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Mensenrechten Due Diligence
We hebben een nieuw engagementproject gelanceerd dat is gericht op
mensenrechten due diligence. We een diepgaand onderzoeksproject
uitgevoerd gericht op ondernemingen die actief zijn in conflict- of
risicogebieden om zo de nadelige impact van hun bedrijfsactiviteiten op
mensen te beperken. In deze Q&A beschrijft Daniëlle Essink waarom we dit
thema zijn gestart en wat onze doelen zijn.

Voedselzekerheid
De afgelopen drie jaar hebben we een dialoog gevoerd met
ondernemingen in de toeleveringsketen voor voedingsmiddelen, om meer
inzicht te krijgen in hun rol bij het garanderen van voedselzekerheid in de
wereld. Nu het engagementthema is afgesloten, bespreekt Laura Bosch
hoe verschillende ondernemingen een bijdrage leveren om het wereldwijde
voedselsysteem veerkrachtiger te maken.

Biodiversiteit
Biodiversiteitsverlies wordt op dit moment beschouwd als een van de grootste
risico’s voor zowel onze planeet als de wereldeconomie. De afgelopen jaren
heeft Robeco proactief haar stem en expertise ingezet tegen het verlies aan
biodiversiteit. In dit artikel legt Peter van der Werf uit voor welke uitdagingen
ondernemingen staan bij het aanpakken van ontbossing voor landbouw.

Cybersecurity
De digitalisering breidt zich steeds meer uit buiten het technologische
domein en dat geldt ook voor de daarmee gepaard gaande
cyberbedreigingen. We hebben daarom verschillende ondernemingen
gevolgd op hun pad naar betere cyberveiligheid. Dit jaar komt er een
einde aan het engagementthema cyberveiligheid van Robeco. Carolina
Vergroesen deelt onze belangrijkste inzichten en resultaten.

Stemgedrag
Carolina Vergroesen en Antonis Mantsokis, beide analist in het
Active Ownership-team, kijken terug op een aantal trends en
duurzaamheidsvraagstukken die de agenda van stemseizoen 2021
vormgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de almaar toenemende
spanningen rond een verantwoord beloningsbeleid voor bestuurders
en het toenemende belang van diversiteit en inclusie.
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Deze engagement richt zich op de uitdaging om
mensenrechten te beschermen voor ondernemingen
die actief zijn in conflictgebieden. Ondernemingen
die actief zijn in deze markten, hebben een degelijk
duediligencesysteem ten aanzien van mensenrechten
nodig om de uitdagende marktomstandigheden het
hoofd te bieden.
De digitalisering breidt zich steeds meer uit buiten
het technologische domein en dat geldt ook voor de
daarmee gepaard gaande cyberbedreigingen. In 2018
is Robeco een engagement gestart om beter inzicht te
krijgen in hoe ondernemingen in verschillende sectoren
omgaan met deze toenemende risico’s op het gebied
van cyberbeveiliging. Nu we onze engagement van
drie jaar hebben afgerond, delen we onze belangrijkste
inzichten en resultaten.
Ook in het derde kwartaal stonden onderwerpen
op het gebied van milieu, maatschappij en
ondernemingsbestuur (ESG) weer volop in de aandacht,
en de druk om actie te ondernemen ten aanzien van
uiteenlopende onderwerpen neemt gestaag toe.
Het zesde Assessment Report van het Intergovernmental
Panel on Climate Change en de recente reeks
aan natuurrampen, zoals grote overstromingen,
hittegolven, bosbranden en stormen, onderstrepen
nog eens de urgentie van klimaatactie. Robeco’s Active
Ownership-programma bouwt voort op onze jarenlange
ervaring met klimaatengagement. Klimaatactie blijft
een belangrijk aandachtspunt, maar deze rapportage
over het derde kwartaal belicht onze engagement over
andere belangrijke ESG-onderwerpen.
Naast klimaatverandering is een andere belangrijke
milieu-uitdaging de snelle wereldwijde achteruitgang
van de biodiversiteit. In 2020 is Robeco een
engagement gestart met diverse producenten
van grondstoffen die nauw betrokken zijn bij
biodiversiteitsverlies. Nu we bijna halverwege zijn met
dit engagementthema lichten we in deze rapportage
toe hoe we ondernemingen ertoe aanzetten een
prioriteit te maken van biodiversiteitsbeheer.
In deze rapportage introduceren wij ook ons nieuwe
engagementthema Mensenrechten Due Diligence.
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Tijdens onze engagement van de afgelopen drie
jaar over voedselveiligheid binnen de agrarische
toeleveringsketen zagen we weliswaar stapsgewijs
verbeteringen, maar de impact van de pandemie op
een aantal van deze verbeteringen was aanzienlijk.
Ondanks deze recente terugval zien we wel vooruitgang
in het ondernemingsbestuur op het gebied van
duurzaamheid, de bijdrage van ondernemingen aan
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable
Development Goals; SDG’s) van de Verenigde
Naties en de manier waarop publiek-private
samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Nu het
thema ten einde loopt, kijken we terug op de geboekte
voortgang en de nog resterende uitdagingen.
Een geheel nieuwe toevoeging aan ons
engagementuniversum is de lancering van onze SDG
Engagement. De engagements binnen dit thema raken
de belangrijkste ESG-onderwerpen om de impact van de
onderneming op de SDG’s te vergroten.
Dit verslag biedt inzicht in ons programma voor actief
aandeelhoudersschap en onze inspanningen ten
aanzien van verantwoord beleggen.
Carola van Lamoen
Head of Sustainable Investing

‘Verantwoord ondernemen en het
waarborgen van mensenrechten
in conflict- of risicogebieden blijft
een uitdaging’
MENSENRECHTEN DUE DILIGENCE
INTERVIEW MET DANIËLLE ESSINK – Engagement Specialist

Afgelopen kwartaal hebben we een engagementproject
gelanceerd dat is gericht op due diligence op het gebied van
mensenrechten, een belangrijk onderwerp voor Robeco en
onze klanten. Om te voorkomen dat kapitaal wordt verstrekt
aan ondernemingen die mensenrechten schenden, hebben
we een diepgaand onderzoeksproject uitgevoerd, gericht op
ondernemingen die actief zijn in conflict- of risicogebieden,
om zo de nadelige impact van bedrijfsactiviteiten op mensen
te beperken. In deze Q&A beschrijft Daniëlle Essink waarom
we dit thema zijn gestart en wat onze doelen zijn.
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Waarom hebben we dit
engagementthema opgestart?

