiebronnen hoger dan van
kernenergie10. De keuze voor of tegen een energiebron is dus geen eenvoudige keuze omdat er altijd een uitruil is.
Een argument dat nu zwaarder weegt dan veertig jaar geleden is dat kernenergie een klimaatneutrale energiebron is.
Volgens de International Energy Agency speelt kernenergie een belangrijke rol in de transitie naar een CO2-neutrale
samenleving.
Om de afspraken van het Parijs Akkoord te kunnen halen is volgens hen jaarlijks een toename van 15 GW nucleaire
capaciteit nodig tot 204011. Landen als Duitsland, België en Spanje zijn van mening ook zonder kernenergie
klimaatneutraal te kunnen worden, en faseren kernenergie uit vanwege de veiligheidsrisico’s. In sommige landen leidt dit
op korte termijn tot extra inzet van kolencentrales. Bovendien is het nog onzeker of voldoende hernieuwbare energie kan
worden opgewekt om een robuust energiesysteem te bouwen dat de verwachte stijging van de elektriciteitsvraag aan
kan. Hiervoor is het in ieder geval nodig om hernieuwbare energiesystemen internationaal te koppelen, om zo lokale
tekorten op te kunnen vangen.
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Ook is meer inzet op energie-efficiëntie nodig. Zelfs als dit lukt, is het echter nog onzeker of dit ook in de praktijk leidt
tot voldoende leveringszekerheid, zeker als de zware industrie massaal overstapt op waterstof waar veel elektriciteit
voor nodig is. Zolang dit onzeker is, vraagt leveringszekerheid om een energiesysteem met verschillende energiebronnen,
waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen twee kwaden: hogere uitstoot van broeikasgassen of andere negatieve
maatschappelijke impacts. Figuur 5 laat deze afweging zien voor verschillende energiebronnen waaronder het gebruik van
uranium voor de opwekking van kernenergie.
Figuur 5: Bijdrage aan klimaatverandering versus andere
maatschappelijke impacts.

Bron: eigen analyse op basis van MSCI data

Wat deze discussie nog ingewikkelder maakt is de economische discussie of de bouw van nieuwe kerncentrales financieel
haalbaar is – zie ook tabel 1. Verschillende studies wijzen erop dat er geen enkele kerncentrale is gebouwd binnen het
geplande budget en geplande tijd. De bouw van de Olkiluoto-3 centrale in Finland loopt al 10 jaar achter op schema en is
bijna drie keer zo duur als gepland. De Virgil C. Summer centrale in South Carolina werd in 2018 geschrapt nadat de
geplande bouwkosten van 7,5 miljard euro waren overschreden met 4 miljard euro. Gebrek aan kennis en ervaring en
nieuwe veiligheidsregels hebben geleid tot vertragingen en kostenoverschrijdingen 12. Kerncentrales moeten vele
tientallen jaren meegaan om deze kosten terug te verdienen; als dat al mogelijk is.
In China en India lukt het beter om binnen de geplande tijd en het geplande budget kerncentrales te bouwen. Zij hebben
de kennis en expertise om verscheidene vergelijkbare centrales achter elkaar te bouwen. Maar ook hier kunnen dergelijke
projecten niet zonder grote overheidssteun. Daarnaast is het de vraag of een kerncentrale in een vrije elektriciteitsmarkt
rendabel kan draaien, zeker als, zoals in Europa het geval is, hernieuwbare energie voorrang heeft op het
elektriciteitsnetwerk. Kerncentrales zijn met name geschikt om een stabiele basisvraag aan elektriciteit te leveren, en
kunnen niet de piekvraag opvangen. Door deze problemen staan investeerders niet in de rij om nieuwe
kernenergieprojecten te financieren. Zonder grootschalige overheidssubsidies en garantstellingen zullen weinig
investeerders het risico willen lopen.
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Tabel 1: OECD kostenprojecties voor elektriciteitsopwekking c/kWh

