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1 Introductie

ACTIAM is de verantwoorde vermogensbeheerder voor institutionele marktpartijen. Wij beheren het vermogen
van zowel externe klanten als klanten binnen ons concern. Daarnaast bedienen we deelnemers in de eigen
fondsen van ACTIAM. ACTIAM is onderdeel van VIVAT Verzekeringen.

Verantwoord vermogensbeheer is ons specialisme: voor alle beleggingscategorieën richten wij het beheer in op
een verantwoorde manier. Hierbij hanteren we strikte beleggingsbeginselen (Fundamentele
Beleggingsbeginselen1) die betrekking hebben op de rechten van de mens, fundamentele arbeidsrechten,
corruptie, milieu, wapens, klant- en productintegriteit en dierenwelzijn.

Deze beginselen vormen de basis van ons beleggingsbeleid. Voor diverse sectoren hebben we dit beleid verder
uitgewerkt.

In dit document laten we zien hoe ons beleggingsbeleid eruitziet voor sectoren die grondstoffen verwerken.

Voor institutionele beleggers zijn de industrieën rondom de winning en verwerking van grondstoffen belangrijke
sectoren. De beurswaarde van bijvoorbeeld alleen het Europese deel van de mijnbouw-, olie-, en gassector is al
groter dan 2.000 miljard euro. Als verantwoorde belegger zet ACTIAM zich al geruime tijd in voor meer
transparantie, verantwoording en goed bestuur in deze en andere sectoren die te maken hebben met natuurlijke
hulpbronnen. We willen bereiken dat niet alleen multinationale ondernemingen en hun kapitaalverschaffers
profiteren van de natuurlijke hulpbronnen van een land. Het gaat ons ook om de veelal arme bevolking in
grondstofrijke landen. Zij behoren te weten of hun regering een eerlijke prijs voor de grondstoffen ontvangt en
wat zij ermee doet, zonder alleen met de keerzijde van deze industrie te worden geconfronteerd: sociale
misstanden, milieurisico’s, landonteigening enzovoort. Ook willen we de negatieve impact van deze bedrijven op
hun lokale omgeving verminderen.

In dit document lichten we ons beleggingsbeleid toe voor de mijnbouw, olie- en gassector, de papier- en
bosbouwsector, de maakindustrie en de voedsel- en drankensector. We willen daarmee tegelijk duidelijk maken
hoe wij als betrokken en verantwoordelijke investeerder verschil kunnen en willen maken. Door bedrijven uit te
sluiten van investering, of door met ze in gesprek te gaan om verbeteringen te ontwikkelen en te
implementeren.

Eerst schetsen we onze werkwijze op hoofdlijnen. Daarna lichten we toe hoe ons beleggingsbeleid eruitziet voor
de mijnbouw, olie- en gassector, de papier- en bosbouwsector, de maakindustrie en de voedsel en drankensector:
van welke selectiecriteria en verbetermaatregelen maakt ACTIAM gebruik? Soms is er overlap tussen de drie; dit
geven we expliciet aan.

1 Zie http://www.actiam.nl/nl/
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2 Onze analyse- en selectiemethode

ACTIAM bepaalt zorgvuldig of een bedrijf wordt toegevoegd aan het beleggingsuniversum. Hiertoe hebben we
algemene en sectorspecifieke criteria opgesteld. In de hoofdstukken hierna komen deze uitgebreider aan bod
voor de markt van natuurlijke hulpbronnen, de maakindustrie en de voedings- en drankenindustrie. Soms is het
overduidelijk of een bedrijf wel of niet voldoet aan die criteria. Voldoet het, dan wordt het toegevoegd; voldoet
het niet, dan sluiten we dat bedrijf uit. Maar de werkelijkheid is nooit zo zwart wit.

2.1 BETROKKEN DIALOOG

In de praktijk gaan we regelmatig de dialoog aan met bedrijven in ons beleggingsuniversum over (mogelijk)
controversiële issues waarmee zij te maken hebben. We proberen zo te achterhalen waarom deze zijn
voorgevallen en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Samen kijken we kritisch naar beleid en bestuur,
risicoanalyses, implementatie, training en educatie van medewerkers, klachtenprocedures, transparantie en
rapportage. Deze elementen blijven wij vervolgens monitoren. Ook stemmen we actief op zoveel mogelijk
aandeelhoudersvergaderingen. Op deze manier kunnen wij als investeerder mede sturing geven aan verantwoord
ondernemen, met zorg voor mens, milieu en financieel/economisch rendement.

Deze ‘betrokken dialoog’, in onze markt beter bekend als engagement, komt op twee manieren tot stand:

■ Responsief engagement
Nadat er problemen zijn geconstateerd, gaan we met het betrokken bedrijf in gesprek. Bijvoorbeeld wanneer
het ernstige milieuschade heeft veroorzaakt of de mensrechten heeft geschonden. Na het verzamelen en
analyseren van alle achtergrondinformatie, werken we samen met het bedrijf toe naar een
langetermijnbeleid, zodat het risico op een soortgelijk voorval in de toekomst wordt geminimaliseerd.