De afgelopen jaren kwamen mensenrechten overal ter wereld steeds meer in het gedrang.
Deze ontwikkeling laat nog maar eens zien hoe belangrijk de ‘S’ (maatschappij) is binnen
ESG en toont de verplichting voor ondernemingen en beleggers aan om mensenrechten
te respecteren. Vooral in conflict- of risicogebieden zien we uitdagingen om voortdurend
verantwoord te ondernemen en mensenrechten te waarborgen. Ons engagementthema
heeft als doel risico’s op het gebied van mensenrechten binnen onze portefeuille aan het
licht te brengen en risicobeheersystemen te verbeteren. De Wereldbank heeft over 2021
een niet-uitputtende lijst samengesteld met ten minste 39 landen waar de situatie instabiel
is of waar sprake is van een conflictsituatie.1 Op deze lijst staat bijvoorbeeld Myanmar,
waar in 2021 een staatsgreep plaatsvond en dat op de democratieranglijst van de Freedom
House (een organisatie die landen en rechtsgebieden rangschikt op basis van burgerlijke
vrijheid en politieke rechten) daalde van ‘gedeeltelijk vrij’ naar ‘niet vrij’. De bezorgdheid
van zowel de internationale gemeenschap als het bedrijfsleven nam hierna toe.2 Openbare
faciliteiten in het land zijn grotendeels gesloten en honderden prodemocratische
demonstranten zijn door het leger om het leven gebracht. Vanwege de grote militaire
inmenging in de private sector dienen ondernemingen nauwkeurig in kaart te brengen in
hoeverre hun producten of diensten gelinkt zijn met het leger en daarmee impact kunnen
hebben op de mensenrechten. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
maken een algemeen onderscheid tussen ondernemingen die zorgen voor, bijdragen
aan, of direct betrokken zijn bij het berokkenen van schade. Er zijn verschillende manieren
waarop ondernemingen impact kunnen hebben op mensenrechten, afhankelijk van hun
sector, bedrijfsmodel, producten of diensten.

Hoe bepaalt u welke ondernemingen in
aanmerking komen voor engagement?

Robeco heeft een eigen methodologie ontworpen om te bepalen in welke mate
ondernemingen in onze portefeuille risico’s lopen op het gebied van mensenrechten
en wat hun inspanningen ten aanzien van due diligence zijn. We analyseren onder
meer het mensenrechtenbeleid van de onderneming, klachtenprocedures en
herstelreglementen, en de aanwezigheid van een contextanalyse van de risicogebieden
waarin zij actief zijn. Daarnaast krijgen we verder inzicht in de meest in het oog
1. De Wereldbank (2021), FY21 List of Fragile and Conflict-affected Situations.
2. Freedom House (2021), Freedom in the World – Myanmar.

‘ONDERNEMINGEN WAARBIJ BELANGHEBBENDEN IN VERBAND
WORDEN GEBRACHT MET HET SCHENDEN VAN MENSENRECHTEN
LOPEN HET RISICO DAT HUN PRODUCTEN WORDEN GEBOYCOT
EN DAT DE TOEKOMSTIGE MAATSCHAPPELIJKE LEGITIMITEIT VAN
HUN BEDRIJFSVOERING IN GEVAAR KOMT’
DANIËLLE ESSINK
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springende mensenrechtenkwesties binnen onze portefeuille met hulp van gegevens
van onze dataleveranciers en eigen onderzoek. We gaan een engagement aan met
deze ondernemingen om te zorgen dat zij blijven voldoen aan de best practices van de
Richtlijnen inzake Bedrijven en Mensenrechten van de VN. Ook houden we een lijst bij om
ondernemingen die actief zijn in dit soort regio’s voortdurend te volgen.

Zijn er sectoren of regio’s waar
mensenrechtenrisico’s hoger zijn?

Hoewel de definitie van een risico- en conflictgebied vaak wordt gebruikt om alle risico’s
van deze regio’s samen te voegen, benoemen en analyseren wij specifiek de verschillende
risico’s die van kracht kunnen zijn binnen bepaalde sectoren of bedrijfsmodellen van een
onderneming.
We constateren een ‘rode vlag’ voor landen of regio’s met aanhoudende conflicten,
meldingen van dwangarbeid in de toeleveringsketen van specifieke sectoren, of
schendingen van humanitair of internationaal recht. Hoewel deze risico’s mogelijk los
lijken te staan van de algehele bedrijfsvoering, is het belangrijk om te erkennen dat
zij op termijn een rol kunnen gaan spelen. Uit het voorbeeld van Myanmar blijkt maar
weer eens hoe ondernemingen, zelfs onbewust, in verband kunnen worden gebracht
met mensenrechtenschendingen. Het leger heeft een groot economisch belang en heeft
inmiddels via de eigen conglomeraten een vinger in de pap in grote delen van de private
sector, waardoor ondernemingen die hier zaken mee doen grote risico’s lopen.
Ook sectoren met complexe toeleveringsketens, zoals de kledingindustrie, lopen een
verhoogd risico. Vermeende dwangarbeid in specifieke gebieden waar toeleveringsketens
van ondernemingen actief zijn, zoals de Chinese provincie Xinjiang, vergroten de
noodzaak voor ondernemingen om gedegen duediligencemaatregelen ten aanzien van
mensenrechten te implementeren en te voldoen aan strengere wet- en regelgeving en de
vraag van consumenten naar transparantie.
Ook aanhoudende en complexe conflicten, zoals het Israëlisch-Palestijnse conflict, brengen
uiteenlopende risico’s met zich mee voor ondernemingen. Zo is de bezetting van delen
van de Westelijke Jordaanoever in meerdere VN-resoluties als schending betiteld van
internationale wet- en regelgeving en van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens van de VN. Dit lijkt misschien een kwestie die moet worden opgelost door landen
en internationale instellingen, maar de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
heeft een heel palet aan sectoren en activiteiten vastgesteld waarbinnen ondernemingen
direct gelinkt kunnen worden of mogelijk bijgedragen hebben aan de schending van
mensenrechten. Hieronder valt bijvoorbeeld het leveren van materialen om nederzettingen
uit te breiden of het gebruiken van natuurlijke hulpbronnen zoals water en land voor
zakelijke doeleinden.

Waarom moeten beleggers zich
bezighouden met mensenrechten (en
welke risico’s lopen zij wanneer ze dit
niet doen)?