ACTIAM ziet kernenergie niet als de ultieme bron van klimaatneutrale energie, met name vanwege de potentiële
veiligheidsrisico’s. Wel volgen we het International Energy Agency, die aangeeft dat een klimaatneutraal energiesysteem
zonder kernenergie moeilijk realiseerbaar is en dat nieuwe centrales zeker tot 2040 nodig zullen zijn. Hierdoor zal
kernenergie nog voor de rest van deze eeuw een rol spelen in onze energievoorziening. Gegeven de veiligheidsrisico’s en
de financiële onzekerheden van kernenergieprojecten is het van belang per project goed af te wegen wat het
toekomstperspectief is. Belangrijke daarbij is de vraag hoe kernenergiebedrijven vernieuwende technologieën inzetten
om veiligheid te vergroten, hoe zij kernafval verminderen, hoe zij kosten kunnen reduceren en wat hun plek is in de
energiemix in een regio.

4.

Actief aandeelhouderschap

4.1. Engagements

Engagements omtrent klimaatambities
ACTIAM voert al een aantal jaar engagements voor het opstellen en implementeren van klimaatdoelstellingen. Dit beperkt
zich niet alleen tot de energiesector, maar ook betreft ook sectoren met hoge emissies zoals de transportsector,
cementindustrie en luchtvaart. ACTIAM heeft zich daartoe aangesloten bij het Climate Action 100+ initiatief. Dit is een
initiatief van investeerders om ervoor te zorgen dat 's werelds grootste uitstoters van broeikasgassen de nodige
maatregelen nemen tegen klimaatverandering. Meer dan 400 investeerders, met meer dan 30 biljoen euro aan activa
gezamenlijk onder beheer – zetten bedrijven aan om onder andere klimaatgerelateerde financiële informatie openbaar te
maken en doelstellingen te zetten om emissies terug te dringen.
Onder de bedrijven bevinden zich 100 'systeemrelevante uitstoters', die goed zijn voor twee derde van de jaarlijkse
wereldwijde industriële uitstoot, naast meer dan 60 andere bedrijven die aanzienlijke kansen bieden om de transitie naar
schone energie te stimuleren. Het vijfjarig engagementinitiatief heeft als doelstelling om deze bedrijven te stimuleren
om de transitie naar schone energie mogelijk te maken en daarmee de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te
helpen bereiken. In de engagements die onder het initiatief worden uitgevoerd worden de bedrijven gevraagd om een
netto-nul doelstelling uit te spreken voor directe en indirecte emissies (scope 1, 2 en 3), inclusief een tussentijdse
doelstelling om emissies in 2030 met 45 procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 2010.
Inmiddels heeft het initiatief een aantal bedrijven al zover gekregen om zich volledig te committeren aan de gevraagde
doelstellingen. Zo heeft Maersk, 's werelds grootste scheepvaartmaatschappij, zich gecommitteerd aan een netto-nul
uitstoot in 2050 en heeft Duke Energy Corporation plannen aangekondigd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030
met 50% te verminderen. Dit zijn enkele voorbeelden van een veel langere lijst van toezeggingen die zijn gedaan door de
betrokken bedrijven.
Hoewel wij enthousiast zijn over het behaalde resultaat, zijn er belangrijke vervolgstappen die moeten worden gezet
door deze bedrijven qua detaillering en implementatie van hun doestellingen. Een aantal vragen die wij in engagements
daarom stellen, onder andere in onze gesprekken met Shell, zijn bijvoorbeeld: beschermt een bedrijf zijn koolstofarme
activiteiten tegen mogelijke kostenreducties als gevolg van de Covod-19-pandemie? Is de netto-nul-ambitie van
toepassing op alle activiteiten van een bedrijf? Is de netto-nul-ambitie ook haalbaar als grootschalige koolstof afvang en opslag (CCS) geen haalbare optie blijkt te zijn? Hoe houden bedrijven rekening met en sturen zij op de financiële risico's
in een scenario van 1,5 of 2,0 graden, bijvoorbeeld als gevolg van CO2-heffingen en verlaging van de kosten van
hernieuwbare energie?
ACTIAM blijft deze vragen stellen om te voorkomen dat de uitgesproken ambities niet verzanden in de waan van de dag.
Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat bedrijven op tijd de transitie inzetten naar een koolstofarm
