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1 ESG-integratie

Naast het uitsluitingsbeleid zoals beschreven in de Fundamentele Beleggingsbeginselen, integreert ACTIAM
duurzaamheidsgegevens ook structureel in het beleggingsproces. Bij beleggingsbeslissingen voor actieve
portefeuilles die door ACTIAM worden beheerd, worden ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en
bestuur (Environmental, Social and Governance - ESG) meegewogen. Dit komt tot uitdrukking in een relatieve
bedrijfsscore (de ESG-score).1 Deze score is een afspiegeling van de ESG-risico’s die in financieel opzicht
materieel zijn voor de onderneming, en geeft ook aan hoe de onderneming presteert in de focusthema’s van
ACTIAM: klimaat, water en land. De naar marktwaarde gewogen ESG-score van de portefeuille moet (te allen
tijde) hoger zijn dan die van de benchmark. Portefeuillemanagers hebben als doelstelling gekregen dat ze een
positief verschil in ESG-scores moeten realiseren. Zo worden ze gestimuleerd om te beleggen in bedrijven met
een hoge ESG-score.

1.1 OPBOUW VAN DE ESG-SCORE

ACTIAM belegt bij voorkeur in bedrijven die uitmunten in het beheer van in financieel opzicht materiële ESG-
risico’s en die de overtuigingen van ACTIAM steunen door sterk te presteren in de focusthema’s van ACTIAM
(klimaat, water en land). De ESG-score is opgebouwd uit drie elementen: themascores, sectorscore en
analistscore.

1. BASISSCORES

Bedrijven worden getoetst op belangrijke onderwerpen die relevant zijn voor de sector en/of onderneming. Deze
toetsing wordt uitgevoerd door een externe dataleverancier (MSCI ESG Research). Bepalend voor de scores is het
risico op versus het beheer van de relevante belangrijke onderwerpen.2De gewogen gemiddeldes van de
basisscores worden geaggregeerd en de scores van bedrijven worden genormaliseerd naar sector. Hierdoor
kunnen bedrijven binnen dezelfde sector met elkaar worden vergeleken. Voorbeelden van belangrijke
onderwerpen die in de score worden meegewogen, kunt u vinden in de bijlage.

2. SECTORSCORE

ACTIAM gebruikt de directe sectorimpact op de focusthema’s klimaat (CO2-voetafdruk), water (watervoetafdruk)
en land (via een proxy) om bedrijven in verschillende sectoren te vergelijken. Een negatieve impact op de
focusthema’s drukt de basisscores, een positieve impact verhoogt deze. Tot de sectoren met een negatieve
sectorscore behoren olie, gas & brandstoffen, metalen & mijnbouw en nutsbedrijven. Voorbeelden van sectoren
met een positieve sectorscore zijn duurzame energie en software & diensten.

3. ANALISTSCORE

ACTIAM weegt ook de visie van haar ESG-team op de duurzaamheidsprestatie van bedrijven mee in de totale ESG-
score. Bedrijven waarmee ACTIAM een responsieve engagement voert, krijgen een lagere ESG-score om een
overweging in deze bedrijven te voorkomen. Bedrijven die als toonaangevend in hun sector worden beschouwd of
bijdragen aan de focusthema’s van ACTIAM, krijgen een positieve analistscore (‘positieve selectie’) om belegging
in deze bedrijven aantrekkelijker te maken. Voorbeelden van bedrijven met een negatieve analistscore zijn
Glencore PLC en Marathon Oil Corporation. Bedrijven met een positieve analistscore zijn onder meer Koninklijke
Philips NV, Svenska Cellulosa AB SCA en Vestas Wind Systems A/S.
1 Zwitserleven Europees Aandelenfonds, SNS Euro Aandelenfonds, RZL Euro Aandelenfonds, Zwitserleven Obligatiefonds, SNS Euro

Obligatiefonds, RZL Euro Obligatiefonds en Zwitserleven Credits Fonds. 
2 Meer informatie over de themascores kunt u vinden op: https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/

Executive_Summary_MSCI_ESG_Ratings_Methodology.pdf.
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Alle bovenstaande elementen bij elkaar opgeteld vormen de ACTIAM ESG score.3 Deze score stelt ons in staat die
bedrijven te selecteren (ongeacht sector) die uitmunten in de benadering van financiële materiële ESG-thema’s
en goed presteren in de focusthema’s van ACTIAM. De ESG-score, in combinatie met de financiële analyse van
een onderneming, steunt een optimale besluitvorming door de portefeuillemanagers, in zowel financieel opzicht
als op het gebied van duurzaamheid.