Wij denken dat alle ondernemingen de verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten
te respecteren, beleidstoezeggingen na te komen en de Richtlijnen inzake Bedrijven en
Mensenrechten van de VN en andere internationale normen na te leven. Gebrekkig beheer
van risico’s op het gebied van mensenrechten kan impact hebben op mensen en daarmee
ondernemingen en beleggers blootstellen aan juridische, operationele en reputatierisico’s.
Dit kan een directe negatieve impact hebben op de legitimiteit van hun bedrijfsvoering.
In veel sectoren bestrijken de toeleveringsketens meerdere landen en zijn er verschillende
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lagen van commerciële relaties betrokken. Een toenemende zorg hierbij is dat delen
van deze toeleveringsketens zich bevinden in conflict- of risicogebieden met lage
arbeidsnormen en weinig transparantie. Er komen steeds meer wetten die openheid
over toeleveringsketens vereisen, zoals een Duitse toeleveringsketenwet die in 2023
van kracht wordt. Daarnaast zijn in het Verenigd Koninkrijk en Australië voorstellen
gedaan voor wetten die van ondernemingen eisen dat zij kwesties inzake moderne
slavernij en dwangarbeid openbaar maken. In de Verenigde Staten worden leveranciers
op de zogeheten entiteitenlijst geplaatst wanneer zij vermeende banden hebben met
dwangarbeid en is de import van producten uit plaatsen waar mogelijk dwangarbeid
plaatsvindt verboden. De aansprakelijkheid van ondernemingen waar mogelijk
mensenrechten worden geschonden, is lastiger in te schatten. Het komt namelijk nog niet
vaak voor dat ondernemingen worden vervolgd, maar de economische impact van dit
importverbod is aanzienlijk.
Ook zonder juridische gevolgen is er echter bijna altijd sprake van reputatierisico
wanneer de activiteiten van een onderneming een negatieve impact hebben op mensen.
Ondernemingen waarbij belanghebbenden in verband worden gebracht met het
schenden van mensenrechten, lopen het risico dat hun producten worden geboycot en
dat de toekomstige maatschappelijke legitimiteit van hun bedrijfsvoering in gevaar komt.
Bovendien kunnen consumenten afzien van het kopen van producten van ondernemingen
waar beschuldigingen spelen omtrent dwangarbeid.

Welke uitdagingen verwacht u bij de
engagement met ondernemingen in
risico- en conflictgebieden?

De specifieke context van risico- en conflictgebieden kan zorgen voor een verhoogde
drempel voor engagement door de politieke situatie. Zo zijn er in Israël en de VS wetten
die het ondernemingen moeilijk maken zich terug te trekken vanwege anti-boycotwetten.
Andere ondernemingen kregen last van een negatief consumentensentiment in de Chinese
markt, na erkenning van het verhoogde risico dat zij mogelijk lopen door hun productie
of inkoop in Xinjiang. Ook gebrek aan betrouwbare informatie kan het lastig maken een
effectieve engagement op te bouwen.
Vaak vindt een engagement met ondernemingen over de negatieve impact op
mensenrechten reactief plaats. Met dit engagementthema willen wij samenwerken
met onze portefeuilleondernemingen om het belang van een meer proactieve aanpak
te benadrukken. Dit betekent ook een uitgebreide due diligence op het gebied van
mensenrechten wanneer nieuwe markten worden betreden of samenwerkingen
worden aangegaan. Met de verschillende processen die zijn opgenomen in een
uitgebreide duediligenceaanpak, zoals een grondige contextuele analyse, denken we dat
ondernemingen over de juiste hulpmiddelen beschikken risico’s te zien voordat deze tot
uiting komen, en dat ze een negatieve impact op mensenrechten en de daarbij komende
juridische, reputatie- en operationele repercussies kunnen voorkomen.

Welke resultaten verwacht u met dit
engagementthema te bereiken?
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Door ondernemingen te beoordelen aan de hand van een methodologie die van tevoren is
opgesteld, kunnen we resultaten vergelijken, gemeenschappelijke problemen analyseren
en een beter inzicht krijgen in best practices. Onze engagements richten zich op de
tekortkomingen die we per onderneming vaststellen, zoals een gebrek aan rapportage,
niet openbaar gemaakte prestatiecriteria of een gebrek aan toegang tot de juiste
herstelmaatregelen. Wij geloven dat deze combinatie van proactieve verbeteringen van de
systemen voor mensenrechtenbeheer en de benadering van risico- en conflictgebieden met
respect voor mensenrechten de risico’s verkleint en de negatieve impact op mensen tot een
minimum kan beperken.

Voedselonzekerheid bij
de wortel aanpakken
VOEDSELONZEKERHEID
LAURA BOSCH – Engagement specialist

De druk op ons wereldwijde voedselsysteem
neemt steeds verder toe. Met in 2050 een
wereldbevolking van waarschijnlijk 9,7
miljard mensen zal de vraag naar voedsel de
komende 30 jaar met 25% tot 70% toenemen.
Klimaatverandering en gewasproductiviteit
zijn slechts een paar factoren die het
voedselprobleem verergeren: hoe voeden we
de bevolking van morgen? Voedselzekerheid
vormt dan ook een prioriteit voor duurzame
ontwikkeling.
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‘DEZE PRODUCTEN MOETEN OOK
NOG AANGEPAST WORDEN AAN
DE SPECIFIEKE BEHOEFTEN VAN
KLEINE BOERENBEDRIJVEN, WAAR
DOORGAANS TRACTOREN EN
ANDERE APPARATUUR MET MINDER
VERMOGEN NODIG ZIJN.’
LAURA BOSCH

Verbeteringen in de voedselzekerheid zijn weer tenietgedaan door
de verstoring, als gevolg van de Covid-19-pandemie, van onze
economieën, de arbeidsmarkten en geldzendingen door overzeese
arbeiders naar lage- en middeninkomenslanden. De acute
voedselonzekerheid ten opzichte van de periode vóór de pandemie
steeg met 82% en trof tot nu toe 270 miljoen mensen.
Een daling van gewasproductiviteit als gevolg van bodemuitputting
en klimaatverandering en productiviteitsproblemen bij kleine
boerenbedrijven zijn een aantal van de belangrijkste oorzaken van
de alomtegenwoordige voedselonzekerheid. Ondervoeding trekt
een zware wissel op economische ontwikkeling en volksgezondheid
en kost de economie wereldwijd naar schatting USD 3,5 biljoen
per jaar. Het realiseren van SDG 2 (geen honger) blijft een van de
belangrijkste mondiale uitdagingen voor het komend decennium.

Focus van de engagement
Beleggers dienen het onderwerp voedselzekerheid te beschouwen in
de bredere context van duurzame ontwikkeling, die aanzienlijk kan
worden beïnvloed door ondernemingen in de voedselwaardeketen
en die hier ook van kunnen profiteren. In 2018 zijn we gestart
met een engagementprogramma gericht op het stimuleren van
bijdragen van ondernemingen aan voedselzekerheid, waarbij
we ons richtten op ondernemingen in de agrochemische sector,
grondstofhandel, landbouwmechanisatie en irrigatie. Onze dialogen
waren gestoeld op engagementdoelstellingen ten aanzien van
duurzaamheidsrapportage en transparantie, productportefeuilles en
de geografische verdeling van activiteiten, innovatiemanagement
en publiek-private samenwerkingsverbanden.
Bijna twee derde van de dialogen is na onze engagementperiode
van drie jaar in september 2021 met succes afgesloten. De
meeste voortgang werd geboekt bij het formaliseren van
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duurzaamheidsgovernance, het meten van de bijdrage van de
onderneming aan de SDG’s en het onderzoeken van nieuwe
kansen op de markt in voedselonzekere regio’s via publiek-private
samenwerkingen.

