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Waarom water?

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 WAT IS HET PROBLEEM?

Zonder water geen leven! Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam. Alle ecosystemen op aarde
zijn afhankelijk van water. Daarnaast is water een cruciale factor voor het realiseren van werkgelegenheid en
economische ontwikkeling. Water is een noodzakelijk ingrediënt in de landbouw, energie en in vele andere
economische processen; wereldwijd zijn meer dan 1 miljard banen, ofwel 40 procent van de actieve
arbeidsmarkt, sterk waterafhankelijk. 1

De globale vraag naar water zal naar verwachting in 2050 toegenomen zijn met 55 procent.2 Daardoor wordt
water op steeds meer plaatsen schaars. Uit een rangschikking van het World Resources Institute blijkt dat 37
landen extreem kwetsbaar zijn voor waterschaarste.3 Europa verwacht in 2030 voor 30 procent van haar
oppervlak uit waterschaarse gebieden te bestaan.4

Dat heeft in de eerste plaats een natuurlijke oorzaak: slechts 2,5 procent van het beschikbare water op aarde is
zoet water. En van het zoete water is maar één procent bereikbaar. Ongelijke geografische verdeling van het
beschikbare water en vooral de toenemende, ongelijke en onverantwoorde consumptie van water, zorgen er
echter voor dat er in sommige delen van de wereld en onder bepaalde bevolkingsgroepen waterschaarste is. Met
name verspilling en vervuiling in productieprocessen is daar een belangrijke oorzaak van. Er wordt door de
groeiende bevolking en economische activiteiten meer verbruikt dan de natuur kan aanvullen.

Ook door klimaatveranderingen ontstaan er tijdelijke tekorten of juist een overschot aan water, wat leidt tot
overstromingen of juist droogte. Klimaatverandering is daarmee een versterker of versneller van de bestaande
waterproblematiek.

Al deze ontwikkelingen maken primaire levensbehoeften als schoon drinkwater en voedsel in toenemende mate
onbereikbaar voor grote groepen mensen. In 2030 zal slechts 60 procent van de wereldbevolking kunnen voorzien
in zijn of haar behoefte aan water. Kortom: grote uitdagingen voor de natuur en de leefbaarheid op aarde. Niet
voor niets heeft het World Economic Forum de watercrisis de meest zorgwekkende mondiale dreiging genoemd;
gevaarlijker dan terreuraanvallen of financiële ineenstortingen en waarschijnlijker dan het gebruik van
massavernietigingswapens.5

2 WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR BELEGGERS?

Hoewel ACTIAM zich in haar waterstrategie richt op diverse stakeholders, ligt de voornaamste focus bij
bedrijven. Dit is immers waar ACTIAM, via haar beleggingen, de meeste invloed heeft. Elk van deze bedrijven
heeft eigen uitdagingen, afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en regio’s waarin gewerkt wordt. Water is een
belangrijk ingrediënt voor veel producten en bedrijfsprocessen. Hierdoor zullen voor veel bedrijven de
watergerelateerde bedrijfsrisico’s toenemen: water wordt schaarser, prijzen gaan stijgen, consumenten worden
kritischer en regelgeving wordt strikter. Naast operationele en reputatierisico’s en -uitdagingen leidt dit
potentieel tot toenemende, soms onverwachte kosten en meer benodigde investeringen.

ACTIAM ziet echter ook beleggingskansen. Technische innovaties, verbeteringen in infrastructuur, circulaire
oplossingen, monitoring en analyse van watergerelateerde data en nieuwe vormen van samenwerking creëren
1 UNESCO (2016), The United Nations World Water Development Report 2016: water & jobs  

2 OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, OECD Publishing, Paris  

3 http://www.wri.org/blog/2015/08/ranking-world%E2%80%99s-most-water-stressed-countries-2040 

4 The value of water, Multiple Waters for multiple purposes and users: towards a Future proof model for a European water-smart society: The
European Water platform, June 2016  

5 World Economic Forum (2015), Global Risks Report 2015 
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nieuwe businessmodellen met grote mogelijkheden. Ook wordt er door bedrijven en beleggers, vooruitlopend op
regelgeving, geëxperimenteerd met schaduwprijzen en (accounting) methodes die (externe) waterkosten en -
risico’s doorberekenen in productprijzen.

3 ACTIAMS VISIE TEN AANZIEN VAN WATERRISICO'S

Water is allereerst een mensenrecht. Schoon water moet betaalbaar en veilig voorhanden zijn. In lijn met
ACTIAMs Fundamentele Beleggingsbeginselen voor staatsobligaties, gelooft ACTIAM dat overheden in principe
verantwoordelijk zijn voor het beschermen van het belang van burgers, ongeacht of de watervoorziening door
publieke of private partijen wordt beheerd. Multinationals die actief zijn op de watermarkt worden geacht met
respect voor mens en omgeving te opereren. Ook bij afwezigheid van een sterke nationale (gast)overheid, zijn er
internationale richtlijnen en conventies waarvan ACTIAM wil dat bedrijven deze respecteren.

