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1 Achtergrond

In de afgelopen dertig jaar heeft zich een aantal historische gebeurtenissen voorgedaan die van grote invloed zijn
geweest op het wereldwijde energiesysteem. Zo zorgde de oliecrisis van 1973 ervoor dat veel westerse landen
een tekort aan olie hadden. Het leidde tot de noodzaak van een efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen
(olie, kolen en gas). In de jaren tachtig was zure regen een belangrijk onderwerp dat veel ophef veroorzaakte.
De overschakeling van kolen naar gas voor onze elektriciteitsproductie droeg bij aan de effectieve aanpak van
zure regen. In dezelfde periode werd de opkomst en ontwikkeling van de nucleaire industrie vele jaren
geblokkeerd door het fatale ongeval in Tsjernobyl in 1984. Het Brundlandt-rapport uit 1987 heeft een belangrijke
rol gespeeld in het onder de aandacht brengen van duurzaam ondernemen.1 Liberalisering van de energiemarkt
stond hoog op de politieke agenda in de jaren negentig. Staatsbedrijven werden ingewisseld voor concurrerende
energiebedrijven. Dankzij het Kyoto-protocol werd ook op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen
marktwerking doorgevoerd, bijvoorbeeld door het opzetten van CO2-emissiehandel.2 De verstoring in de
gasvoorziening vanuit Rusland in 2006 bracht de ontwikkeling van nieuwe transportroutes en opslagfaciliteiten in
een stroomversnelling. Ten slotte wezen de niet voor mogelijk gehouden rampen in de Golf van Mexico (2010) en
Fukushima (2011) de wereld nogmaals op de risico’s van zowel olieboringen als kernenergie.

In 2015 is er een klimaatakkoord bereikt tijdens de klimaattop in Parijs. Het akkoord van Parijs geeft een
ondubbelzinnig signaal aan het bedrijfsleven en de financiële wereld: de start van het einde van de ‘fossiele’
economie moet worden ingezet. De Europese afspraken gingen uit van een maximale mondiale opwarming van 2
graden. In Parijs is nu afgesproken dat er gestreefd moet worden naar een maximale opwarming van 1,5 graden.
Met het ondertekenen van de Paris Pledge for Action steunt ACTIAM dit akkoord om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen.

Ons wereldwijde energiesysteem zal de komende decennia opnieuw drastische veranderingen ondergaan. Een
groeiende wereldbevolking en welvaart zorgen ervoor dat de vraag naar energie stijgt. Goedkope fossiele
brandstoffen worden schaarser, energieprijzen zullen op de lange termijn stijgen en verdere opwarming van de
aarde is zeer waarschijnlijk. Deze ontwikkelingen maken een energietransitie noodzakelijk. Een energietransitie
is een grote, fundamentele verandering van het huidige energiesysteem naar een toekomstbestendige
energievoorziening die kan beantwoorden aan wereldwijde uitdagingen. Het is voor ACTIAM wenselijk hierop een
eigen visie te hebben. Dit positiedocument geeft inzicht in deze visie.

1 Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport Our common future bekend is geworden. De naam verwijst naar de voorzitster van
de ingestelde commissie voor dit rapport, de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland.

2 Het Kyoto-protocol is een uitwerking van het Klimaatverdrag (United Nations Framework Convention on Climate Change) uit 1992. Deze
uitwerking werd geschreven tijdens de klimaatconferentie van 1997 in Kyoto, Japan. Hier beloofden alle EU-lidstaten en nog 164 andere
landen om de uitstoot van broeikasgassen in de aperiode 2008-2012 met acht procent terug te hebben gebracht ten opzichte van 1990. Van
1990 tot 2011 is de emissie van de broeikasgassen in de Europese Unie met uiteindelijk 17,5% gedaald. 
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2 Doelstelling en scope

ACTIAM kent 3 hoofdoplossingen voor verantwoord beleggen in de transitie naar een toekomstbestendige
energievoorziening:

■ Innovaties en transitie ondersteunen via positieve selectie en groene obligaties.
■ Gedragsverandering stimuleren via engagement.
■ Uitsluiting  

Instrumenten die ACTIAM ook kan inzetten voor het verder terugdringen van de CO2-voetafdruk van beleggingen
zijn het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, het inbrengen van aandeelhoudersresoluties en de ESG-
integratie waarbij duurzaamheidsindicatoren worden meegenomen in de financiële analyse. In dit beleidsstuk
wordt nader stilgestaan bij ACTIAM’s strategie richting olie- en gasbedrijven, mijnbouwbedrijven en
nutsbedrijven die actief zijn in:

■ Noordpoololie
■ Kernenergie
■ Teerzanden
■ Schaliegas en/of schalieolie
■ Kolen
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3 ACTIAMs visie op de energietransitie