Winnaars en verliezers
Een van de belangrijkste factoren die zorgt voor voedselonzekerheid,
is de productiviteit van boeren, of het gebrek eraan. De productiviteit
is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin een boer
toegang heeft tot geavanceerde landbouwproductiemiddelen, zoals
machines en zaaigoed. Tussen markten bestaan er verschillen in
kwaliteit van de input en de beschikbaarheid. Zo hebben boeren
in lage- en middeninkomenslanden de grootste moeite aan
hoogwaardige landbouwmachines, gewasbeschermingsproducten
en gevarieerd zaaigoed te komen.
Binnen onze engagementgroep zagen we de meeste voortgang voor
onze engagementdoelstellingen bij agrochemische ondernemingen
en producenten van irrigatiesystemen. De betaalbaarheid
en toegankelijkheid van hun producten zorgt ervoor dat deze
ondernemingen beter gepositioneerd zijn om hun producten te
promoten in voedselonzekere regio’s. De belangrijkste uitdagingen
in deze sectoren hebben te maken met het effectief betreden van
een markt die zich kenmerkt door kleine boerenbedrijven. Publiekprivate samenwerkingen zijn een geschikt hulpmiddel om in contact
te komen met deze doelgroep.
Aan de andere kant bleken voedselverwerkers en
grondstofhandelaren niet in staat hun impact te vergroten
in het bestrijden van voedselonzekerheid. Deze sectoren
hebben de potentie om een actieve deelnemer te worden in
de landbouwsectoren van ontwikkelingslanden door kleine
boerenbedrijven toegang te verschaffen tot hun producten. We

VOEDSELONZEKERH EI D

vonden echter weinig aanwijzingen over hoe kleine boerenbedrijven
gebonden zijn aan het aanbod van deze ondernemingen. We sloten
de dialoog met beide bedrijven in deze sectoren dan ook zonder
succes af.
De voortgang ten opzichte van onze engagementdoelstellingen bij
producenten van agrarische machines gaf een gemengder beeld.
Hier wisten we twee derde van de dialogen met succes af te sluiten.
Een boer moet flink investeren voor landbouwmachines en de
terugverdientijd is lang. Dat is voor kleine boeren vaak economisch
niet haalbaar.
Ondanks deze uitdaging zien de meeste ondernemingen wel
de kansen die ontstaan in lage- en middeninkomenslanden als
de mechanisatiekloof de komende decennia wordt gedicht. Het
bieden van financiële steun aan boeren door samen te werken met
lokale spelers is cruciaal voor het waarborgen van toegang tot hun
producten. Deze producten moeten ook nog aangepast worden
aan de specifieke behoeften van kleine boerenbedrijven, waar
doorgaans tractoren en andere apparatuur met minder vermogen
nodig zijn.

CASE STUDY

Producent van landbouwmachines Deere & Co.
heeft zijn conventionele tractoren met succes
omgebouwd om te voorzien in de behoefte van
kleinere boerenbedrijven. India is een hub voor de
kleine tractoren, met een vermogen van 20-35 pk,
van de onderneming. De verkoop van tractoren
met minder vermogen bedraagt 10-15% van de
wereldwijde tractorverkoop.
Deere & Co. heeft een R&D-budget vrijgemaakt
voor het ontwikkelen van producten speciaal voor
lage- en middeninkomenslanden. We hebben onze
engagementdoelstelling ‘innovatiemanagement’
met succes gesloten toen de onderneming kon
aantonen zich in te zetten voor een hogere
productiviteit van boeren en hogere inkomens in
voedselonzekere regio’s.

Voortgang en voorstellen voor verbetering
De mate waarin ondernemingen kunnen bijdragen aan
voedselzekerheid is voor een groot gedeelte afhankelijk van de
aanwezigheid van interne duurzaamheidsstructuren en -processen.
Een derde van de ondernemingen in onze engagementgroep
stond echt open om te onderzoeken hoe zij hun rapportages
konden verbeteren en vroeg om onze feedback over hoe ze dit
konden doen, samen met hoe ze concrete SDG-toewijzing en
rapportagetools konden creëren.
Toch slaagde slechts een kwart van de ondernemingen onder
engagement erin hun bijdrage aan voedselzekerheid op te nemen
in de bedrijfsstrategie en hierbij tijdsgebonden en meetbare
doelstellingen ten aanzien van SDG 2 te formuleren, en hun
activiteiten en marketingmodellen aan te passen aan de behoeften
in voedselonzekere regio’s. Wat dit betreft lag de voortgang met
name bij agrochemische ondernemingen en irrigatiebedrijven.

Wat kunnen we nu verwachten?
Voedselzekerheid is fundamenteel verbonden aan biodiversiteit
en landbouwproductie. De voordelen van gezonde ecosystemen,
zoals een goede bodemkwaliteit of bestuiving, zijn essentieel
om een duurzame gewasproductiviteit te waarborgen. De meest
gebruikte methodes voor agrarische groei, zoals het gebruik
van monoculturen of overmatig gebruik van agrochemische
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producten, hebben echter geleid tot een afname van biodiversiteit,
economisch verlies, het in gevaar brengen van productiviteit
en voedselzekerheid. Uiteindelijk zullen die leiden tot hogere
maatschappelijke kosten.
Komend jaar wordt op de 15de bijeenkomst van de Conference
of the Parties (COP15) een raamwerk opgesteld voor de
Convention on Biological Diversity, equivalent van het Akkoord
van Parijs dat voor alle lidstaten is opgesteld ten behoeve van
klimaatverandering.
Hiermee wordt een duidelijke routekaart gepresenteerd om het
komende decennium het verlies aan natuur terug te draaien.
Terwijl klimaatverandering en CO2-uitstoot de afgelopen jaren
hun weg hebben gevonden naar de standaard boekhouding
van ondernemingen, is er nu een duidelijke behoefte de impact
en afhankelijkheid van een onderneming te meten ten aanzien
van biodiversiteit. Een dergelijke mate van transparantie helpt
organisaties te handelen naar hun biodiversiteitvoetafdruk
en hiermee bij te dragen aan het aanpakken van andere
met elkaar samenhangende wereldwijde uitdagingen, zoals
klimaatverandering of voedselzekerheid.

REAL ESTATE

De
natuurlijke
balans
waarborgen
BIODIVERSITEIT
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PETER VAN DER WERF – Engagement specialist

Naast klimaatverandering wordt
biodiversiteitsverlies door beleggers steeds
meer erkend als een wereldwijd systeemrisico.
Het concept en de waarde van biodiversiteit zijn
lang over het hoofd gezien door de wereldwijde
financiële sector. Biodiversiteit, oftewel de
diversiteit binnen en tussen soorten en hun
ecosystemen, houdt het kwetsbare, natuurlijke
evenwicht in stand dat er al miljoenen jaren
voor zorgt dat de aarde bewoonbaar is gebleven
voor ons en de andere soorten waarmee we de
planeet delen.