■ Proactief engagement
Bij proactief engagement gaan we in gesprek met een bedrijf vóórdat er problemen ontstaan. In veel
gevallen zijn dit bedrijven die wel risico lopen, maar nog weinig beleid laten zien of dit nog moeten
implementeren. Op deze manier geven wij een extra impuls en proberen wij deze bedrijven in beweging te
brengen voordat zich een incident voordoet.
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3 Ons beleggingsbeleid voor de mijnbouw-, olie- en gas-
sector (extractives)

Deze sector omvat bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie, metaalindustrie en overige
delfstoffenwinning, zoals goud en andere mineralen.2 Zij vervullen meestal een belangrijke maatschappelijke rol,
vooral in landen die afhankelijk zijn van de ‘rijkdommen’ die in de bodem zitten. Deze bedrijven kunnen de
lokale en nationale economie stimuleren, armoede verminderen en de internationale positie van hun
vestigingsland in de wereldwijde economie versterken. Tegelijkertijd zijn het sectoren met relatief hoge risico’s
op mensenrechtenschendingen, milieu-impact en corruptie. ACTIAM acht daarom het belang van een strikt
selectiebeleid in deze markt groot. Met ons beleid kunnen wij bedrijven ertoe bewegen zorgvuldiger om te gaan
met milieu, mensenrechten, werk- en leefomstandigheden en bestuurlijke transparantie. Hun activiteiten hebben
hier immers veelal direct impact op.

3.1 CRITERIA VOOR UITSLUITING EN RESPONSIEF ENGAGEMENT

Bedrijven in deze sector die zich bezighouden met controversiële activiteiten sluiten wij uit van investeringen.
Zien wij verbetermogelijkheden, dan gaan wij met hen een responsief-engagementtraject in.

MILIEU

De belangrijkste controversiële milieuactiviteiten in deze sector zijn:

■ (mijnbouw)activiteiten in beschermde gebieden;
■ bergtopverwijdering;
■ onverantwoorde afvalverwerking;
■ overmatig watergebruik;
■ slecht infrastructuurbeheer.

Activiteiten in beschermde gebieden en bergtopverwijdering

Mijnbouwontwikkeling op plekken met fragiele milieuomstandigheden is in de eerste plaats ontzettend kostbaar.
Bovendien gaat mijnbouw direct ten koste van de toch al kritieke ecosystemen van beschermde gebieden.3 Bij
bergtopverwijdering worden rotsen met explosies verwijderd om mineralen bloot te leggen. Beide activiteiten
zorgen voor grote, onherstelbare schade aan het milieu. Het is voor ons direct aanleiding om het betreffende
bedrijf uit te sluiten.

Onverantwoorde afvalverwerking, overmatig watergebruik en slecht infrabeheer

In deze sector speelt afvalverwerking een belangrijke rol. Alleen al in de EU produceert de
bodemstoffenindustrie elk jaar meer dan 400 miljoen ton afval. Dat is bijna 30% van het totaal geproduceerde
afval binnen de EU. Riverine Tailings Disposal, oftewel het dumpen van afval in een rivier, is direct reden voor
het uitsluiten van een bedrijf. Verder zullen de meeste manieren van onverantwoord omgaan met afval leiden tot
responsief engagement.

Het overmatig gebruik van water bij het produceren van mineralen is vooral kritiek in regio’s waar
waterschaarste en droogte een ernstige bedreiging vormen voor de ecosystemen. Daarnaast kan slecht
infrastructuurbeheer (risicovolle constructies, onvoldoende onderhoud) ook grote impact hebben op het milieu,
bijvoorbeeld doordat materialen gaan lekken of scheuren. Afhankelijk van de impact, omvang en de reactie van
het betrokken bedrijf zullen deze aspecten leiden tot uitsluiting of responsief engagement.

SOCIAAL

De belangrijkste controversiële sociale issues in deze deelmarkt zijn:

■ ernstige mensenrechtenschendingen;

2 Bij de verschillende mineralen nemen we altijd de richtlijnen van de certificeringen van de specifieke mineralen mee, zoals bijvoorbeeld het
Kimberly Process Certification Scheme voor de diamantsector.

3 Zie FIP voor de definitie van beschermde gebieden
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■ gedwongen arbeid en kinderarbeid;
■ geweld door veiligheidstroepen;
■ werkomstandigheden die de gezondheid en veiligheid bedreigen.

De sociale issues die in deze deelmarkt spelen, hebben vooral betrekking op het niet respecteren van
landrechten, het verplaatsen en het niet compenseren van lokale en inheemse volkeren. Ook de afwezigheid of
slechte naleving van arbeidsrechten, de inzet van veiligheidstroepen en de impact van werkomstandigheden op
de gezondheid en veiligheid van werknemers en de (inheemse) lokale bevolking zijn belangrijke kwesties.
Afhankelijk van de impact, omvang en de reactie van het betrokken bedrijf zullen deze leiden tot uitsluiting of
responsief engagement.

3.2 MAATREGELEN IN HET KADER VAN PROACTIEF ENGAGEMENT

ACTIAM heeft een aantal preventieve maatregelen ontwikkeld om de risico’s van slecht bestuur, ernstige
milieuschade en mensenrechtenschendingen te mitigeren. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen die wij
inzetten bij proactief engagement in deze sector.