Het ontstaan van een energietransitie is geen keuze, maar een noodzaak. Meervoudige winst is te behalen door
de opmars van duurzame energiebronnen (o.a. 2de generatie biobrandstoffen, zonne-energie en windenergie) en
energiebesparing te ondersteunen. Dat is winst voor mens en milieu, maar ook voor het bedrijfsleven. Nieuwe
technologieën zorgen voor kansen voor het bedrijfsleven. Op basis van de wereldwijde ontwikkelingen en uitda-
gingen is een transitiefase waarin fossiele brandstoffen, kernenergie en duurzame energiebronnen naast elkaar
bestaan onvermijdelijk. Die fase moet wel zo kort mogelijk zijn om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
en kernenergie zo snel mogelijk af te bouwen. De keuzes die alle belanghebbenden hierin moeten maken zijn
enorm belangrijk. Bovendien moet er snel gehandeld worden om een verantwoorde omgang met fossiele
brandstoffen en kernenergie te waarborgen en de risico’s te beheersen.

ACTIAM brengt haar visie op de energietransitie onder andere in de praktijk door engagement. Het doel is daarbij
gedragsverandering teweeg te brengen. In tabel 1 hebben wij engagementcriteria geformuleerd om te kunnen
bepalen welke bedrijven in aanmerking komen voor engagement.

Actie Activiteit
ACTIAM voert engagement met oliebedrijven die naar olie boren in Noordpoolgebied.
ACTIAM voert engagement met nutsbedrijven die betrokken zijn geweest bij een reeks van nucleaire incidenten met mogelijke veiligheidsrisico’s.
ACTIAM voert engagement met olie- en gasbedrijven die weigeren inzicht te geven in zowel de sociale en milieu gevolgen van schaliegas / -olie als

toepassing van best beschikbare technieken.
ACTIAM voert engagement met Bedrijven waarvan meer dan 20% van de totale omzet komt uit oliezanden.

ACTIAM voert engagement met nutsbedrijven die meer dan 50% van de energie die zij produceren, met thermische kolen opwekken1

1 Er zijn verschillende soorten kolen. Voor de stroomproductie gebruiken nutsbedrijven thermische kolen. Voor een transitie naar een schone, betaalbare en zekere
stroomvoorziening zijn vele duurzamere alternatieven beschikbaar dan thermische kolen. Andere kolensoorten worden gebruikt in bijvoorbeeld de staalindustrie
(cokes) en bij de productie van cement. Voor deze industrieën zijn alternatieve energiebronnen veel schaarser en worden daarom buiten beschouwing gelaten.

ACTIAM sluit bedrijven die meer dan 15% van hun totale omzet halen uit thermische kolen uit van beleggingen.

Ideële en financieel-economische motieven gaan hand in hand bij engagement. De fysieke gevolgen van de
gemiddelde temperatuurstijging, zoals overstromingen en stormen, richten in toenemende mate schade aan.
Verzekeraars zagen hun uitbetalingen voor weer-gerelateerde schade in de afgelopen dertig jaar verviervoudigen.
Ze maken zich zorgen over de stijgende risico’s bij hun klanten. De Wereldbank, Bank of England en de G20
hebben zich daarnaast uitgesproken over het risico van investeringen in energie-intensieve sectoren. Ook volgens
DNB is er te veel geïnvesteerd in fossiele brandstoffen en technieken en is het risico reëel dat daarop flink zal
moeten worden afgeschreven. Die afschrijvingen zijn al aan de gang. Ze treffen vooralsnog vooral kolen als de
meeste vervuilende energiebron, in termen van fijnstof, stikstofdioxide, broeikasgassen en zware metalen.

3.1 NOORDPOOLOLIE

Olie- en gasexploratie in het Noordpoolgebied zijn al jaren aan de gang. In de komende decennia zal olie en gas
voornamelijk worden geëxploiteerd buiten en net binnen de Noordelijke poolcirkel. De risico’s voor mens en
milieu zullen daarbij niet altijd even groot zijn. Niet overal ligt bijvoorbeeld even veel ijs: in sommige gebieden
zelfs niets. Daarnaast verschilt het per boorlocatie hoe lang het donker is en wat de afstand is tot de kust. Deze
elementen hebben allemaal invloed op de risico’s die een bedrijf loopt. Wel is duidelijk dat de gevolgen bij een
offshore olieongeluk onomkeerbaar groot zullen zijn. ACTIAM verricht daarom onderzoek naar de precieze
investeerdersrisico’s van offshore boringen in de Noordelijke Poolcirkel via een engagementtraject met 11 olie-
en gasbedrijven. Inmiddels is op basis van deze risicobeoordeling 1 bedrijf uitgesloten die onverantwoorde
risico’s is aangaan in de winning van Noordpoololie. In de context van klimaatverandering en het 2 graden
scenario deelt ACTIAM de zorg dat de grote olie- en gasbronnen in dit gebied nooit geëxploiteerd kunnen en
mogen worden. Nu vele bedrijven hun zoektocht naar Noordpoololie staken, met als belangrijkste reden de lage
olieprijs, zien we vooralsnog geen reden om verdere bedrijven uit te sluiten en blijven we in gesprek.
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3.2 NUCLEAIRE INCIDENTEN

