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Te benaderen bedrijven in fase 2

EEN EINDE AAN ONTBOSSING IN 2030
In het kader van haar duurzame beleggingsstrategie
heeft ACTIAM zich tot doel gesteld om in 2030
ontbossingsvrij te zijn. Eén van de complexe
uitdagingen bij het realiseren van deze ambitie is het
consistent meten van ontbossing binnen de
toeleveringsketens van de bedrijven waarin belegd
wordt.
Om daarbij te helpen is ACTIAM in 2019 een samenwerking
aangegaan met Satelligence, specialist in geodata analyse.
Bedrijfsspecifieke ontbossing kan zo beter worden gemeten en
teruggedrongen. In 2020 heeft ACTIAM met andere
investeerders, samen goed voor € 1,8 biljoen aan beheerd
vermogen, de krachten gebundeld en het beleggersinitiatief
Satellite-based engagement towards zero deforestation
gelanceerd. Deze groep investeerders gaat met bedrijven de
dialoog aan over ontbossing die via satellietbeelden is
gesignaleerd, waarbij deze bedrijven worden opgeroepen om
stappen te zetten om ontbossing te voorkomen. Het doel is
versnelling van de transitie naar ontbossingsvrije
toeleveringsketens.

We hebben deze bedrijven benaderd en al een eerste
gesprek gehad of een eerste gesprek kan naar verwachting
worden ingepland.
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Na de eerste fase eind 2020, begin 2021, is ACTIAM samen met
een groep investeerders - Achmea Investment Management,
Aegon Nederland N.V., a.s.r. Asset Management, Aviva
Investors, Fidelity International, Nomura Asset Management,
Robeco en Zwitserleven, in fase 2 versterkt door MN (mede
namens pensioenfondsen PME en PMT), NN Investment
Partners, PGGM en Resona Asset Management - een tweede
fase gestart met een nieuw aantal bedrijven dat palmolie
betrekt uit Indonesië en Maleisië.
Net als in de eerste fase richt deze dialoog zich op twee
groepen bedrijven.
◼ Groep A
Bedrijven die nog geen lijsten van toeleveranciers van
zachte grondstoffen (inclusief palmolie) openbaar maken.
Vanwege dit gebrek aan transparantie is het nog niet
mogelijk om de link te leggen tussen satellietbeelden van
ontbossingsincidenten en deze groep bedrijven.
◼ Groep B
Bedrijven die wel lijsten van toeleveranciers van zachte
grondstoffen en lijsten van fabrieken publiceren. Bij deze
bedrijven kan wel een link worden gelegd met het tempo
van ontbossing en via satelliet gedetecteerde incidenten.
De gegevens van Satelligence gebruiken wij dan in onze
engagementgesprekken.

De investeerders vragen bedrijven in groep A om hun
toeleveranciers van zachte grondstoffen openbaar te maken,
aangezien deze producten grote ontbossingsrisico's met zich
meebrengen. Bedrijven die met ontbossing in verband worden
gebracht, wordt gevraagd om de gevolgen daarvan zo veel
mogelijk te beperken en krachtige processen in te voeren om
herhaling in de toekomst te voorkomen.
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Deze bedrijven wensen niet deel te nemen of hebben niet
gereageerd ondanks diverse pogingen om een gesprek aan te
gaan.
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Deze bedrijven zullen wij later in fase 2 benaderen.
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INZICHTEN EN VOORTGANG FASE 2
Wij hebben tijdens de initiële uitrol van fase 2 acht
gesprekken gevoerd, onder andere met Carrefour, Lóreal,
Nestle, Procter & Gamble en Mitsui & Co. Ltd. De algemene
bereidheid van deze bedrijven om open het gesprek met ons
aan te gaan, is positief. Wat zijn de belangrijkste ‘takeaways’
van deze gesprekken en wat hebben we tot nu toe bereikt?
◼ Positief is dat toonaangevende bedrijven zoals Lóreal,
Nestle en Procter & Gamble veel meer doen dan hun
beleid voorschrijft en monitoring- en verificatiesystemen
hebben voor hun toeleveranciers. Ook beschikken zij
specifiek over klachtenprocedures voor het melden van
ontbossingsincidenten en daarmee verband houdende
milieuproblemen.