BIODIVERSITEIT

Zonder biodiversiteit kan de natuur geen goederen en diensten
leveren die biljoenen euro’s waard zijn. Een gezond ecosysteem
is onmisbaar voor voedselzekerheid, ziektepreventie, voorziening
van schoon water en nog veel meer. In het antropoceen neemt
zowel de klimaatverandering als het biodiversiteitsverlies echter
sneller toe dan ooit: het tempo van uitsterven ligt op dit moment
tientallen tot honderden keren hoger dan het gemiddelde van de
afgelopen 10 miljoen jaar. Volgens het World Economic Forum is
biodiversiteitsverlies dan ook het op twee na meest ingrijpende
risico voor de wereldeconomie, en het vierde meest waarschijnlijke
risico.

Ontbossing voor grondstofwinning is een
belangrijke motor voor biodiversiteitsverlies
De vernietiging van leefgebieden als gevolg van veranderingen
in het landgebruik voor landbouwdoeleinden is een van de
belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies. Om het huidige
tempo van uitsterven te vertragen en de biodiversiteit in stand te
houden, is het dus van cruciaal belang een einde te maken aan
ontbossing voor landbouw. Onze engagement met een focus op
biodiversiteit is erop gericht de inkoop- en productiepraktijken te
verbeteren van ondernemingen waarvan de toeleveringsketens
zijn blootgesteld aan risicovolle goederen. Natuurlijk rubber,
soja, rundvlees, tropisch hout en pulp zijn belangrijke landbouwen veeteeltproducten die voor een groot deel bijdragen aan
ontbossing en aantasting van het milieu.

Eerste stappen richting traceerbaarheid in de
Braziliaanse rundvleessector
De rundvleesindustrie in Brazilië is verantwoordelijk voor veel
ontbossing. De dialoog die we al een tijd met enkele van de
belangrijkste rundvleesproducenten voeren, begint echter
vruchten af te werpen. Voorheen namen deze ondernemingen een
defensieve houding aan als het ging over hun betrokkenheid bij
ontbossing en de negatieve milieuvoetafdruk van hun producten.
De laatste tijd zien we echter een verandering, aangezien
ondernemingen zichzelf steeds meer verantwoordelijk houden
en als doel hebben hun toeleveringsketen tegen 2025 volledig
traceerbaar te maken.
Om biodiversiteitsverlies te beperken is het voor ondernemingen
van cruciaal belang na te gaan of ontbossing plaatsvindt bij
de activiteiten van de landbouwer, waar de kalveren worden
grootgebracht, of in andere delen van de toeleveringsketen
voordat het vee aan het slachthuis wordt verkocht.
Beide rundvleesproducenten in ons programma hebben
blockchaintechnologie toegepast om eigen platforms te
ontwikkelen voor hun leveranciers, zodat zij alle bewegingen van
hun vee in de toeleveringsketen kunnen volgen. Voorlopig gebeurt
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dit echter alleen op vrijwillige basis, aangezien wereldwijde
exploitanten van slachthuizen vinden dat verplichte transparantie
een financieel risico oplevert vanwege het mogelijke verlies van
toegang tot vee op de spotmarkt.

Bandenfabrikanten worstelen om ontbossing door
rubberproducenten te voorkomen
In Zuidoost-Azië is er nog steeds weinig voortgang geboekt bij
het terugdringen van ontbossing. Dit heeft voornamelijk te
maken met de toeleveringsketen van rubber voor de fabrikanten
van autobanden. Deze ondernemingen hebben nog steeds
moeite met het invoeren van transparantieprocessen die in
andere toeleveringsketens vaker worden toegepast, zoals
betere traceerbaarheid en toezicht op leveranciers. Toch maken
de meeste bandenfabrikanten tegenwoordig deel uit van het
Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR), een
internationaal, door leden gestuurd platform dat is opgericht om
duurzaamheidsrichtlijnen voor de waardeketen van natuurlijk
rubber vast te stellen. Dit platform helpt ondernemingen een
concreet beleid en toezeggingen op te stellen om de milieu- en
maatschappelijke uitdagingen in de toeleveringsketen van
natuurlijk rubber aan te pakken.

Robeco steunt de lancering van Nature Action 100
Naast onze engagement om ontbossing tegen te gaan neemt
Robeco actief deel aan diverse wereldwijde initiatieven om
biodiversiteitsverlies te voorkomen. Zo hebben we bijgedragen aan
de informele werkgroep ter voorbereiding van de lancering van de

‘MET DE FINANCE FOR
BIODIVERSITY PLEDGE HEEFT
ROBECO TOEGEZEGD HAAR
BELEGGINGEN AF TE STEMMEN
OP HET GLOBAL BIODIVERSITY
FRAMEWORK, DAT OPROEPT OM
IN 2030 GEEN NETTOVERLIES AAN
BIODIVERSITEIT MEER TE LIJDEN EN
IN 2050 EEN POSITIEVE IMPACT TE
HEBBEN OP DE NATUUR. ’
PETER VAN DER WERF

BIODIVERSITEIT

Taskforce Nature-related Financial Disclosure (TNFD), hebben we
ons aangesloten bij het platform Biodiversity Accounting Financials
(PBAF), en hebben we samengewerkt met de werkgroep voor
biodiversiteitsrisico’s van het Cambridge Institute for Sustainable
Leadership (CISL) om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.
Met al deze initiatieven doen we eer aan de Finance for Biodiversity
Pledge, die we in september 2020 hebben ondertekend. Daarmee
heeft Robeco toegezegd haar beleggingen af te stemmen op
het Global Biodiversity Framework, waarover in april 2022 in het
Chinese Kunming wordt onderhandeld door regeringen van over
de hele wereld. Dit plan roept op om in 2030 geen nettoverlies
aan biodiversiteit meer te lijden en in 2050 een positieve impact te
hebben op de natuur.
Ondertekenaars van de Finance for Biodiversity Pledge worden
daarnaast opgeroepen samenwerkingsverbanden aan te gaan
om de biodiversiteit te beschermen. Daarom is Robeco, samen
met een kerngroep van beleggers, de drijvende kracht achter
de ontwikkeling van Nature Action 100. Dit programma, dat
voortbouwt op de lessen die voortkwamen uit de Climate Action
100+, streeft ernaar samen te werken met onderzoeksorganisaties
en ngo’s voor natuurbehoud om een lijst op te stellen van de 100
ondernemingen met de grootste impact op en afhankelijkheid
van biodiversiteit. Wereldwijde beleggers worden uitgenodigd
zich aan te melden en namens de Nature Action 100
beleggersgemeenschap individuele dialogen te leiden.
Robeco zal haar klanten hierbij vertegenwoordigen en
streeft ernaar haar bestaande engagementprogramma over
biodiversiteit aan te vullen. Het algemene doel van deze dialogen
is ondernemingen voorbereiden op het proactief aanpakken
van biodiversiteitsverlies door sterke bestuursstructuren op te
zetten en biodiversiteitsbeleid na te leven. De dialogen moeten
er uiteindelijk toe leiden dat ondernemingen de Taskforce on
Nature-related Financial Disclosure (TNFD) raadplegen wanneer
deze in 2023 wordt gelanceerd. De noodzaak en de omvang van
biodiversiteitsverlies vragen om uitgebreide wereldwijde actie en
de financiële sector kan een belangrijke rol spelen door te zorgen
voor steun vanuit het bedrijfsleven voor het Global Biodiversity
Framework.
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Eind 2020 dienden we een aandeelhoudersresolutie
in voor de aandeelhoudersvergadering van ADM
in 2021, waarin we de onderneming verzochten
meer initiatieven te nemen om ontbossing uit de
toeleveringsketen van soja te bannen. Na enkele
weken intensief onderhandelen, verspreid over
diverse vergaderingen met het hoofd duurzaamheid
en de bedrijfssecretaris van ADM, stemde de
onderneming in met de meeste belangrijke
vragen die in ons voorstel tot intrekking waren
opgenomen en trokken we dus het voorstel voor de
aandeelhoudersvergadering in. We hebben bereikt
dat ADM een herzien beleid tegen ontbossing heeft
gepubliceerd, waarmee de onderneming heeft
toegezegd ontbossing voor 2030 volledig uit te
bannen uit alle toeleveringsketens.