Om tot een structurele oplossing voor globale waterproblemen te komen, zal er systematisch iets moeten
veranderen in de wijze waarop water wordt gewaardeerd. De huidige prijs van water reflecteert haar waarde
doorgaans niet. Om verantwoord gebruik door zowel consumenten als ondernemingen een vanzelfsprekendheid te
maken, is een reële waardering van water essentieel. Dat betekent dat kosten van vervuiling en gebruik
opgenomen moeten worden in de prijs die de gebruiker betaalt. Tegelijkertijd moet drinkwater te allen tijde
betaalbaar blijven.

De watercrisis brengt daarnaast financiële kansen en bedreigingen voor bedrijven met zich mee. ACTIAM wil door
middel van haar waterstrategie inspelen op deze kansen en risico’s. Daarnaast is het ACTIAMs doel om bij te
dragen aan Sustainable Development Goal 6: beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire
voorzieningen voor iedereen. Dit doet ACTIAM door het thema water een plaats te geven binnen elk van de
beschikbare instrumenten voor verantwoord beleggen.

4 STRATEGIE EN MIDDELEN VOOR HET BEHALEN VAN ONZE DOELSTELLINGEN

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 aangaan (engagement) en dat we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Met dit actief
aandeelhouderschap willen we bereiken dat bedrijven: o Watergebruik en daaraan gerelateerde risico’s
inzichtelijk maken;

■ Watergerelateerde risico’s en kansen integreren in hun bedrijfsvoering en daar transparant over zijn.
■ Bijdragen aan een eerlijke waterverdeling in stroomgebieden waarin ze actief zijn;
■ Water als mensenrecht respecteren

En meer gedetailleerde uitwerking van onze verwachtingen voor de bedrijven waarin we beleggen komen terug in 
verschillende beleidsstukken, waaronder het stembeleid en de strategie voor actief aandeelhouderschap.

Onze focus
Voor engagement is het, vanwege beperkte capaciteit, nodig om een selectie van bedrijven te kiezen omdat niet
alle bedrijven tegelijkertijd aangesproken kunnen worden. In onze waterstrategie richt ACTIAM zich 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, houden we rekening met
de volgende criteria:

■ De waterintensiteit en mate van vervuiling gekoppeld aan (geplande) bedrijfsactiviteiten
■ Locatiespecifieke 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
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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 waterrisico’s en kansen 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 kleiner de kans dat erin belegd wordt. 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.6 Voor deze portefeuilles geldt daarnaast dat:

■ ACTIAM koplopers beloont. Dit doen we door bedrijven die 1) tot de voorhoede op het gebied van
verantwoord watermanagement behoren (A-list van CDP water), 2) binnen hun sector bewezen vernieuwend
of transitie-bevorderend zijn en 3) bedrijven waarbij ten minste 30 procent van het bedrijfssegment positief
bijdraagt aan behalen van SDG 6.

■ ACTIAM actief blijft beleggen in groene obligaties. Net als bedrijven die bijdragen aan de oplossing voor de
watercrisis, ontvangen groene obligaties een bonus op hun ESG-score. Meer informatie over ACTIAMs 
strategie voor groene obligaties is op de website terug te vinden.

4.3 UITSLUITINGEN

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. 

4.4 SAMENWERKINGEN

Door kennis te delen en samen te werken met diverse andere stakeholders proberen we een bijdrage te leveren
aan mogelijke oplossingen voor meer systematische waterproblemen. Zo is ACTIAM lid van de Principles For
Responsible Investment (PRI) Water Risks Advisory Committee en de Community of Practice Natuurlijk Kapitaal.
Ook werkte ACTIAM mee aan de ‘Financing Sanitation Paper Series’ van FINISH. De missie van FINISH is het
creëren van bewustzijn rondom sanitaire voorzieningen in opkomende markten en het realiseren van toegang tot
krediet voor het bouwen van sanitaire voorzieningen voor de ‘financially excluded’.

5 PLANNING

We zijn in 2016 begonnen met het opzetten en implementeren van onze waterstrategie. De eerste dialogen over
dit onderwerp zijn gestart, de beoogde ESG-integratie methode is ontwikkeld en relevante samenwerkingen zijn
opgestart. De ambitie is om in de komende jaren ook de waterrisico’s in de portefeuille inzichtelijk te maken en
ons te committeren aan een kwantitatief reductiedoel ten aanzien van deze risico’s. Ook zal het aantal gevoerde
engagements en gesteunde resoluties over dit onderwerp gestaag blijven toenemen.

6 Euro Aandelen- en Eurobligatiepool (RZL, ZL en SNS) 
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http://www.actiam.nl/nl/documenten/verantwoord/documents/Verantwoord_Beleggen_in_Groene_Obligaties.pdf


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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