TRANSPARANT EN BETROUWBAAR BESTUUR

Een van de meest efficiënte manieren om de positieve impact van bedrijven in deze sector te vergroten, is door
de transparantie, betrouwbaarheid en bekwaamheid van het bestuur te vergroten. Wij stimuleren bedrijven te
rapporteren volgens de GRI-richtlijnen (inclusief sectorsupplement), de EITI te omarmen en relevante financiële
data te publiceren.4

Ook verwachten we dat bedrijven in ieder land waarin zij actief zijn de verschuldigde belastingen betalen. In het
geval van zwak openbaar bestuur in een land adviseren wij de richtlijnen van de Wereldbank, Extractive
Industries Review, te gebruiken.5

MILIEUBELEID EN -MANAGEMENTSYSTEEM

Bij proactief engagement stimuleren we bedrijven om op een verantwoorde manier om te gaan met afval, met
een goed milieubeleid en een operationeel milieumanagementsysteem. Daarnaast moet speciale aandacht
worden gegeven aan een actieplan voor het behoud van biodiversiteit. Ook het herstellen van de ecosystemen na
sluiting van een mijn hoort daarbij. Voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van een mijn of
boorlocatie, is het belangrijk ook de mogelijke milieu- en gezondheidseffecten na sluiting van de mijn of
boorlocatie en de mogelijke gevolgen van een ongeluk mee te wegen in hun plannen. Hierdoor kan een bedrijf er
zelfs van afzien de mijn te ontwikkelen. Daarnaast moedigen wij bedrijven in deze sector aan om concrete en
meetbare doelstellingen te formuleren om energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen te verminderen, om zo
klimaatverandering tegen te gaan.

4 Het EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) is een multi-stakeholderinitiatief om de transparantie te verbeteren van de betalingen
aan overheden door bedrijven actief in de grondstoffenindustrie, waaronder olie- en gasbedrijven, mijnbouwbedrijven. Met ingang van mei
2013 is ACTIAM plaatsvervangend bestuurslid en behartigt daarmee de belangen van de beleggers (www.EITI.org). Bedrijven in de
mijnbouwsector kunnen bij het opstellen van goed beleid ook gebruik maken van het Sustainable Development Framework van de
International Councel on Mining and Metals (ICMM)

5 en in de eerste plaats de soevereiniteit van staten te erkennen
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VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN NAAR DUURZAME ENERGIE

Ons wereldwijde energiesysteem zal de komende tientallen jaren grote veranderingen ondergaan. Door een groeiende
wereldbevolking en welvaart neemt de vraag naar energie toe. Goedkope fossiele brandstoffen worden schaarser,
energieprijzen stijgen op de lange termijn en verdere opwarming van de aarde is zeer waarschijnlijk. Hierdoor is een
verandering noodzakelijk in de manier waarop we energie gebruiken en produceren: een zogenoemde
energietransitie. Dit is een grote, geleidelijke en wezenlijke verandering van het huidige energiesysteem in een
energievoorziening die klaar is voor de toekomst en de grote uitdagingen waarvoor de wereld staat. Daarbij kan het
niet anders dan dat we tijdelijk afhankelijk blijven van vervuilende fossiele brandstoffen en de omstreden
kernenergie, terwijl we geleidelijk meer duurzame energie opwekken. De keuzes die overheden, bedrijfsleven,
burgers en investeerders moeten maken zijn cruciaal om deze overgangsfase zo kort mogelijk te houden.

ACTIAM is terughoudend om in risicovolle vormen van energie te beleggen. Denk aan de winning van schaliegas en
oliezanden, oliewinning in het Arctisch gebied, kolencentrales en kerncentrales. Omdat wij geloven dat ook deze
energievormen de komende jaren nodig blijven, beleggen we alleen als betrokken bedrijven aan strenge criteria
voldoen. Tevens gaan we het gesprek aan met bedrijven die onverantwoorde risico’s dreigen te nemen en de
energietransitie vertragen.

ACTIAM wil namelijk de opmars van duurzame energie en energiebesparing ondersteunen. In de aandelenportefeuilles
selecteert ACTIAM heel bewust innovatieve bedrijven die een snellere energietransitie ondersteunen. Op dit moment
werken wij ook voor de vastrentende portefeuilles onze bijdrage aan een energievoorziening voor de toekomst uit. 

BELEID VOOR GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MENSENRECHTEN

Bij proactief engagement richten we ons ook op een goede uitvoering en rapportage van een gezondheids- en
veiligheidsbeheersysteem, gericht op de werknemers en de directe omgeving. In lijn met de Ruggie Principles
verwachten wij bovendien dat bedrijven een proactieve due diligence-werkwijze volgen om mensenrechten en
arbeidsrechten te respecteren.6 Deze aanpak zorgt ervoor dat het bedrijf zich bewust is van de mogelijke risico’s
voor werknemers en de lokale gemeenschap, en dat het snel en adequaat kan reageren wanneer zich incidenten
voordoen.

De aanwezigheid van inheemse volkeren in winningsgebieden vereist een speciale aanpak van bedrijven,
overheden en beleggers. Wij sporen bedrijven in deze sector aan om een systeem op te zetten dat een actieve,
tijdige dialoog met inheemse volkeren en stammen bevordert (voordat de exploitatieactiviteiten beginnen, maar
ook tijdens en achteraf). Hierbij dient het bedrijf het beginsel te respecteren van ‘Free, Prior and Informed
Consent’, zoals beschreven in de UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples.

RECHT VAN INHEEMSE VOLKEREN

De Verenigde Naties schatten dat er meer dan 370 miljoen inheemse mensen op de wereld leven, verspreid over 90
landen. In veel gevallen hebben inheemse volkeren te maken gehad met geweld, discriminatie en verlies van land.

Ze leven vaak in armoede, hebben gezondheidsproblemen en hun cultuur, talen en manier van leven worden bedreigd.
Omdat het leven van inheemse volkeren in veel gevallen heel nauw verbonden is met het land, zowel fysiek als
cultureel, zijn zij nog eens extra kwetsbaar voor de activiteiten van bedrijven in de grondstoffensector. Het
internationaal recht van inheemse volkeren is terug te vinden in verschillende conventies en verdragen. De meest
recente is de UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), welke in 2007 is goedgekeurd door 146
landen. Een belangrijke verandering ten opzichte van de daarvoor heersende conventies is dat bedrijven gedurende
het hele traject van starten, onderhouden en sluiten van een mijn, olieveld, fabriek etc., zoeken naar Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC). Dit moet ervoor zorgen dat inheemse volkeren vrijwillig toestemming geven voor de
activiteiten van het bedrijf, op basis van volledige informatie. Bedrijven krijgen zo een ‘social license to operate’.
ACTIAM pleit ervoor dat, waar relevant, bedrijven in de grondstoffensector voorafgaand, tijdens en na hun
activiteiten zoeken naar deze FPIC.  