Het versterken
van digitale
activa
CYBERSECURITY
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CAROLINA VERGROESEN – Active ownership analist

De digitalisering breidt zich steeds meer
uit buiten het technologische domein
en dat geldt ook voor de daarmee
gepaard gaande cyberbedreigingen.
Cybercriminaliteit kan variëren van
kleine lokale veiligheidsincidenten met
weinig gevolgen tot cyberaanvallen
die grote delen van de wereldwijde
economie verstoren. De kosten van
cybercriminaliteit stegen de afgelopen
jaren wereldwijd exponentieel van USD
500 miljard in 2017 naar een geschatte
USD 6 biljoen in 2020. Daarom moet
elk bedrijf die digitale activiteiten
onderneemt zijn digitale activa
versterken en beschermen. Anders
worden ze blootgesteld aan grote
risico’s.

CYBERSECURITY

Een nonchalante aanpak voor cyberveiligheid is een duidelijke en
reële bedreiging voor het bedrijfsmodel van een onderneming.
Hoewel deze risico’s de laatste jaren prominenter zijn geworden,
is er nog weinig duidelijkheid over de maatregelen die
ondernemingen nemen om deze risico’s te verkleinen. In 2018
is het Active Ownership-team van Robeco hierover een dialoog
aangegaan met ondernemingen, met als doel het stimuleren van
best practices in de aanpak van cyberrisico en het krijgen van beter
inzicht in de aanpak van vergelijkbare portefeuilleondernemingen.
We begonnen met 11 ondernemingen in de sectoren betalingen,
telecom en huishuishoudelijke producten, omdat deze
ondernemingen gevoelige consumentengegevens verwerken of al
te maken hebben gehad met ernstige datalekken. Hiervan vielen
twee ondernemingen af, omdat we deze verkochten vanwege
slechte financiële resultaten of omdat er een fusie/overname
plaatsvond. We sloten onze engagement uiteindelijk af met negen
ondernemingen, waarvan zeven met succes.

Ondernemingen blijven terughoudend om volledig
transparant te zijn over cyberveiligheid
Het thema richt zich op vijf onderwerpen: governance & toezicht,
beleid & procedures, risicobeheer, transparantie, en privacy by
design. De meeste ondernemingen in onze engagementgroep
erkennen wel de risico’s die gepaard gaan met cybercriminaliteit,
maar hun aanpak van dit risico loopt sterk uiteen. Waar sommige
ondernemingen het zien als een topprioriteit en een essentieel
onderdeel van de legitimiteit van hun bedrijfsvoering, zien andere
ondernemingen cyberveiligheid meer als slechts een van de
vele bedrijfsrisico’s. Dit verschil leidde tot duidelijk afwijkende
succespercentages voor onze verschillende doelstellingen.

reactie op cyberaanvallen te onthullen, waren ze wel bereid
de gevoeligheid en integriteit van hun beveiligingscontroles te
bespreken. Verschillende ondernemingen beschikken over speciale
teams die regelmatig de verdediging van de onderneming testen
om mogelijke hiaten vast te stellen in de huidige processen. Dit
vonden we met name geruststellend omdat mogelijke gevaren
voortdurend veranderen en ondernemingen hun beveiliging
daarop moeten aanpassen en snel dienen te reageren op nieuwe
bedreigingen.

Regelgeving beschermt gevoelige
consumentengegevens steeds beter
Niet ieder datalek is even ernstig en met name datalekken van
persoonsgegevens zijn kwalijk, niet alleen voor ondernemingen
maar vooral voor de personen op wie de gegevens betrekking
hebben. Ondernemingen dienen duidelijk te communiceren
richting hun klanten welke gegevens worden verzameld en met
welk doel, en dienen hun klanten te informeren wanneer er sprake
is van een onopzettelijke inbreuk. Nu gegevensbescherming de
afgelopen jaren wereldwijd steeds meer aandacht krijgt, is dit
nog belangrijker geworden. Deze aandacht heeft geleid tot de
invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van de EU, die geldt voor ondernemingen over de hele
wereld die consumenten bedienen in de EU. We verwachten

De doelstelling governance & toezicht was gericht op het hoogste
niveau van cybermanagement binnen de raad van bestuur en
-commissarissen. Bijna 80% van de ondernemingen had een
duidelijke strategie en governance-hiërarchie voor het beheren
van cyberveiligheid. Verschillende onderwerpen met betrekking
tot transparantie bleken echter voor meer uitdaging te zorgen,
aangezien de meeste ondernemingen hier niet te veel over kwijt
wilden. Dat is begrijpelijk, want hackers kunnen makkelijker
binnendringen als ze precies weten welke beveiligingssystemen er
zijn. Deze terughoudendheid om informatie te verschaffen zorgde
met name voor lagere succespercentages voor de doelstellingen
beleid & procedures (56%) en transparantie (56%). Voor deze
onderwerpen wisten we slechts net iets meer dan de helft van de
engagements met succes af te sluiten.

VERSCHILLENDE ONDERWERPEN
MET BETREKKING TOT
TRANSPARANTIE BLEKEN
VOOR MEER UITDAGING TE
ZORGEN, AANGEZIEN DE
MEESTE ONDERNEMINGEN
HIER NIET TE VEEL OVER KWIJT
WILDEN. DAT IS BEGRIJPELIJK,
WANT HACKERS KUNNEN
MAKKELIJKER BINNENDRINGEN
ALS ZE PRECIES WETEN WELKE
BEVEILIGINGSSYSTEMEN ER ZIJN.

