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1 Waarom land?

ACTIAM heeft als doel om met haar verantwoord beleggingsbeleid bij te dragen aan een leefbare wereld. De
komende decennia staat ons een aantal grote uitdagingen te wachten. Door de groeiende wereldbevolking en
welvaart neemt de druk op de aarde toe. Problemen zoals klimaatverandering, voedsel- en watertekorten,
misstanden in productieketens en armoede worden daardoor nog urgenter. Op basis van deze ontwikkelingen en
de materialiteit voor onze beleggingen koos ACTIAM drie focusthema’s om zich proactief op te richten: klimaat,
water en land. Zodat we risico’s voor onze beleggingen kunnen vermijden en een actieve bijdrage kunnen leveren
aan ons toekomstbeeld: een leefbare wereld, waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. In 2030, het
streefjaar van de Sustainable Development Goals, maar ook daarna.

1.1 WAT IS HET PROBLEEM?

Land is de basis voor alle levensonderhoudende processen op aarde. Het voorziet ons van voedsel, water en
brandstof, het helpt ons milieurisico’s zoals overstromingen en droogte beheersen, het ondersteunt natuurlijke
processen zoals bodemvorming en nutriëntencycli en het biedt sociale en culturele activiteiten. Boeren, de
mijnbouw-, olie- en gasindustrie, energiebedrijven, toerisme en de groeiende wereldbevolking moeten echter
steeds meer met elkaar concurreren om schaarser wordende stukken land en waterbronnen. Een goede balans
houden tussen de verschillende belangen van stakeholders, zoals bedrijven, overheden en het maatschappelijk
middenveld, is dan ook essentieel voor duurzaam land- en watergebruik.

Alle mensen en dieren zijn afhankelijk van land en de manier waarop dat gebruikt wordt. De impact van de
productie van grondstoffen gaat verder dan de boerderij, plantage, mijn of andere productielocatie. Het heeft
impact op de alle mensen die wonen en werken in de natuurlijke omgeving van die onderneming. Verder in de
keten zijn productiebedrijven voor hun producten afhankelijk van deze grondstoffen. En op hun beurt hebben zij
ook een impact op mens en milieu. Het op een duurzame manier omgaan met land kan een grote bijdrage
(indirect en direct) leveren aan de internationale 2°C-doelstelling, zoals gedefinieerd tijdens de klimaattop in
Parijs en tegelijkertijd risico’s zoals watertekorten, voedselonzekerheid, ontbossing, uitputting van de bodem en
verlies van biodiversiteit mitigeren.

Ongeveer 1/3 van de (land)bouwgrond in de wereld loopt gevaar door landdegradatie, wat leidt tot enorme
economische verliezen van USD6.3 – 10.6 triljoen elk jaar. Recente ontwikkelingen zoals de bosbranden in
Indonesië en de mijnbouwramp van BHP Biliton in Brazilië bevestigen de noodzaak voor focus op duurzaam
land(schappen)management.

1.2 WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR BELEGGERS?

Veel bedrijven en sectoren in het beleggingsuniversum van ACTIAM komen in aanraking met de gevolgen en
risico’s van landdegradatie. Bijvoorbeeld door direct gebruik van land, of in hun keten bij het gebruik van
grondstoffen in het productieproces. Ook via beleggingen in staatsobligaties levert landbeheer en -gebruik
risico’s of kansen op. Inspelen op deze risicos en kansen kan beleggers helpen om financiële tegenvallers voor te
zijn, in te springen op nieuwe ontwikkelingen en zelf bij te dragen aan een betere wereld.

1.3 DE VISIE EN DOELSTELLINGEN VAN ACTIAM OP HET GEBIED VAN LAND

Omdat duurzaam landgebruik een breed thema is, richt ACTIAM zich binnen het thema land op een aantal
(internationale) ontwikkelingen en activiteiten waarvan wij denken dat die de grootste impact hebben op de
kwaliteit van land.1 We hebben daarbij tevens gekeken naar welke type bedrijven en sectoren er in ons
beleggingsuniversum zitten. De focus binnen het thema land zal daarom in eerste instantie liggen op ontbossing,
vervuiling en de stijgende vraag naar voedsel. Dit gaat verder dan alleen de gevolgen voor het milieu; ook sociale
en bestuurlijke factoren spelen een belangrijke rol, zoals landrechten en toegang tot voeding.

ACTIAM heeft als doel dat land op een duurzame manier beheerd wordt. Duurzaam landbeheer gaat over het
minimaliseren van landdegradatie, het herstellen van aangetaste gebieden en het optimaal gebruiken van land
(en haar grondstoffen). We willen hiermee bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Verenigde
Naties: SDG 2 ‘Zero Hunger’, SDG 12 ‘Responsible Consumption and Production’ en SDG 15 ‘Life on land’.

1 Dit is geen onuitputtelijke lijst en kan in de komende jaren veranderen op basis van nieuwe inzichten of verschuiving van onze beleggingen.
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15


1.4 STRATEGIE EN MIDDELEN VOOR HET BEHALEN VAN ONZE DOELSTELLINGEN

Er is een aantal middelen die we als belegger kunnen inzetten voor het realiseren van onze doelstellingen.