6 De Ruggie Principles beschrijven de overheidsplicht om mensenrechten te beschermen, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
bedrijven om deze mensenrechten te respecteren en het recht van slachtoffers op toegang tot rechtsmiddelen bij schending (access to
remedy). In 2011 heeft het mensenrechtencomité van de VN deze uitgangspunten onderschreven. De Ruggie Principles zijn een solide leidraad
voor verantwoorde beleggingsstrategieën.
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4 Ons beleggingsbeleid voor de papier- en bosbouwsector

Deze sector omvat bedrijven die actief zijn in de productie van pulp, de grondstof voor papierproducten, en
bosbouw-producten: massief hout, laminaat, houtsnippers en multiplex houtvezelplaten. In veel landen is sprake
van zwakke nationale boswetgeving, corruptie en gebrek aan handhavende instanties, waardoor er geen
motivatie is om sociale normen en milieustandaarden te respecteren. Illegale houtkap en slechte
werkomstandigheden zijn in deze sector geen uitzondering. Terwijl bossen juist een cruciale rol vervullen in
lokale voorzieningen en levensonderhoud, biodiversiteit, waterkwaliteit en -kwantiteit en de natuurlijke opslag
van CO2, overal ter wereld. Daarom acht ACTIAM het van groot belang om uiterst kritisch te zijn bij het beleggen
in deze sector en waar mogelijk het gesprek aan te gaan met bedrijven om misstanden te voorkomen.

4.1 CRITERIA VOOR UITSLUITING EN RESPONSIEF ENGAGEMENT

Per bedrijf kijkt ACTIAM naar de implementatie en naleving van regelgeving, duurzame
bosbouwbeheeractiviteiten, goed ondernemingsbestuur en de wijze waarop de lokale gemeenschap bij
bosbouwprojecten wordt betrokken. Bedrijven in deze sector die zich bezighouden met controversiële
activiteiten sluiten wij uit van investeringen. Zien wij verbetermogelijkheden, dan gaan wij met hen een
responsief-engagementtraject in.

De belangrijkste controversiële activiteiten in deze sector zijn:

■ illegale houtkap;
■ activiteiten in beschermde gebieden;
■ het ontbreken van gecertificeerde instrumenten voor het identificeren, beheren en monitoren van High

Conservation Value Forests (HCVF);
■ risicovolle milieupraktijken;
■ ernstige mensenrechtenschendingen.

ILLEGALE HOUTKAP

Onder illegale houtkap valt het oneigenlijk kappen van bomen: het gebruik maken van illegale
handelsdocumenten, steekpenningen om een kapvergunning te krijgen of meer/andere soorten hout kappen dan
volgens de kapvergunning is toegestaan. Ook het niet naleven van wetgeving tijdens het inkooptraject van hout
rekenen we hieronder: schendingen van arbeidswetgeving, bijvoorbeeld dwangarbeid en onderbetaling, van
internationale handelsovereenkomsten en van internationale mensenrechtenverdragen en -conventies. Wij willen
niet beleggen in bedrijven die hierbij betrokken zijn.

ACTIVITEITEN IN BESCHERMDE GEBIEDEN

Activiteiten in beschermde gebieden zal leiden tot onherstelbare schade aan de buitengewone kwetsbaarheid van
de lokale biodiversiteit. Bedrijven die zich hieraan schuldig sluiten wij direct uit.

ONTBREKEN VAN GECERTIFICEERDE BEHEERINSTRUMENTEN

ACTIAM start een responsief-engagementtraject met bedrijven die geen gecertificeerde instrumenten hanteren
om High Conservation Value Forests (HCVF)-gebieden te kunnen identificeren, beheren en bewaken. Bedrijven
zouden hiervoor gebruik kunnen maken van de instrumenten van het Forest Stewardship Council.

RISICOVOLLE MILIEUPRAKTIJKEN

Wij gaan met een bedrijf in gesprek als bij een milieuaudit blijkt dat het betrokken is bij activiteiten die een
risico vormen voor het milieu. Te denken valt aan:

■ bomenkap op steile hellingen, rivieroevers en watergebieden;
■ kap van primaire bossen voor het aanleggen van monocultuurplantages met niet-inheemse soorten;
■ onvoldoende bescherming voor ongeoorloofde activiteiten, zoals stroperij en afvaldumping;
■ gebruik van genetisch gemodificeerde organismen voor boomteelt;
■ gebruik van elementair chloor voor het bleken van papier;
■ onvoldoende maatregelen om overmatig waterverbruik bij papierproductie te verminderen.
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In deze gevallen sporen wij de betrokken bedrijven aan om zich te committeren aan een tijdsgebonden en
gefaseerd actieplan, om uiteindelijk wel te kunnen voldoen aan gecertificeerde bosbouwstandaarden.