Zichtbare voortgang in de uitvoering van
risicobeheer rond cyberveiligheid

CAROLINA VERGROESEN

Hoewel ondernemingen terughoudend waren om hun specifieke
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daarom van ondernemingen dat zij een gedegen privacybeleid
hebben geïmplementeerd. Hoewel bijna alle ondernemingen
dit hebben gedaan, wisselt de kwaliteit nog sterk. Een aantal
ondernemingen had een mondiaal en gedetailleerd beleid, terwijl
andere ondernemingen een lokaal beleid hanteerden dat alleen
voldeed aan de juridische vereisten en weinig informatief was voor
de consumenten. We hebben 67% van de engagements op het
onderwerp privacy by design met succes afgesloten.

Cyberveiligheid wordt door de digitalisatietrend
voor alle sectoren belangrijker
Cyberveiligheid is de afgelopen drie jaar tijdens onze engagement
wereldwijd belangrijker geworden en we verwachten dat deze
trend zich voortzet, zeker omdat ondernemingen over de hele
wereld hun digitale activiteiten uitbreiden. We zijn verheugd
dat in bijna 80% van de landen wetgeving is ingevoerd inzake
cyberveiligheid. Het is essentieel dat deze wetgeving verder
wordt uitgebreid om duidelijke normen vast te stellen waar
ondernemingen zich aan moeten houden. Hoewel meerdere
ondernemingen onder engagement veel verder gingen dan de
juridische vereisten, zijn veel cyberstrategieën nog wel direct
gekoppeld aan specifieke wet- en regelgeving. Nu de cybernormen
wereldwijd hoger komen te liggen, zullen ondernemingen moeten
vechten voor talent. Uit een wereldwijd rapport van de Information
Systems Security Association blijkt dat de kloof tussen vraag
en aanbod van talenten met vaardigheden in cyberbeveiliging
blijft bestaan, in 2021 al voor het vijfde jaar op rij. Wij denken
dat ondernemingen zich daarom moeten richten op het intern
ontwikkelen van deze vaardigheden, aangezien het werven van
talent van buiten de organisatie waarschijnlijk lastig is. Hoewel
we op het punt staan deze engagement af te sluiten, zien we wel
nog steeds het belang van cyberveiligheid in alle sectoren. Onze
engagementthema’s over digitale innovatie in de zorg en de
sociale impact van artificial intelligence blijven daarom ook gericht
op een gedegen implementatie van het beheer van cyberveiligheid
en gegevensbescherming.
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Een van de ondernemingen die goed scoorde op
de meeste engagementdoelstellingen is Visa. Een
aansprekend voorbeeld van cybergovernance &
toezicht is de Audit & Risk Committee, die toezicht
houdt op de relevante risico’s en zorgt voor de
juiste technische ervaring in de raad van bestuur.
Visa heeft tijdens onze engagement toegezegd de
verslaglegging over de aanpak van cyberrisico’s in
de gehele organisatie verder te verbeteren, inclusief
details over hoe cyberveiligheid is opgenomen in
de beloningscriteria voor bestuurders. Een andere
best practice is dat de onderneming externe partijen
inhuurt om de volwassenheid van zijn programma
te beoordelen, waarbij het beter scoort dan
vergelijkbare ondernemingen.

Stemgedrag

CAROLINA VERGROESEN – Active ownership analist
ANTONIS MANTSOKIS – Active ownership analist

Carolina Vergroesen en Antonis
Mantsokis, beide analist in het
Active Ownership-team, kijken
terug op een aantal trends en
duurzaamheidsvraagstukken die
de agenda van stemseizoen 2021
vormgaven. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de almaar toenemende
spanningen rond een verantwoord
beloningsbeleid voor bestuurders en
het toenemende belang van diversiteit
en inclusie.
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Het samenstellen van een verantwoorde
beloningscommissie
De spanningen rondom het beloningsbeleid voor bestuurders
nemen ieder jaar toe. Zowel aandeelhouders als de maatschappij
in het algemeen plaatsen steeds meer vraagtekens bij
beloningspraktijken van bepaalde ondernemingen. Bij
aandeelhouders lag de focus in het verleden doorgaans op het
koppelen van de beloning aan prestaties, terwijl die bij andere
belanghebbenden meer lag op het verdelen van het beschikbare
vermogen tussen bestuurders en de rest van het personeel. Deze
dynamiek is wel wat veranderd nu de pandemie het verschil
tussen de bestuurskamer en het personeel op de werkvloer
duidelijker heeft gemaakt. Beleggers vroegen in stemseizoen 2021
vaker aandacht voor de ongelijke verdeling tussen de beloning
voor bestuurders en de wijze waarop de rest van het personeel
wordt beloond. Nu de eisen van institutionele beleggers en
de maatschappij ten aanzien van beloningen meer op één lijn
komen te liggen, neemt de druk op ondernemingen toe om deze
traditionele werkwijze te wijzigen.
Ondanks de eensgezindheid tussen institutionele beleggers en
de maatschappij is er één groep aandeelhouders die hervorming
tegengaat: de insiders. Bij veel beursgenoteerde ondernemingen
is een groot deel van de aandelen – soms gaat het om aandelen
van een andere klasse om de zeggenschap te behouden – in
handen van het management, de oprichters en andere insiders.
Deze insiders zwakken een sterke onafhankelijke oppositie af en
dragen er doorgaans aan bij dat Say on Pay-voorstellen zonder
al te veel weerstand worden aangenomen. Het is dan ook niet
verrassend dat de gemiddelde beloning voor bestuurders gestaag
is toegenomen, ondanks onvrede hierover in de maatschappij en
bij aandeelhouders.
Aangezien het niet waarschijnlijk is dat deze
aandeelhoudersstructuren op korte termijn veranderen, kijken we
naar andere manieren om deze belemmeringen te omzeilen. In
veel ontwikkelde landen wordt de verantwoordelijkheid voor het
vaststellen van beloningen door de raad van bestuur toegewezen
aan een selecte groep bestuurders, die de beloningscommissie
vormen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het vaststellen
van het beloningsbeleid voor uitvoerende bestuurders, het
opstellen van doelstellingen voor prestatiegebonden beloningen
en het vaststellen van het totale individuele beloningspakket
van iedere uitvoerende bestuurder. Aangezien deze
beloningscommissies de bevoegdheid hebben het beloningsbeleid
te wijzigen, kan het aankaarten van de werkwijze van deze
commissies bijdragen aan verandering.
Aandeelhouders hebben een bepaalde mate van invloed op de
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samenstelling van deze commissie. Het is essentieel een volledig
onafhankelijke commissie te hebben, zodat het management niet
in staat is zijn eigen beloning te bepalen. Naast onafhankelijkheid
kan ook de achtergrond van bestuurders sterk bepalend zijn voor de
wijze van belonen waar hij of zij mee instemt. Veel bestuursleden
bekleden zelf een uitvoerende rol bij een ander bedrijf en
beschikken daarmee wellicht niet over hetzelfde referentiekader
voor eerlijke beloningen als het algemene publiek. Hierdoor kan
er ook belangenverstrengeling optreden wanneer uitvoerende
bestuurders deel uitmaken van beloningscommissies. Zo kan
het gebeuren dat ze er bij hun eigen onderneming de dupe van
worden als ze te uitgesproken zijn over de beloningen bij een
andere onderneming. Een diverse commissie kan ervoor zorgen dat
oude gewoontes worden doorbroken en bijdragen aan een meer
kritische evaluatie van het algemene beloningsbeleid.
Een andere manier om verandering teweeg te brengen
is door rechtstreeks de dialoog aan te gaan met de
beloningscommissie. Om die reden gaat Robeco regelmatig in
gesprek met ondernemingen om directe feedback te geven op het
beloningsbeleid. Deze gesprekken helpen de beloningscommissie
de uitkomst van een stemming te vertalen naar daadwerkelijk
uitvoerbare veranderplannen. Beloningscommissies maken vaak
gebruik van beloningsadviseurs, die suggesties aandragen aan
de commissie op basis van beloningspraktijken bij vergelijkbare
bedrijven. Deze gangbare praktijk kan averechts werken, omdat
die helpt een status quo in stand te houden die niet langer wordt
ondersteund door veel aandeelhouders. Het is daarom belangrijk
dat beloningscommissies ook input krijgen van aandeelhouders,
zodat zij op de hoogte zijn van veranderende eisen. Een nauwere
samenwerking met aandeelhouders kan voorkomen dat een
onderneming onverwachts te maken krijgt met onvrede van de
aandeelhouders.
Een laatste redmiddel om de besluitvorming van de
beloningscommissie te beïnvloeden is door gebruik te maken
van stemrecht om herbenoeming van commissieleden tegen te
gaan, die geen wezenlijke verbeteringen hebben doorgevoerd in
het beloningsbeleid. Dat is wat Robeco doet als we drie jaar op rij
tegen de beloningsregeling hebben gestemd en er geen gepaste
reactie is gekomen van de onderneming op dit tegengeluid.
We denken dat aandeelhouders steeds vaker direct naar de rol van
de beloningscommissie kijken, nu beloningen een heet hangijzer
lijken te blijven op de agenda van aandeelhoudersvergaderingen.
Dit is in lijn met een bredere beweging van aandeelhouders om
de benoeming van bestuurders te gebruiken om hun zorgen over
verschillende onderwerpen kenbaar te maken. We verwachten dan
ook een proactievere aanpak van beloningscommissies, waarbij
ze ervoor kiezen het gesprek aan te gaan met aandeelhouders in
plaats van hun positie in de raad van bestuur in gevaar te brengen.