3 De scores zijn integer waarden, met een lineair verloop van 0 tot 100, waarbij 100 de hoogste score is.
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2 Bijlage

Overzicht (niet uitputtend) van belangrijke thema’s die in de themascore worden meegewogen:

PIJLER BELANGRIJKE THEMA'S MAATSTAF

Milieu Uitstoot van giftige stoffen en giftig afval Doelstellingen voor de uitstoot van giftige stoffen.
Agressiviteit van reductiedoelstellingen in verhouding tot huidige prestatie.
Bewezen trackrecord in realisatie van doelstellingen voor uitstoot van giftige stoffen.
Gedetailleerde implementatiestrategie voor vermindering van luchtemissies, afvalwater en
zowel niet-gevaarlijke als gevaarlijke afvalstoffen.

Biodiversiteit & landgebruik Duidelijke doelstellingen voor landgebruik.
Duidelijk beleid inzake: duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en gebruik van
grondstoffen; minimalisering van hinder en overlast als gevolg van bedrijfsactiviteiten;
terugwinning van leefgebied; verstoorde gebieden; bescherming van mensenrechten;
respect voor inheemse bevolking en minimalisering van impact op gemeenschappen;
reikwijdte van beleid.
Herstel of herinrichting van verstoorde gebieden.
Olievervuiling.
Impactanalyse: beoordeling van impact van ontwikkeling van nieuwe gebieden op
gemeenschap; beoordeling van impact van ontwikkeling van nieuwe gebieden op
biodiversiteit.

Inkoop van grondstoffen Beleid inzake controversiële grondstoffen.
Samenwerking met leveranciers inzake impact van grondstoffen.
Toekomstige doelstellingen voor inkoop van grondstoffen.
Percentage van extern gecertificeerde producten.

Financiering Aanwezigheid van beleid of systeem om ESG-risico’s van financieringsactiviteiten te
beheersen.
Reikwijdte van ESG due diligence-beleid (activiteiten waarop beleid van toepassing is).
Ondertekening van Equator Principles.
Controversiële beleggingen.

Maatschappij Personeel Grootschalige personele reorganisaties.
Reikwijdte van faciliteiten en programma’s voor opleiding en ontwikkeling.
Regelmatige meting van medewerkertevredenheid.
Herstructureringsbeleid en –programma.

Arbeidsomstandigheden in aanbodketen Gedragscode waarin de volgende zaken aan de orde komen: dwangarbeid, kinderarbeid,
werktijden, meerwerk tegen betaling, minimumloon, anti-discriminatie, vrijheid van
vereniging, gezondheid & veiligheid.
Personeelsbeleid als criterium bij selectie van nieuwe leveranciers of gunning van
contracten.
Controle van naleving van gedragscode door leveranciers: Tier 1.

Toegang tot gezondheidszorg Systeem om strategie voor toegang tot gezondheidszorg te implementeren en te bewaken.
Melding van lobbyactiviteiten met betrekking tot toegang tot gezondheidszorg.
Billijk prijsbeleid voor producten en diensten in ontwikkelingslanden: billijke prijsstelling,
aantal producten.
Betrokkenheid bij niet-exclusieve vrijwillige licentiëring: licenties en kwaliteitscontroles,
aantal producten.

Productkwaliteit- en veiligheid Vervaardiging en bewerking: programma voor training van medewerkers in
kwaliteitscontrole/productveiligheid; testen van producten; aanwezigheid van
noodplannen/controlesystemen; certificering van activiteiten (bijv. HACCP, ISO 9001, e.d.);
certificering van activiteiten volgens een intern ontwikkelde standaard; meting en
rapportage van kwantitatieve indicatoren voor dienstverlening.
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PIJLER BELANGRIJKE THEMA'S MAATSTAF

Controversiële kwesties op het gebied van productveiligheid en –kwaliteit.
Verantwoord beleggen Publicatie van beleid en procedures voor integratie van ESG-criteria.

Deelname aan of ondertekening van UN PRI, INCR, IIGCC, IGCC, SIF/EuroSIF.
Percentage van (beheerd) vermogen volgen ESG-criteria.
Speciale medewerkers belast met analyse van ESG-kwesties of opleiding van financieel
analisten in ESG-kwesties.

Bestuur Ondernemingsbestuur: beloning Zorgen omtrent verwatering.
Zorgen omtrent run rates.
Significante stem tegen beloningspraktijken.
CEO: totale jaarlijkse beloning.
CEO: totaal gerealiseerde beloning.
CEO: totaaloverzicht beloning.
CEO: Shares to Pay-ratio.
CEO: onvoorwaardelijk uitgestelde beloning.
Publicatie van beloning van bestuurders.
Interne gelijkheid van beloning.

Corruptie & instabiliteit Interne accountants borgen naleving van ethische code.
Onafhankelijke externe accountants borgen naleving van ethische code.
Training van medewerkers in ethische code.
Bescherming van klokkenluiders.
Beleid inzake omkoping en corruptie.
Controversiële kwesties: omkoping & corruptie.
Controversiële kwesties: kidnapping & aanslagen (extern).
Controversiële kwesties: vrijheid van meningsuiting & censuur.
Publicatie van belastingen/royalty’s betaald aan overheden.

BIJLAGE 6



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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