bedrijfsmodel. Dit is niet alleen van belang om de opwarming van de aarde te beperken, maar ook om ervoor te zorgen
dat bedrijven geen onverantwoorde risico’s nemen door niet of te laat te anticiperen op een wereld in transitie.
Investor statements en campagnes ter ondersteuning van engagements
Om ons doel van mitigatie van de klimaatverandering te behalen en de transitie naar netto-nul uitstoot van CO2 op
wereldwijd niveau, neemt ACTIAM deel aan de recentelijk gelanceerde Science Based Targets campagne van het Carbon
Disclosure Project (CDP). De campagne heeft als doel te engagen met 1900 bedrijven die een potentieel grote impact
hebben. Het doel van het engagement is dat bedrijven zich committeren aan het 1,5°C scenario en Science Based Targets
zetten die in lijn zijn met dit scenario. ACTIAM probeert hiermee financieel gezonde bedrijfsmodellen te stimuleren, door
een vermindering van het risico op additionele kosten door de introductie van CO2-beprijzing, toenemende wet- en
regelgeving op gebied van klimaatverandering en stranded assets.
Hoewel sommige ondernemingen al stappen in de juiste richting nemen door hun uitstoot van broeikasgassen te
verminderen, zijn er ook nog steeds heel veel bedrijven die niets doen of die hun acties en doelstellingen niet baseren op
de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het stellen van Science Based Targets kan de impuls geven aan de
vermindering van broeikasgassen die zo hard nodig is om een 1,5°C wereld te bereiken. Daarnaast kan dit beleggers
helpen in hun analyse naar welke ondernemingen op schema liggen in het verminderen van hun uitstoot. De campagne is
ook in lijn met de richtlijnen van de Taskforce for Climate-Related Disclosures (TCFD), waar ACTIAM zich aan heeft
gecommitteerd.
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4.2. Stemmen
Naast het voeren van gesprekken met bedrijven voor het stellen en implementeren van klimaatambities, gebruikt ACTIAM
ook haar stemrecht om invloed uit te oefenen. Hoewel in het derde kwartaal relatief weinig
aandeelhoudersvergaderingen plaatsvonden, waarover we in het volgende kwartaal zullen rapporteren, willen we dit
kwartaalrapport aangrijpen om toe te lichten hoe we ons stemrecht gebruiken om klimaatambities op de agenda van
bedrijven te krijgen.
Met name in de olie- en gassector kregen klimaatresoluties steeds meer steun vanuit beleggers. In de aanloop naar deze
aandeelhoudersvergaderingen publiceerden diverse Europese olie- en gasbedrijven al nieuwe, aangescherpte ambities om
de CO2-uitstoot in de toekomst te reduceren. Hoewel dit een stap in de goede richting is om te voldoen aan de
Parijsakkoorden om de opwarming van de aarde te beperken, is het nog onvoldoende duidelijk hoe bedrijven
daadwerkelijk invulling geven aan de ambities en in welke mate er verantwoordelijkheid wordt genomen voor
broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van hun raffinageproducten en aardgas.
Daarom heeft ACTIAM aandeelhoudersresoluties gesteund op onder andere de vergaderingen van Shell en Equinor waarin
de bedrijven worden verzocht om transparant te zijn over wat de concrete plannen zijn en voortgang is om deze doelen
te bereiken. De steun van niet-overheid gerelateerde aandeelhouders voor de resolutie bij Equinor steeg daarbij van 12%

in 2019 naar 27% in 2020. Bovendien heeft ACTIAM samen met 10 andere investeerders een klimaatresolutie ingediend bij
het Franse bedrijf Total SA. De resolutie vraagt Total om op Parijs afgestemde emissiereductiedoelstellingen vast te
stellen voor al haar producten en activiteiten, en hierover te rapporteren in haar financiële jaarverslagen. De doelen
moeten absoluut zijn en niet alleen gebaseerd zijn op de koolstofintensiteit van de producten. Hoewel de resolutie werd
afgewezen, werd deze wel ondersteund door 17% van de aandeelhouders en heeft Total als reactie op de resolutie met
Climate Action 100+ een gezamenlijk statement uitgebracht waarin nieuwe klimaatambities worden aangekondigd.
Hoewel deze nieuwe ambities in onze ogen nog ontoereikend zijn, toont dit wel aan dat Total vooruitgang boekt en open
staat voor de discussie omtrent klimaatdoelstellingen met aandeelhouders.