1.4.1 ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP

ACTIAM gelooft dat impact gecreëerd kan worden door gedragsverandering. Door middel van actief
aandeelhouderschap stimuleren we gedragsverandering bij de bedrijven waarin we beleggen. Dat betekent dat
we gesprekken voeren om gedragsverandering te bereiken (engagement) en dat we stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen. Met dit actief aandeelhouderschap willen we bereiken dat bedrijven:

■ De risico’s, kansen en eigen impact met betrekking tot landgebruik inzichtelijk maken, opnemen in hun
bedrijfsvoering en daar open over zijn.

■ Mens, dier en milieu respecteren, zowel op en om de productielocatie als verder in de keten.
■ Bijdragen aan nieuwe en innovatieve technologieën voor duurzaam landgebruik en voedselproductie.
■ Landrechten respecteren.

Een meer gedetailleerde uitwerking van onze verwachtingen voor de bedrijven waarin we beleggen komt terug in 
verschillende beleidsstukken, waaronder het stembeleid en de doelstellingen voor engagement.

Onze focus
Voor engagement is het, vanwege beperkte capaciteit, nodig om een selectie van bedrijven te kiezen. Onze
engagements op het gebied van land richten zich op het onderwerp ontbossing. Ontbossing heeft vaak
onomkeerbare gevolgen en is, direct of indirect, relevant voor een groot deel van onze beleggingen. We voeren
gesprekken met bedrijven in de palmolie-, papier-, hout-, soja- en vleesindustrie. We proberen hierbij zoveel
mogelijk op te trekken met andere beleggers. Waar mogelijk sluiten we aan bij initiatieven omtrent de andere
twee onderwerpen, vervuiling en duurzame landbouw.

1.4.2 ESG-INTEGRATIE

ACTIAM maakt voor alle bedrijven en staatsobligaties waarin belegd wordt een ‘ESG-score’. Deze score is
opgebouwd uit verschillende indicatoren en weergeeft de duurzaamheid van een bedrijf of land (o.a. beleid,
gedrag en product van de entiteit). Ook de risico’s en kansen met betrekking tot landgebruik die we zien bij onze
beleggingen zijn hierin verwerkt. Informatie over duurzaamheid wordt op deze manier structureel geïntegreerd
in het beleggingsproces. Hoe slechter de prestaties, hoe onaantrekkelijker de belegging. Voor een aantal actieve
portefeuilles is bepaald dat ACTIAM een ESG-score dient te behalen die zo hoog mogelijk is en ten minste net zo
hoog is als de ESG-score van de relevante benchmark. Voor deze portefeuilles geldt daarnaast dat:

■ ACTIAM koplopers beloont.
■ ACTIAM actief blijft beleggen in groene obligaties (obligaties met specifieke duurzame doelstellingen).

Groene obligaties krijgen een bonus op hun ESG-score. Meer informatie over ACTIAMs strategie voor groene
obligaties is hier te vinden.

1.4.3 UITSLUITEN

Uitsluiting is voor ACTIAM een laatste redmiddel. Liever willen we dat er gedragsverandering plaatsvindt. Toch is
dit een middel dat wij soms gebruiken, bijvoorbeeld als bedrijven niet willen meewerken in gesprekken en na
herhaaldelijk aandringen geen stappen ondernemen om hun invloed op het milieu of mensenrechten te
verkleinen (zie ook de Fundamentele Beleggingsbeginselen voor Bedrijven).

1.4.4 SAMENWERKEN

Waar mogelijk werkt ACTIAM met andere beleggers en organisaties samen om onze doelstellingen te bereiken. Op
de verschillende onderwerpen zijn er reeds samenwerkingsverbanden opgestart. Zo werkt ACTIAM sinds juli 2015
samen met de Forest Stewardship Council (FSC) en is ACTIAM lid van de Principles For Responsible Investment's
Deforestation Steering Committee. ACTIAM is ook mede-oprichter van de EU Community of Practice Finance &
Biodiversity. Het doel van deze werkgroep is het in kaart brengen van risico’s en kansen op het gebied van
biodiversiteit en formuleren van targets. Ook nemen we zitting in het Organiserend Comité van de
Multistakeholderdialoog Landgovernance. Samen met de overheid, ngo’s, het bedrijfsleven en de financiële
sector werken we aan initiatieven om landrechten te verbeteren.
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http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord
http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Voting_Policy.pdf
http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Verantwoord_Beleggen_in_Groene_Obligaties.pdf
http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Fundamentele_Beleggingsbeginselen_Bedrijven.pdf


1.5 PLANNING

We zijn in 2016 begonnen met het opzetten en implementeren van onze strategie voor het thema land. De eerste
stappen zijn reeds gezet. De engagements op het gebied van palmolie, gecertificeerd hout en mensenrechten
zijn in volle gang. De eerste stappen voor de ESG-integratiemethode voor het thema land zijn gezet en relevante
samenwerkingen zijn opgestart. In 2017 richten we ons op het bepalen van meetbare doelstellingen en zal wat
betreft engagement de nadruk gaan liggen op engagements op het gebied van ontbossing.
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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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