Actief aandeelhouderschap
Focusthema water

Criteria voor stemmen en proactief engagement
ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Door middel van actief
aandeelhouderschap stimuleren we gedragsverandering bij de bedrijven waarin we beleggen.
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; de potentiële economische impact van
het waterbeheer, waterschaarste en andere watergerelateerde risico’s moeten geïntegreerd worden in de
strategische bedrijfsplanning en besluitvorming. Daarnaast dient de risicomanagementstrategie voldoende
verankerd te zijn in verantwoordelijkheden en beloning van het management, interne controleprocessen en
jaarrapportages. Deze verwachtingen zijn geïntegreerd in ons stembeleid. Voor de beoordeling van
aandeelhoudersresoluties die een relatie hebben tot het thema water hebben we daarnaast specifieke criteria
opgesteld in ons stembeleid. Deze criteria hebben betrekking op alle sectoren en de relevantie wordt per geval
onderzocht.

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
verbeteringen. Dit noemen we engagement. We maken daarbij onderscheid in responsief en proactief
engagement. Responsief engagement volgt wanneer een bedrijf onze Fundamentele Beleggingsbeginselen schendt
en kan leiden tot uitsluiting wanneer een bedrijf deze criteria blijft overtreden en onvoldoende doet om dit te
verbeteren. Proactief engagement voeren we om risico’s en mogelijke verbeterpunten bij bedrijven onder de
aandacht te brengen en verbeteringen te stimuleren.
De responsieve engagementcriteria op het gebied van water zijn uitgewerkt in de Fundamentele
Beleggingsbeginselen voor bedrijven. In de proactieve gesprekken over water risico’s baseren we ons op de
volgende verwachtingen van bedrijven:

■

Respecteren van water als mensenrecht
ACTIAM respecteert water als mensenrecht en verwacht hetzelfde van de bedrijven waarin zij investeert.
Mensenrechten vormen onderdeel van onze Fundamentele Beleggingsbeginselen.

■

Water-stewardship
Onze ambitie is dat alle bedrijven waarin we beleggen zich ontwikkelen tot water stewards. Dit betekent dat
ze maatregelen nemen die bijdragen aan een eerlijke waterverdeling in stroomgebieden waarin ze actief
zijn, zowel voor de mens, als voor het ecosysteem als geheel. Dit is belangrijk omdat waterefficiëntie op
zichzelf weinig oplost, zeker in gebieden waar water schaars is. De natuur schiet immers weinig op met één
waterefficiënt bedrijf, wanneer het bespaarde water vervolgens alsnog door anderen wordt gebruikt. Water
stewardship vergt dat bedrijven verder kijken dan de grenzen van hun bedrijf en samenwerken met andere
gebruikers, lokale en nationale overheden en het maatschappelijk middenveld. Op deze wijze kunnen ze de
positieve effecten van hun waterstrategie op lokale ecosystemen en toekomstige (drinkwater) voorzieningen
vergroten en meer systematisch verankeren.
In de praktijk blijkt dat deze ambitie voor veel bedrijven nog niet haalbaar is. Afhankelijk van de kwaliteit
van hun huidige beleid en praktijk ten aanzien van waterrisico’s, richten de meeste van onze dialogen met
bedrijven zich voornamelijk op één of meer van de volgende drie verwachtingen: Inzichtelijk maken van
watergebruik en -risico’s, Watermanagement en Transparante verslaglegging.

■

Inzichtelijk maken van watergebruik en -risico's
Goed watermanagement vergt in de eerste plaats van bedrijven dat zij inzicht hebben in hun
watergebruik en -vervuiling en de daaraan gerelateerde operationele, financiële en reputatierisico’s. Dit
vraagt om systematische monitoring en frequente risico- en impactanalyses. Voor de eigen
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bedrijfslocaties, maar zeker ook voor de keten waarvan een bedrijf afhankelijk is. Hierin zouden de
volgende aspecten in ieder geval meegenomen zouden moeten worden:
■ Afhankelijkheid van water op korte en lange termijn;
■ Fysieke, demografische en juridische omgevingsfactoren;
■ Impact van bedrijfsactiviteiten op waterkwaliteit en waterkwantiteit;
■ Invloed op werknemers, gemeenschappen en ecosystemen;
■ Materialiteitsanalyse: financiële en bedrijfseconomische consequenties.