5.

Het belegbaar universum

5.1. Bedrijven
Alle organisaties waarin ACTIAM belegt worden onderzocht op milieu-, sociaal en governance (ESG) onderwerpen. De
beoordelingscriteria voor deze onderwerpen staan in de Fundamentele Beleggingsbeginselen. 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. Daarnaast beoordeelt ACTIAM of bedrijven de capaciteit
hebben om zich aan te passen aan de lopende transities richting een duurzamere samenleving. Bedrijven die deze
capaciteit ontberen, creëren financiële risico’s voor onze beleggingsportefeuille. In het derde kwartaal van 2020 heeft de
screening van de bedrijven geleid tot een aantal extra uitsluitingen.
Het ACTIAM-beleid voor casino's en kansspelen is het afgelopen kwartaal aangescherpt. Naast het reeds bestaande criteria
om producenten van gokspelen uit te sluiten, worden nu ook bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, montage,
verkoop, distributie en onderhoud van spellen en relevante systemen uitgesloten van investeringen. Deze
beleidsaanpassing heeft geleid tot de volgende uitsluitingen door het ACTIAM ESG Comité:
•
Aristocrat Leisure Limited
•
Konami Holding Corp
•
Sega Sammy Holdings
•
Evolution Gaming Group AB (publ)
•
Sankyo Co
Naast de uitgesloten bedrijven als gevolg van de beleidsaanpassing, zijn de volgende bedrijven in het derde kwartaal
uitgesloten door het Comité op basis van reguliere screening:
•
PG&E: dit nutsbedrijf uit California is betrokken bij diverse bosbranden waarbij tientallen dodelijke slachtoffers
zijn gevallen en duizenden panden zijn verwoest. Deze controverse, het handelen en de betrokkenheid van het
bedrijf voor en na de incidenten zijn niet in lijn met de verwachtingen die ACTIAM heeft op het gebied van
mensen en de mensheid.
•
Plains All American Pipeline: Plains All American Pipeline (PAAP) is actief in het transporteren van olie en gas.
Het bedrijf heeft, zowel openbaar beschikbaar als gedurende de dialoog met ACTIAM, geen plannen laten zien te
schakelen naar hernieuwbare energie, noch enige intentie om zijn pijplijnen af te stoten of deze om te vormen
en geschikt te maken voor schone energie. Het ontbreken van concrete acties en plannen is voor ACTIAM de
reden aan te nemen dat het bedrijf onvoldoende bezig is met de energietransitie en daarom uit te sluiten van
investeringen.
•
Inter Rao Yees Pao: net als PAAP is Inter Rao Yees Pao uitgesloten omdat het niet in lijn is met het ACTIAMbeleid op het milieu en specifiek op fossiele brandstoffen. Inter Rao is een Russisch energiebedrijf met plannen
zijn kolencentrales uit te breiden. ACTIAM heeft geprobeerd de dialoog met het bedrijf aan te gaan en meer te
weten te komen over deze plannen. Echter heeft het bedrijf niet gereageerd op deze verzoeken tot dialoog.
Daarom is het sinds het derde kwartaal uitgesloten.
Tot slot heeft er een administratieve inhaalslag plaatsgevonden in het derde kwartaal van 2020. Hierbij zijn diverse
dochter- en andere geallieerde bedrijven van reeds uitgesloten bedrijven toegevoegd aan de ACTIAM uitsluitingenlijst.
Het gaat hierbij om ondernemingen waar al niet in werd geïnvesteerd, maar die nu om consistentie te vergroten, ook zijn
toegevoegd aan het overzicht van uitsluitingen.

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 meegewogen 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.

Bijlagen
Uitsluitingen: bedrijven
Overzicht Uitsluitingen Bedrijven

Uitsluitingen: landen

Overzicht Uitsluitingen Staatsobligaties

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.