◼ Er is bij palmolie nog altijd sprake van grote uitdagingen
op het punt van transparantie en ontbossing op plantages.
Toch is de transparantie binnen deze keten meer
verbeterd dan bij vlees en soja als diervoeding. Vandaar
dat wij in onze gesprekken ook praten over de risico's van
andere grondstoffen. Doel is om met ons engagement een
zo groot mogelijk effect te sorteren.

Gecertificeerd productiegebied voor duurzame
palmolie (ha)

◼ Bedrijven zien in toenemende mate het belang in om
transparant te zijn en publiceren steeds vaker lijsten van
toeleveranciers en fabrieken. Een indicatie dat ook zij
stappen zetten richting volledige traceerbaarheid.
◼ Bedrijven houden toeleveranciers verantwoordelijk door
contracten op te schorten wanneer een leverancier de
doelstelling “nul ontbossing” schendt of na zo'n schending
geen wezenlijke verbeteringen doorvoert.
◼ Er wordt voor het monitoren van toeleveranciers steeds
vaker gebruik gemaakt van RSPO-certificering en bedrijven
zoals Mitsui & Co. Ltd. hanteren doelstellingen om
volledige certificering te verkrijgen (zie grafiek).
◼ Een krachtiger middel dan certificering is de inzet van
satellietgegevens voor het traceren en onderzoeken van
incidenten bij toeleveranciers – we zien dat diverse
bedrijven zoals Procter & Gamble dit instrument al in hun
toolbox hebben - en we moedigen andere bedrijven aan
om dit ook in overweging te nemen.
◼ Een probleem dat blijft, is dat ontbossing in toenemende
mate plaatsvindt bij kleine boeren, wat het moeilijker
maakt om dit voor te zijn. In Indonesië en Maleisië is zo'n
40% van de palmolie afkomstig van plantages met minder
dan 50 hectare grond1. Als je deze individuele
toeleveranciers aan de kant zet, heeft dit niet
automatisch een enorm effect op het voorkomen van
ontbossing; met name niet zolang er veel vraag blijft naar
niet-gecertificeerde palmolie.
◼ Nagenoeg alle bedrijven die wij spraken, geven aan dat
sectorbrede initiatieven nodig zijn om een gelijk speelveld
te creëren en bredere effecten in het veld te zien. Zo'n
initiatief is bijvoorbeeld de Forest Positive Coalition van
het Consumer Goods Forum, waarbij een multistakeholderbenadering wordt toegepast. Er wordt
verwacht dat alle producenten, handelaren en leveranciers
van zachte grondstoffen duurzame methoden toepassen,
zodat een sectorbrede transformatie tot stand komt.

Bron: RSPO, 2021

VERVOLGSTAPPEN
Wat het verdere verloop van fase 2 betreft, willen wij
gesprekken inplannen met vijf bedrijven die we nog niet
hebben gesproken. Daarnaast willen we aan het einde van het
eerste kwartaal van 2022 opnieuw de dialoog aangaan met de
bedrijven die we wel al hebben gesproken. Diverse bedrijven,
onder andere Carrefour, Lóreal en Procter &Gamble, hebben
al aan ons bevestigd dat zij bereid zijn om het gesprek met
ons voort te zetten. Hoewel we in Indonesië en Maleisië
positieve, succesvolle ontwikkelingen zien in de
palmolieketen, is snel en effectief optreden nog altijd nodig,
gezien onze ambitie van nul ontbossing.
Dit motiveert ons meer dan ooit om door te gaan met ons
engagementprogramma en dit ook uit te breiden. We zien ons
daarbij gesterkt door aanvullende regelgeving, zoals de Britse
due-diligencewetgeving die specifiek ziet op ontbossing. In
november 2021 heeft het Britse parlement een milieuwet
aangenomen die bedrijven in het VK verplicht om te zorgen
dat als zij grondstoffen gebruiken die met ontbossing in
verband worden gebracht, deze grondstoffen legaal moeten
zijn geproduceerd. Tijdens COP26 hebben 30 financiële
instellingen, waaronder ACTIAM, aangekondigd dat zij zich
maximaal gaan inspannen om hun beleggings- en
kredietportefeuilles in 2025 ontbossingsvrij te hebben.

