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1 Stem- en engagementcriteria

ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Door middel van actief
aandeelhouderschap stimuleren we gedragsverandering bij de bedrijven waarin we beleggen.

1.1 STEMMEN

ACTIAM gebruikt haar stemrecht als aandeelhouder om bedrijven aan te sporen om duurzamer te werk te gaan.
Dat kan door te stemmen op voorstellen van het bestuur, op voorstellen van andere aandeelhouders, of door zelf
voorstellen op de agenda van een vergadering te zetten.

Van “hoog risico”-bedrijven, ofwel bedrijven die binnen sectoren vallen die voor onze focusthema’s sterk 
relevant zijn, verwachten we dat ze een strategische langetermijnvisie hanteren. We verwachten daarnaast dat 
zij de potentiële economische impact en risico’s van het gebruik van land integreren in de strategische 
businessplanning en besluitvorming. Daarnaast dient de risicomanagementstrategie voldoende verankerd te zijn 
in de verantwoordelijkheden en beloning van het management, interne controleprocessen en jaarrapportages. 
Daarom hanteren we voor deze bedrijven strengere duurzaamheidscriteria in de beoordeling van management- of 
bestuursgerelateerde voorstellen op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dan voor andere 
sectoren. Voor de beoordeling van aandeelhoudersresoluties die een relatie hebben tot het thema land hebben 
we daarnaast specifieke criteria opgesteld in ons stembeleid. Deze criteria hebben betrekking op alle sectoren en 
relevantie wordt per voorstel onderzocht.

Naast de criteria die voor alle sectoren gelden, hebben we specifieke criteria opgesteld voor het thema land.
ACTIAM stemt in de regel vóór voorstellen die:

■ Oproepen tot het aannemen en implementeren van, en het rapporteren over de compliance met standaarden
zoals geformuleerd in de Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure, the Voluntary
Principles on Security and Human Rights, the Indigenous and Tribal Peoples Convention and the Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples.

■ Vragen dat bedrijven in hun beleid voor het aankopen van land sociale overwegingen opnemen die in lijn zijn
met het principe Free, Prior and Informed Consent (FPIC) en hier over rapporteren.

■ Vragen dat bedrijven en hun toeleveranciers rapporteren over hun beleid op het verplaatsen, verhuizen en
compenseren van de lokale gemeenschap die getroffen worden de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

■ Bedrijven vragen om beleid aan te nemen die hen verbiedt te mijnen, boren en / of het kappen van hout in
kwetsbare gebieden zoals de UN World Heritage Sites, IUCN protected areas, waterrijke gebieden onder de
Ramsar Convention en nationale beschermde gebieden.

■ Bedrijven die soft commodities produceren of gebruiken als input, vragen te rapporteren over hun
impact(direct dan wel via de keten) op ontbossing en gerelateerde risico’s omtrent mensenrechten en
biodiversiteit en hun plannen om deze risico’s te mitigeren.

■ Bedrijven vragen om grondstof-specifieke certificeringssystemen (zoals FSC, RSPO, RTRS, MSC, Five Freedoms
of Animals) te onderschrijven en/ of promoten in de keten.

■ Bedrijven vragen te rapporteren over de milieu-impact van hun activiteiten op de lokale gemeenschap.
■ Van mijnbouw-, olie- en gasbedrijven vragen om niet te opereren op plekken waar de gevolgen van een

ongeluk op het milieu onbeheersbaar zijn.
■ Van mijnbouw-, olie- en gasbedrijven vragen dat ze effectieve plannen hebben in het geval van

noodscenario’s.

1.2 ENGAGEMENT

Door het gesprek aan te gaan met bedrijven krijgen we meer inzicht in bedrijfsspecifieke karakteristieken en
ontwikkelingen, maken we kenbaar welke doelstellingen wij voor ogen hebben en proberen we aan te sturen op
relevante verbeteringen.

Dit noemen we engagement. We spreken doorgaans met het management van een bedrijf. We maken daarbij 
onderscheid in responsief en proactief engagement. Responsief engagement volgt wanneer een bedrijf onze 
Fundamentele Beleggingsbeginselen voor bedrijven schendt en kan leiden tot uitsluiting wanneer een bedrijf 
deze criteria blijft overtreden en onvoldoende doet om dit te verbeteren. De responsieve engagementcriteria op 
het gebied van land zijn uitgewerkt in de Fundamentele Beleggingsbeginselen voor bedrijven.
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http://www.actiam.nl/nl/duurzaamheid/Documents/Voting_Policy.pdf
http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Fundamentele_Beleggingsbeginselen_Bedrijven.pdf


Proactief engagement voeren we om risico’s en mogelijke verbeterpunten omtrent duurzaam landbeheer bij
bedrijven onder de aandacht te brengen en verbeteringen te stimuleren. Duurzaam landbeheer is een manier van
werken die het beheren van grond, water, biodiversiteit en milieu integreert1 om te voldoen aan de stijgende
vraag naar voedsel en vezels. Bij duurzaam landbeheer worden ecosystemen en de bestaansmiddelen van de
lokale bevolking in stand gehouden, nu en in de toekomst.

1.2.1 ONZE FOCUS

Voor engagement is het nodig om focus aan te brengen omdat niet alle bedrijven tegelijkertijd aangesproken
kunnen worden. In de landstrategie richt ACTIAM zich voornamelijk op bedrijven die (potentieel) een groot risico
hebben op ontbossing. We richten ons daarbij op bedrijven die te maken hebben met palmolie, soja, hout en
vee. Niet alleen milieuaspecten worden besproken, ook de impact op arbeidsrechten en landrechten komen aan
bod.

We vinden het belangrijk dat bedrijven:

■ Een commitment hebben voor no deforestation, no peat, no exploitation2;
■ High Carbon Stocks (HCS) en High Conservation Value Forest (HCVF) bossen identificeren en beschermen;
■ Risico’s in kaart brengen met betrekking tot hun impact;
■ De traceerbaarheid verbeteren van het gebruik van grondstoffen zoals palmolie, vlees, soja en hout;
■ Relevante certificeringen gebruiken zoals de RSPO, RTSS of FSC en hierover rapporteren;
■ Arbeidsrechten en landrechten respecteren en dus:

■ Daar waar relevant Free, Prior and Informed Consent (FPIC) toepassen;
■ De Voluntary Guidelines on responsible Governance of Tenure (VGGT) respecteren en implementeren;
■ UN Guiding Principles on Business and Human Rights implementeren.

1.2.2 TRANSPARANTE VERSLAGLEGGING

Een belangrijk uitgangspunt is dat we van bedrijven verwachten dat ze transparant zijn en rapporteren over de
risico’s, de voorgenomen strategie en de daadwerkelijk genomen maatregelen. Om in onze portefeuille te kunnen
sturen op toenemende risico’s, zoals ontbossing, verwoestijning of verlies van biodiversiteit, is het van belang
dat we vergelijkbare en meetbare bedrijfsinformatie hebben van goede kwaliteit. In de praktijk schort het hier
aan. Bedrijven worden gevraagd hierbij gebruik maken van internationaal erkende rapportagerichtlijnen zoals de
Global Reporting Initiative (GRI), CDP Forest, de WRI of vergelijkbare initiatieven.

1 Er wordt hierbij gekeken naar zowel een input- als een outputperspectief.

2 Indien relevant
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Disclaimer

Deze Disclaimer is van toepassing op de in deze presentatie en/of 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.
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