ERNSTIGE SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN

ACTIAM belegt niet in bedrijven die een onaanvaardbaar risico lopen om betrokken te raken in serieuze
mensenrechtenschendingen waarvoor zij verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Wij spreken bedrijven aan als
zij betrokken zijn in fatale incidenten of wanneer zij op systematische wijze de leefomstandigheden verstoren,
met ernstige risico’s voor de gezondheid van de lokale gemeenschap tot gevolg. In die gevallen stimuleren wij
deze bedrijven ook om striktere gezondheid- en veiligheidsstandaarden op te stellen en na te leven. Verder
letten wij scherp op andere uitdagingen in deze sector: het respecteren van landrechten van inheemse
bevolking, (gedwongen) herhuisvesting van lokale gemeenschappen in bossen en de hieraan gerelateerde
compensatiebetalingen, en mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor zowel werknemers als de lokale
gemeenschap.

4.2 MAATREGELEN IN HET KADER VAN PROACTIEF ENGAGEMENT

Ook voor deze sector heeft ACTIAM een aantal preventieve maatregelen ontwikkeld om de risico’s van slecht
bestuur, ernstige milieuschade en mensenrechtenschendingen te mitigeren. Om ons proactieve engagement
breder in te steken, participeren wij in initiatieven met verschillende belangenhouders. Hierdoor hebben we niet
alleen meer inzicht gekregen in onder andere oorzaak en gevolgen van illegale houtkap, maar ook hebben we
meer mogelijkheden om sector-brede controverses aan te pakken en regelgeving te verbeteren. Wij omarmen
initiatieven die transparantie bevorderen, zoals het CDP Forest Footprint Disclosure-project en het gebruik van
de GRI richtlijnen7.

Hieronder zetten we de belangrijkste maatregelen op een rij die wij inzetten bij proactief engagement voor de
papier- en bosbouwsector.

PREVENTIE ILLEGALE HOUTKAP

ACTIAM stimuleert bedrijven gebruik te maken van ‘best practices’ om illegale houtkap te voorkomen, onder
andere door meer houtvezels uit gerecycled materiaal te hergebruiken. Bedrijven worden aangespoord om een
robuust volgsysteem (chain of custody) in te voeren om het hout te kunnen volgen vanaf het bos van oorsprong of
vanaf de terugwinning tot aan de consument. Om deze maatregelen ook daadwerkelijk geïmplementeerd te
krijgen gaan wij het gesprek aan met die bedrijven die nog geen externe certificering hanteren, zoals van de
Forest Stewardship Council. Wij verwachten van bedrijven in deze sector ook dat zij aantoonbaar vooruitgang
boeken op het gebied van externe certificeringen, of op basis van rapportages van milieuprestaties kunnen
aantonen dat zij hun prestaties verbeteren. Bedrijven kunnen het risico op illegale houtkap ook vermijden door
het versterken van duurzame bosbeheerpraktijken voor bossen en/of plantages in eigen beheer.

MEER AANDACHT VOOR MILIEU IN DE HELE KETEN

De uitdaging voor deze sector is niet alleen om het beheer van de bossen te verbeteren, maar ook om de
milieuvriendelijkheid te verbeteren in de gehele keten van boom tot eindklant. Daarom spreken wij bedrijven
aan die zowel actief zijn in de verwerking van hout tot pulp als in de productie van papier- en
verpakkingsproducten. Doel hiervan is samen te kijken waar vooruitgang kan worden geboekt bij het verder
verminderen van water- en energiegebruik, het gebruik van minder schadelijke chemicaliën voor het bleken van
papier en het voorkomen van milieu-incidenten zoals lozing van schadelijke afvalstoffen in lokale waterbronnen.

BELEID VOOR GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MENSENRECHTEN

Proactief engagement in deze sector richt zich, net als in de mijnbouw-, olie- en gassector (zie het vorige
hoofdstuk), ook op gedegen beleid voor gezondheid, veiligheid en mensenrechten. De maatregelen hiervoor zijn
precies gelijk aan die wij hanteren voor de mijnbouw-, olie- en gassector. Op pagina 5 t/m 7 staan ze toegelicht.

7 Het CDP Forest Footprint Disclosure-project werd gelanceerd om de gebrekkige informatieverstrekking over ontbossing in verschillende
sectoren, waaronder de sector voor papier- en bosbouwproducten, te verbeteren. Het is een belangrijk en breed gedragen initiatief gesteund
door de Britse regering en meerdere financiële instellingen. Het doel is om beleggers te helpen de effecten (operationeel, leveranciers,
reputatie en wetgeving) en risico’s op ontbossing van hun investeringsportefeuille te identificeren
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5 Ons beleggingsbeleid voor de voedsel- en drankensector

Deze sector omvat bedrijven die actief zijn in de productie van (verpakte) voedingsmiddelen, vlees, zuivel en
andere agrarische producten, visserij en alcoholische en niet-alcoholische dranken. Met name in de
toeleveringsketen van agrarische bulkproducten zoals soja, koffie, katoen, suiker en palmolie, alsmede in de
visserij, komen zorgwekkende misstanden voor. Agrarische bulkproducten worden vaak geproduceerd door kleine
lokale boerenbedrijven in ontwikkelingslanden, waar gebrek aan regelgeving en corruptie aan de orde van de dag
zijn. Belangrijke sociale problemen zijn kinderarbeid en dwangarbeid, arbeid onder armoedige en onveilige
condities en schendingen van de rechten van inheemse bevolkingsgroepen. Milieuproblemen die voorkomen zijn
ontbossing, verstoring van beschermde gebieden en natuurlijke leefomgevingen met verlies van biodiversiteit,
klimaatverandering, gronderosie, verarming van de bodem en vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Daarom
acht ACTIAM het van groot belang om kritisch te zijn met beleggen in deze sector en waar mogelijk het gesprek
aan te gaan met bedrijven om dergelijke misstanden te voorkomen.