2.1

■

Watermanagement
Op de tweede plaats verwachten we dat bedrijven de bedrijfsspecifieke risico’s op een juiste wijze
adresseren middels een preventief en correctief actieplan voor de geïdentificeerde risico’s in de eigen
bedrijfsvoering en de keten. Een dergelijk plan zou in ieder geval duidelijke doelstellingen en Key
Performance Indicators (KPI’s) op het gebied van waterefficiëntie en waterkwaliteit moeten omvatten.
Bij het terugdringen van waterconsumptie en -afhankelijkheid worden bedrijven aangemoedigd niet
alleen te kijken naar reductiemaatregelen, maar waar mogelijk om te schakelen naar een circulair model
waarin water in een gesloten systeem van gebruik, recycling en hergebruik belandt, waarin niets
verloren gaat. Indien er in zeer waterschaarse gebieden ondanks maatregelen niet voorkomen kan
worden dat waterconsumptie concurreert met drinkwatervoorziening voor lokale gemeenschapen, wordt
van bedrijven verwacht dat ze deze gebieden mijden.
Vereisten met betrekking tot waterkwaliteit zijn sector- en locatiespecifiek en sterk afhankelijk van het
beoogde gebruik van het water. Bedrijven zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het aanbieden
van voldoende schoon water en hygiënische sanitaire voorzieningen voor de eigen werknemers. Ook
drinkwater als een voorziening moet schoon en veilig zijn. Voor afvalwater gelden andere criteria,
afhankelijk van de substantie van de vervuilende stoffen. Ook in de omgang met afval moet zoveel
mogelijk gestreefd worden naar hergebruik en gesloten kringlopen. Afvalwater dat terug de natuur in
stroomt, moet zoveel mogelijk ontdaan zijn van zowel schadelijke als nog te gebruiken stoffen.
Verantwoord waterbeheer in de keten moet actief worden gestimuleerd door duidelijke aansturing en
monitoring, maar waar nodig ook door bewustwording, educatie en technische assistentie.

■

Transparente verslaglegging
Op de derde plaats verwachten we dat bedrijven transparant 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 waterschaarste, 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) en de breed gedragen CDP Water Information Request.

ONZE FOCUS
Voor engagement is het nodig om focus te kiezen omdat niet alle bedrijven tegelijkertijd aangesproken kunnen
worden. In onze waterstrategie richt ACTIAM zich voornamelijk op bedrijven die als gevolg van hun
bedrijfsactiviteiten potentieel geconfronteerd worden met aanzienlijke risico’s als gevolg van mondiale
waterproblemen. Deze bedrijven bevinden zich voornamelijk in de mijnbouwindustrie, olie- & gasindustrie,
nutsbedrijven en sectoren met agrarische ketens. Omdat de locatie van bedrijven en hun ketens in sterke mate
bepalend is voor het waterrisico, kunnen echter ook bedrijven uit andere sectoren hiertoe behoren. Om tot een
specifieke selectie van bedrijven binnen deze relevante sectoren te komen, hebben we gekeken naar de
volgende criteria:

■
■
■
■
■

De waterintensiteit en mate van vervuiling gekoppeld aan (geplande) bedrijfsactiviteiten
Locatie specifieke risico’s (fysieke, juridische en sociale omgeving)
Kwaliteit van waterbeleid, management en -strategie
De omvang van het ACTIAM belang in een onderneming alsook de grootte van de belegging
Inschatting van potentiele ACTIAM invloed op de onderneming en diens mogelijkheden om verbeteringen door
te voeren

Elk van de geselecteerde bedrijven heeft zo zijn eigen uitdagingen, die zowel samenhangen met de ondernomen
bedrijfsactiviteiten als de locaties waar het bedrijf actief is. In een engagementgesprek richten we ons niet
alleen op eerder beschreven verwachtingen, maar geven we ook aandacht aan sectorspecifieke uitdagingen.
Hierbij maken we gebruik van een door CERES opgestelde tabel waarin de belangrijkste uitdagingen en
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voornaamste engagementvragen per sector beschreven worden. ACTIAM werk momenteel samen met CERES aan
een update van dit overzicht.
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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 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 toe-komst. 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.