Fair Trade Advocacy Office, IUCN NL, Solidaridad en Tropenbos
International (2021) Including smallholders in EU action to protect and
restore the world’s forests. Briefing Paper. Nederland
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ACTIAM blijft op de korte termijn streven naar nul ontbossing
via engagement, waarbij geldt dat naarmate 2025 dichterbij
komt, we wellicht bepaalde uitsluitingen zullen moeten
toepassen. We maken gebruik van engagement als instrument,
omdat het ons doel is een positieve impact te hebben op de
reële economie en het milieu, waarbij we
duurzaamheidsrisico's in onze portefeuilles zo veel mogelijk
willen elimineren. Meer dan 100 landen, goed voor 85% van
het wereldwijde bosareaal, hebben tijdens COP26 toegezegd
om “het verlies van bos en grondverarming samen een halt toe
te roepen en het getij uiterlijk in 2030 te keren”. Wij
verwachten dat nationale programma's voor duurzaam
grondgebruik hierdoor versneld zullen worden ingevoerd en
ook dat dit bedrijven stimuleert om met ons de dialoog aan te
gaan.
In dat licht willen we onze gesprekken en activiteiten richten
op het volgende:
◼ Met de bedrijven met wie we al in dialoog zijn over
incidenten die door Satelligence zijn ontdekt, willen we
een vervolggesprek voeren om inzicht te krijgen in hun
visie en de problemen waar zij tegenaan lopen als ze
herhaling willen voorkomen.
◼ Hoewel veel bedrijven in dit engagementprogramma eigen
doelstellingen hebben om in 2030 - of zelfs eerder ontbossingsvrij te zijn, zoals Unilever en Cargill, speelt
ook de wijze waarop managementteams worden
gestimuleerd een rol bij de vraag of en hoe snel dit gaat
lukken. Vandaar dat wij bedrijven gaan vragen in hoeverre
er een koppeling is tussen KPI’s en beloningen enerzijds en
deze doelstellingen anderzijds.
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◼ Verder zullen wij ons niet alleen richten op het voorkomen
van ontbossing, maar ook op de wijze waarop een bedrijf
incidenten in het verleden heeft opgelost en actief aan
herbebossing doet. Bedrijven zoals Nestle hebben een
“forest positive”-strategie en herbebossing vormt daarvan
een belangrijk onderdeel.
◼ Ook kijken wij naar sectorbrede initiatieven en naar
organisaties zoals het IDH - The Sustainable Trade
Initiative, die zich met deze problematiek bezighouden om
duidelijk te krijgen hoe je bedrijven kunt stimuleren
verbeteringen door te voeren. Doel is om de sector
collectief tot een uniforme ontbossingsverwachting te
laten komen en de overstap te laten maken naar
toeleveranciers die zich aan de regels houden. Daarmee
bereiken wij sneller onze doelstellingen.
◼ Hoewel moet worden afgewacht of de toezeggingen van
landen tijdens COP26 zich inderdaad vertalen in verdere
regelgeving en programma-implementatie, gaan wij ook
met bedrijven in gesprek over het transparant zijn over
hun lobbyactiviteiten. We willen ervoor zorgen dat deze
activiteiten niet in regelgeving resulteert die indruist
tegen de zelfverklaarde doelstellingen van deze bedrijven.
De wijze waarop bedrijven via hun brancheorganisaties
invloed uitoefenen op de overheid kan forse gevolgen
hebben voor de snelheid waarmee een einde wordt
gemaakt aan ontbossing.