5.1 CRITERIA VOOR UITSLUITING EN RESPONSIEF ENGAGEMENT

De belangrijkste controversiële issues in deze sector, die voor ons reden zijn om bedrijven uit te sluiten of om
een responsief-engagementtraject op te starten, zijn:

■ Ernstige milieuschade;
■ dwangarbeid en beid;
■ mensenrechtenschendingen;
■ onverantwoorde veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

ERNSTIGE MILIEUSCHADE

Monocultuur en het verbouwen van bulkgewassen, waarbij slechts een enkel gewas of plantensoort op een groot
gebied wordt geteeld voor een lange tijd, is een van de belangrijkste veroorzakers van ernstige milieuschade in
deze sector. Het vermindert de biodiversiteit en heeft een impact op lokale ecosystemen. Commerciële en
grootschalige visserij heeft impact op vissersgemeenschappen: het vermindert de opbrengst van de traditionele
vangst en kan resulteren in overbevissing en veel bijvangst. Onverantwoord waterverbruik in de commerciële
landbouw en de visserij verlaagt de grondwaterspiegel, hetgeen nadelige gevolgen kan hebben voor huishoudens
en de plaatselijke landbouw. Afhankelijk van de impact, omvang en de reactie van het betrokken bedrijf zullen
deze aspecten leiden tot uitsluiting of responsief engagement.

SCHENDING VAN FUNDAMENTELE ARBEIDSRECHTEN

Bij bedrijven in de voedings- en genotmiddelensector zien we een aantal uitdagingen die te maken hebben met
fundamentele arbeidsrechten. Een belangrijk risico is het vóórkomen van dwangarbeid, met name ‘handel in
arbeidskrachten’, waarbij arbeiders niet vrijwillig afstand kunnen doen van hun arbeidsplaats, onder zeer
erbarmelijke omstandigheden wonen, extreem lange werkdagen maken en geen of lage lonen ontvangen. Een
ander probleem is kinderarbeid, waarbij kinderen onder gevaarlijke arbeidsomstandigheden lange werkdagen
maken, afgesloten zijn van hun familie, en geen gebruik kunnen maken van onderwijsmogelijkheden. Afhankelijk
van de impact, omvang en de reactie van het betrokken bedrijf zullen deze aspecten leiden tot uitsluiting of
responsief engagement.

MENSENRECHTENSCHENDINGEN

Agrarische activiteiten, met name grootschalige en commerciële, kunnen negatieve gevolgen hebben voor lokale
gemeenschappen en hun traditionele middelen van bestaan. Relevante onderwerpen zijn hier landrechten van
inheemse volkeren, grondbezit, verplaatsing, hervestiging, compensatie en verlies van habitat.
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LANDROOF

Landroof refereert aan grootschalige landaankoop die op een twijfelachtige manier tot stand komt. Veelal gaat het
om internationale investeerders die de grond willen gebruiken voor onder andere agrarische doeleinden. Landroof
gaat vaak gepaard met grove mensenrechtenschendingen en heeft een grote impact op de lokale leefomgeving. Grote
stukken land worden verkocht als ‘leeg’, terwijl er hele bevolkingsgroepen leven die afhankelijk zijn van kleinschalige
landbouw en het recht dat is ontstaan door het gebruik van de grond niet wordt erkend. ACTIAM is niet betrokken bij
directe aankoop van landbouwgronden, maar kan via investeringen in internationale bedrijven wel indirect betrokken
raken. Als verantwoorde belegger vinden we het daarom belangrijk dat bedrijven die hiermee te maken krijgen een
goed beleid hebben, due dilligence uitvoeren en hier transparant over rapporteren. Daarbij vinden wij het belangrijk
dat er extra aandacht is voor kwetsbare groepen als inheemse volkeren, vrouwen en kinderen, en dat relevante
sectorinitiatieven zoals de farmland principles, FSC, Roundtable on Sustainable Palm Oil en EITI worden gesteund.

ONVERANTWOORDE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO’S

Bedrijven in deze sector beoordelen wij ook als het gaat om mogelijke risico’s die zij nemen met veiligheid en
gezondheid van werknemers en consumenten. Het gaat hierbij om onveilige werkomstandigheden (in de gehele
keten), voedselveiligheidsschandalen, problemen met het labelen van producten en onverantwoorde marketing.
Volgens de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) behoort de landbouw, samen met de
mijnbouwsector en de bouwsector, tot de drie meest gevaarlijke sectoren. De belangrijkste issues zijn het
gebruik van gevaarlijke chemicaliën, zoals pesticiden en meststoffen, met risico’s voor de gezondheid, het
gebruik van zware machines, zoals tractoren of oogstmachines, en een gevaarlijke werkomgeving, met name in
de diepzeevisserij. Afhankelijk van de impact, omvang en de reactie van het betrokken bedrijf zullen deze
aspecten leiden tot uitsluiting of responsief engagement.

5.2 MAATREGELEN IN HET KADER VAN PROACTIEF ENGAGEMENT

Ook voor deze sector heeft ACTIAM een aantal preventieve maatregelen ontwikkeld om de risico’s van slecht
bestuur, ernstige milieuschade en mensenrechtenschendingen te mitigeren.