Voor nutsbedrijven wordt er gekeken naar de mogelijke betrokkenheid bij incidenten en ongelukken op basis van
de International Nuclear Event Scale (INES). Er is sprake van een onverantwoorde omgang met kernenergie als
betrokken bedrijven door eigen activiteiten of gedragingen ongelukken veroorzaken en/of incidenten laten
escaleren. De INES waarden 1, 2 en 3 worden incidenten genoemd. Daarbij zijn er geen gevolgen voor de
werknemers of de omgeving. Bij schaal 4 kunnen er veiligheidsrisico’s optreden binnen de centrale, bijvoorbeeld
door het vrijkomen van radioactieve stoffen binnen de gebouwen. Vanaf schaal 5 kan een ongeval gevolgen
hebben voor de directe omgeving van de centrale. Schaal 7 is een zeer ernstig ongeval met een hoge uitstoot van
radioactieve stoffen naar de omgeving van de kerncentrale. Fukushima en Tsjernobyl zijn ingedeeld in schaal 7.
Nutsbedrijven worden uitgesloten waar is aangetoond dat de Fundamentele Beginselen over nucleaire veiligheid
van de International Atomic Energy Agency (IAEA) zijn geschonden.

3.3 SCHALIEGAS / -OLIE

Olie- en gaswinning uit schaliesteenlagen heeft vooral in de Verenigde Staten een sterke groei doorgemaakt in de
afgelopen jaren. Schalieolie is aardolie die voorkomt in poreuze schaliesteenlagen. Het wordt vaak samen met
schaliegas gevonden en heeft dezelfde oorsprong. Het mengsel wordt naar de oppervlakte gepompt om tot
bruikbaar gas en olie te verwerken. De belangrijkste risico’s zijn: effecten op het landschap, gebruik en opslag
van (afval) water, sociale en gezondheidseffecten en emissies van broeikasgassen. Voor dit laatste risico geldt dat
de productie van schaliegas en schalieolie leidt tot hogere emissies dan de productie van conventioneel aardgas
en aardolie. Daarvoor zijn twee oorzaken. Ten eerste zijn voor de winning van schaliegas en schalieolie meer
putten nodig dan voor conventionele olie- en gaswinning en dat leidt tot een hoger energieverbruik. Daarnaast
vindt er meer affakkeling en methaanemissies aan open lucht plaats. Omdat het daarbij gaat om het sterke
broeikasgas methaan (vele malen sterker dan koolstofdioxide) heeft dit een grote negatieve invloed.

In de engagement met betrokken bedrijven wordt allereerst nagegaan of er wel voldoende maatregelen zijn
genomen om een mogelijk stijgende trend in operationele olie- en/of methaanlekkages te voorkomen. Tijdens
het engagement wordt ook gevraagd naar de implementatie van best beschikbare technieken op het gebied van:
gebruikte chemicaliën, water en afvalbeheer en detectie van methaanlekkage.

3.4 TEERZANDEN

Teerzand is een natuurlijk mengsel van zand, water, klei en bitumen en genereert een hogere CO2-uitstoot dan
conventionele oliebronnen. Ook de water-intensiteit van het productieproces en risico op lokale watervervuiling
maken deze energiebron controversieel en de gevolgen voor mens en milieu mogelijk onomkeerbaar.

De engagementbenadering voor teerzandbedrijven is het actief aanspreken op de inhoud van hun klimaatbeleid
zodat ACTIAM de mogelijke verandering naar een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering kan toetsen op
geloofwaardigheid, met een duidelijke en tijdsgebonden uitfasering van teerzanden.

3.5 KOLEN

Om de klimaatverandering te beperken moet zowel de kolenwinning als stroomopwekking uit thermische kolen,
een zeer CO2-intensieve energiebron, zoveel mogelijk beperkt worden. ACTIAM wil daarom onderscheid maken in
nutsbedrijven die, via engagement, bereid zijn om van koers te veranderen door minder omzet te genereren uit
respectievelijk kolenmijnbouw en kolenstroom. Deze koerswijziging kan plaatsvinden door:

■ het stoppen van investeringen in nieuwe kolencentrales;
■ uitfasering van bestaande kolencentrales;
■ vervanging door duurzamere alternatieven.
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4 Tot slot

Kenmerkend voor de energietransitie is de onvermijdelijke overgangssituatie waarbij het gebruik van
hernieuwbare bronnen zal moeten toenemen, maar tegelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en
kernenergie bestaat om te kunnen voldoen aan de stijgende energievraag.

ACTIAM ziet engagement als het instrument om gedragsverandering te stimuleren bij bedrijven die momenteel
onverantwoorde risico’s in de omgang met fossiele brandstoffen en kernenergie nemen en/of onvoldoende bijdra-
gen aan de energietransitie. Als deze betrokken bedrijven weigeren om inzicht te verschaffen over bovenstaande
onderwerpen, dan worden deze bedrijven in het ultieme geval uitgesloten.
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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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