Lees meer >>>
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ACTIAM staat voor: actief en passief beheer, duurzame beleggingsstrategieën en impact investing. We gaan voor financieel
resultaat, sociaal rendement én risicobeheersing. Met onze focus op duurzaamheid verlagen we structureel de risico's en
verhogen we de kansen in onze beleggingsportefeuilles. We bedienen klanten via beleggingsfondsen en met mandaten; we
leveren een keur aan oplossingen op maat.
Voor aandelenbeleggingen is onze doelstelling het behalen van een optimaal financieel en duurzaam rendement middels passieve
en actieve oplossingen. Ons aandelenteam heeft een lange historie in duurzaam beleggen en behaalt een solide performance,
zowel financieel als duurzaam. Al onze aandelenfondsen krijgen maar liefst vier sterren in de Morningstar rating (bron:
Morningstar, september 2021). Het ACTIAM Global Equity Impact product krijgt ook nog eens vier Morningstar wereldbollen
(globes) op het gebied van duurzaamheid! Niet voor niets zijn wij in 2019 uitgeroepen tot Winnaar Lipper Group Awards ‘Equity
Large’.
Ook voor onze obligatiebeleggingen voeren we een actief en passief vastrentend beleid met een vergaande ESG-integratie. We
slagen erin om voor onze klanten over cycli heen een stabiel resultaat te behalen op de lange termijn. Het ACTIAM Duurzaam
Euro Obligatiefonds krijgt vier sterren in de Morningstar rating (bron: Morningstar, september 2021).
Tot slot zijn wij trendsetter in impact investing. Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in
microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Wij zijn sterk in het schaalbaar maken van
beleggingsmogelijkheden in impactvolle thema's. In 2020 zijn wij door de lezers van Cash magazine uitgeroepen tot beste
aanbieder van impactbeleggen en behaalden wij een topscore van 51 (van de 62) in een onderzoek uitgevoerd door Phenix GEMS).
Kijk wat onze beleggingsoplossingen voor u kunnen betekenen of ga rechtstreeks naar onze fondsen.

ACTIAM beheert een vermogen van bijna
€ 22 miljard (ultimo september 2021). Met robuuste
(impact)strategieën en een solide performance trackrecord
helpen wij u bij het behalen van uw doelstellingen. Wij bieden
duurzame oplossingen aan verzekeraars, pensioenfondsen, banken en
distributiepartners. We doen dat via actief en passief beheerde
beleggingsfondsen en mandaten.

CONTACT
Marketing & Communicatie
 +31-20-543 6777
 marcom@actiam.nl
 www.actiam.com

Lees meer over ACTIAM op onze website.

Disclaimer
ACTIAM N.V. (ACTIAM) streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te verstrekken. ACTIAM kan
echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die in deze presentatie wordt gegeven (hierna te noemen:
de Informatie). De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft
geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de vraag of de Informatie juist, volledig of actueel is. ACTIAM NV is
niet verplicht om de Informatie aan te passen of om onnauwkeurigheden of fouten te corrigeren. De Informatie is uitsluitend
opgesteld voor informatiedoeleinden en is uitdrukkelijk geen aanbod (of uitnodiging) om: 1) te kopen of verkopen of anderszins
te handelen in financiële instrumenten of andere beleggingsproducten; 2) deel te nemen aan een beleggingsstrategie; 3) een
beleggingsdienst aan te bieden. De ontvangers van deze informatie kunnen geen rechten ontlenen aan deze informatie. De
informatie in deze presentatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare bron voor het voorspellen van
toekomstige waarden of koersen. De Informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan de informatie die door
ACTIAM voor interne doeleinden wordt gebruikt. ACTIAM garandeert niet dat de kwantitatieve opbrengsten / winsten of andere
resultaten met betrekking tot de verstrekte informatie gelijk zullen zijn aan de potentiële winsten en resultaten volgens de prijsmodellen van ACTIAM. Het is niet
toegestaan de Informatie tegen betaling te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, verspreiden, aan derden ter beschikking te stellen of voor commerciële doeleinden
te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACTIAM. De bespreking van risico's met betrekking tot informatie kan niet worden
beschouwd als een volledige opsomming van alle terugkerende risico's. De hier vermelde informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijk,
financieel, beleggingsadvies, hedging-, handels-, juridisch, regulerend, fiscaal of boekhoudkundig advies. De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk
voor het gebruik van de Informatie. De beslissingen op basis van de Informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger. De Informatie is uitsluitend bedoel d
voor professionele en institutionele beleggers in de zin van artikel 1: 1 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en is niet bedoeld voor US Persons
zoals gedefinieerd in de United States Securities Act van 1933 en mag niet worden gebruikt voor het aantrekken van beleggingen of het inschrijven op effecten in
landen waar dit niet is toegestaan door lokale toezichthouders of wet- en regelgeving.
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