GOED BESTUUR

Van bedrijven in deze sector verwachten wij dat zij een goede bestuurspraktijk voeren, volgens de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen8en dat zij sociale, economische en milieucriteria integreren in hun
procedures en aanbestedingen, vastgelegd in contracten met onderaannemers en toeleveranciers. ACTIAM zal
met het bedrijf in gesprek gaan als het een tekort aan beleid en betrokkenheid kan worden aangerekend, geen
klokkenluidersprocedure heeft opgesteld die door een derde partij wordt gemonitord en niet extern rapporteert
over corruptie. Verder stimuleren wij bedrijven om hun marketing zo in te richten dat rekening wordt gehouden
met het belang van de maatschappij op de korte en de lange termijn. Het verkrijgen van certificering of eco-
labels voor producten en het selecteren van toeleveranciers bevorderen we zoveel mogelijk9. Ook wordt van
bedrijven verwacht dat zij rapporteren over hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen op basis van de internationaal aanvaarde GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative), inclusief het
‘Food Processing Sector Supplement’ over sectorspecifieke thema’s.

BEPERKEN VAN MILIEURISICO’S

Wij verwachten dat bedrijven een solide milieuzorgsysteem met internationaal aanvaarde normen hanteren,
zoals de ISO 14000- richtlijnen. Speciaal belang moet worden gehecht aan het beheer van beschermde
gebieden10, inclusief het behoud van biodiversiteit en het zorgen voor duurzaam en eerlijk wereldwijd gebruik
van grondstoffen. De uitdaging voor de industrie is niet alleen om de milieurisico’s voor de producerende
bedrijven te beperken, maar ook om ervoor te zorgen dat elke schakel in de toeleveringsketen milieuvriendelijk
is. Wij bevorderen proactief het ontwikkelen en invoeren van beleid en procedures voor verantwoord gebruik van
water, energie, pesticiden, meststoffen en de uitstoot van broeikasgassen en verontreinigende stoffen. Dat doen
we voor zowel de productiebedrijven als de toeleveringsketen.

8 Daarnaast verwachten wij dat bedrijven sector specifieke richtlijnen in acht nemen zoals de FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries of
de Five Freedoms van dieren.

9 Voorbeelden hiervan zijn Certified Sustainable Palm Oil (CSPO), UTZ Certified products, de Marine Stewardship Council en de ASC.

10 Inclusief Marine Protected Areas.
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Ook in het geval van de visserij verwachten wij van zowel vissers als afnemers dat zij bovenstaande criteria
naleven. Aanvullend verwachten wij dat zij maximale inspanningen leveren om bijvangst en overbevissing te
voorkomen, zodat een toekomstbestendige sector gecreëerd wordt. Wanneer mogelijk verwachten wij dat
bedrijven voldoen aan relevante certificeringsschema’s voor de eigen productie en/of in de keten, zoals MSC,
ASC en andere (productspecifieke) certificeringen.

BELEID VOOR GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MENSENRECHTEN

Proactief engagement in deze sector richt zich, net als in de twee voorgaande industrieën, ook op gedegen beleid
voor gezondheid, veiligheid en mensenrechten. De maatregelen hiervoor zijn precies gelijk11 aan die wij hanteren
voor de mijnbouw-, olie- en gassector en de papier- en bosbouwindustrie. Op pagina 5 t/m 7 staan ze toegelicht.

WAARBORGING VOEDSELVEILIGHEID

ACTIAM spreekt bedrijven in deze sector ook aan om hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de
veiligheid en kwaliteit van hun producten. Dit is weliswaar sterk gereguleerd in nationale en internationale
wetgeving, toch komen problemen hiermee vaak voor in deze sector. Wij overtuigen bedrijven een solide
voedselveiligheid- en kwaliteits-managementsysteem in te voeren om risico’s te kunnen beheersen en direct te
kunnen handelen als dat nodig is.12

Een verwant probleem is het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) in voeding. De Europese
Unie heeft strenge regelgeving ingevoerd voor het gebruik van GGO’s in levensmiddelen en dierenvoeding. Bij
producten die bestaan uit GGO of die GGO’s bevatten, en voor producten waarin nog DNA of eiwit als gevolg van
genetische modificatie aanwezig is, moet dit wettelijk verplicht op het etiket worden vermeld. Van bedrijven
wordt verwacht dat ze volledig voldoen aan deze EU-regelgeving om mondiale voedselveiligheid te garanderen.
‘Best practice’ is dat bedrijven ervoor zorgen dat landen waarmee gehandeld wordt voldoende informatie
beschikken over de producten met GGO’s. Op deze manier kunnen zij zelf beslissen of ze akkoord gaan met
invoeren van dergelijke producten op hun grondgebied.13

11 Voor deze sector is het echter ook belangrijk de UN Convention on Biological Diversity (CBD) en het daaraan gerelateerde Nagoya Protocol
mee te nemen.

12 Een voorbeeld is de BRC Global Standard for Food Safety, veelal kortweg BRC Food genoemd, een standaard op het gebied van
voedselveiligheid die in 1998 werd ontwikkeld door het British Retail Consortium (BRC), de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren.
Deze wordt gebruikt door toeleveranciers in meer dan 100 landen (http://www.brcglobalstandards.com).

13 Het biodiversiteitsverdrag en supplementen, zoals het Cartagena Protocol over bioveiligheid, is een internationale overeenkomst over
bioveiligheid, als aanvulling op het biodiversiteitsverdrag. Het beoogt de biologische diversiteit te beschermen tegen de mogelijke risico’s van
genetisch gemodificeerde organismen, voortgekomen uit de moderne biotechnologie.
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6 Ons beleggingsbeleid voor de maakindustrie

Tot de maakindustrie behoren alle bedrijfstakken die grondstoffen en materialen tot nieuwe producten
verwerken, waardoor dit een veelomvattende en diverse industrie is. Omdat een groot gedeelte van de mondiale
beroepsbevolking werkt in de maakindustrie, bijvoorbeeld in de metaal-, kleding- en elektronica-industrie,
spelen de ontwikkelingen in deze industrie een grote rol bij het creëren van werkgelegenheid en economische
groei. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechten, zoals het recht op een leefbaar loon, komen regelmatig onder
druk te staan vanwege de toenemende globalisering en internationale concurrentie. De grootste sociale en
milieuproblemen vaak voor bij de toeleveranciers. Producenten van halffabricaten, vaak gevestigd in
exportzones, en producenten van metalen, mineralen en andere grondstoffen zijn regelmatig betrokken bij
grootschalige milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen. In de gehele keten spelen de negatieve gevolgen
van flexibilisering van arbeidsrelaties. Daarom acht ACTIAM het van groot belang om kritisch te zijn met beleggen
in deze sector en waar mogelijk het gesprek aan te gaan met bedrijven om dergelijke misstanden te voorkomen.

6.1 CRITERIA VOOR UITSLUITING EN RESPONSIEF ENGAGEMENT

Bedrijven in deze sector die zich bezighouden met controversiële activiteiten sluiten wij mogelijk uit van
investeringen. Zien wij verbetermogelijkheden, dan gaan wij met hen een responsief-engagementtraject in. De
belangrijkste controversiële issues in deze sector zijn:

■ Ernstige milieuschade;
■ schending van fundamentele arbeidsrechten;
■ onverantwoorde veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

6.2 MAATREGELEN IN HET KADER VAN PROACTIEF ENGAGEMENT

ACTIAM heeft een aantal preventieve maatregelen ontwikkeld om de risico’s van slecht bestuur, ernstige
milieuschade en mensenrechtenschendingen in deze sector te mitigeren. Hieronder staan de belangrijkste
maatregelen die wij inzetten bij proactief engagement in deze sector.

GOED BESTUUR

Van bedrijven in deze sector verwachten wij dat zij een goede bestuurspraktijk voeren, volgens de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen en dat zij sociale, economische en milieucriteria integreren in hun
procedures en aanbestedingen, vastgelegd in contracten met onderaannemers en toeleveranciers. ACTIAM zal
met het bedrijf in gesprek gaan als het een tekort aan beleid en betrokkenheid kan worden aangerekend, geen
klokkenluidersprocedure heeft opgesteld die door een derde partij wordt gemonitord en niet extern rapporteert
over corruptie. Verder stimuleren wij bedrijven om hun marketing zo in te richten dat rekening wordt gehouden
met het belang van de maatschappij op de korte en de lange termijn. Het verkrijgen van certificering of eco-
labels voor producten en het selecteren van toeleveranciers bevorderen we zoveel mogelijk.14 Ook wordt van
bedrijven verwacht dat zij rapporteren over hun activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen op basis van de internationaal aanvaarde GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative), inclusief
supplement over sectorspecifieke thema’s.

BEPERKEN MILIEURISISCO'S

Wij verwachten dat bedrijven een solide milieuzorgsysteem met internationaal aanvaarde normen hanteren,
zoals de ISO 14000- richtlijnen. De uitdaging voor de industrie is niet alleen om de milieurisico’s voor de
producerende bedrijven te beperken, maar ook om ervoor te zorgen dat elke schakel in de toeleveringsketen
milieuvriendelijk is. Wij bevorderen proactief het ontwikkelen en invoeren van beleid en procedures voor
verantwoord gebruik van water, energie, pesticiden, meststoffen en de uitstoot van broeikasgassen en
verontreinigende stoffen15. Dat doen we voor zowel de productiebedrijven als de toeleveringsketen.

FUNDAMENTELE ARBEIDSRECHTEN

Net als bij de voedsel- en genotsmiddelensector zien we bij bedrijven in de maakindustrie een aantal uitdagingen
die te maken hebben met fundamentele arbeidsrechten. Een belangrijk risico is het voorkomen van dwangarbeid,

14 Denk hierbij aan de CCC model code, Better Cotton Initiative, ICTI, EICC of de Green electronics guide.

15 Zoals zwaveldioxide en ammoniak.
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met name ‘handel in arbeidskrachten’, waarbij arbeiders niet vrijwillig afstand kunnen doen van hun
arbeidsplaats, onder zeer erbarmelijke omstandigheden wonen, extreem lange werkdagen maken en geen of lage
lonen ontvangen. Een ander probleem is kinderarbeid, waarbij kinderen onder gevaarlijke
arbeidsomstandigheden lange werkdagen maken, afgesloten zijn van hun familie, en geen gebruik kunnen maken
van onderwijsmogelijkheden. Afhankelijk van de impact, omvang en de reactie van het betrokken bedrijf zullen
deze aspecten leiden tot uitsluiting of responsief engagement.
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7 Tot slot

Met dit document willen wij als vooraanstaande, verantwoord vermogensbeheerder ons beleggingsbeleid voor de
grondstoffenmarkt toelichten. Naast de hier boven genoemde criteria verwachten we in het algemeen van
bedrijven dat ze sociale, economische en milieucriteria meenemen in hun inkoopbeleid en in de selectie en
screening van onderaannemers en toeleveranciers. Het document is niet bedoeld om volledig te zijn: het schetst
de richting en de achterliggende motivatie van ons selectiebeleid, en de rol die wij als kritische, betrokken
investeerder willen en kunnen spelen in deze sector.

Mocht u na het lezen vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons
opnemen.

ACTIAM Afdeling ESG-Research E-mail: ESG@ACTIAM.nl.
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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.
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