STEMGEDRAG

Diversiteit en inclusiviteit
Diversiteit en inclusiviteit zijn de afgelopen jaren steeds
belangrijker geworden, niet alleen als agendapunt
tijdens aandeelhoudersvergaderingen, maar ook als
engagementonderwerp van beleggers om ondernemingen
te helpen de sociale ongelijkheid binnen hun organisatie aan
te pakken. Door de Me Too-beweging uit 2017, over seksuele
intimidatie en misbruik van vrouwen op de werkvloer, en de
Black Lives Matter-beweging, tegen discriminatie en etnische
ongelijkheid, realiseerden beleggers zich dat ondernemingen
meer moeten doen aan diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in
hun organisaties. Het is duidelijk dat vrouwen- of etnische quota in
het hogere management en in bestuurskamers eerste belangrijke
stappen zijn om diversiteit te bevorderen, maar dit alleen is niet
voldoende om het systeem te veranderen en maatschappelijke en
raciale discriminatie aan te pakken.
Om op lange termijn succesvol en concurrerend te zijn, moeten
ondernemingen inclusiever worden en een afspiegeling zijn van
de maatschappij waar ze onderdeel van zijn. Uit een rapport van
McKinsey uit 2019 blijkt dat inclusie belangrijk is en dat zelfs relatief
diverse ondernemingen het moeilijk vinden om de inclusiviteit te
verhogen. Ondernemingen dienen een werkomgeving te creëren
die wordt gekenmerkt door inclusief leiderschap, gelijkheid en
eerlijke kansen en die vrij is van vooroordelen en discriminatie.
Daarnaast is er een zerotolerancebeleid nodig ten aanzien van
discriminerend gedrag en dient er een diverse talentenpool te zijn.
Er is een cultuur nodig waarin alle medewerkers zich vrij voelen
helemaal zichzelf te zijn op de werkvloer. Die kan gecreëerd worden
door werkgroepen samen te stellen van medewerkers met diverse
(minderheids)achtergronden. Hetzelfde rapport laat zien dat
ondernemingen waar al diversiteit is en die bovenstaande stappen
volgen om de inclusiviteit te verbeteren, het financieel beter doen
dan hun branchegenoten.
Veel beleggers en belangenbehartigers van beleggers hebben
tegenwoordig aandacht voor de rol van ondernemingen in het
uitroeien van raciale en maatschappelijke ongelijkheid in onze
samenleving. Van oudsher houden ondernemingen door hun
bedrijfscultuur en -gedrag maatschappelijke ongelijkheid juist in
stand. Zo zien we dat gemeenschappen van kleur onevenredig
hard worden geraakt door milieuschade als gevolg van
vervuilende ondernemingen. In de aandeelhoudersvergaderingen
van dit jaar zagen we bij veel grote Amerikaanse banken
aandeelhoudersvoorstellen om een audit naar etnische
gelijkheid uit te laten voeren, om te bepalen in hoeverre
hun bedrijfsactiviteiten een “negatieve impact hebben op
belanghebbenden en gemeenschappen van kleur”. Het doel
van dit voorstel is om een onafhankelijk en objectief onderzoek

21 | Active Ownership Report Q3-2021

in te stellen naar de effectiviteit van interne en externe
maatregelen van de banken om systematisch racisme te
bestrijden en naar de impact van het bankbeleid zelf ten
aanzien van het verstrekken van hypotheken, particuliere
leningen en MKB-leningen aan mensen met een donkere
huidskleur. Deze voorstellen worden steeds belangrijker
in het ter verantwoording roepen van ondernemingen
ten aanzien van hun eigen verklaringen over het
maatschappelijke doel van de onderneming.
Diversiteit gaat echter niet alleen over gender, ras of
etniciteit. In december 2020 heeft aandelenbeurs Nasdaq
een verzoek ingediend bij de SEC om van zijn 3.300
beursgenoteerde ondernemingen te eisen dat zij ten
minste één vrouwelijk bestuurslid en één bestuurslid dat
zich identificeert als ondervertegenwoordigde minderheid
of als lid van de LGBTQ-gemeenschap benoemen, op
basis van het ‘pas toe of leg uit’-principe. Ook inclusie
op de werkvloer van mensen met een beperking wordt
steeds meer onderdeel van de discussie over diversiteit en
inclusiviteit. Een rapport uit 2018 van Accenture laat zien
dat ondernemingen die hun best doen mensen met een
beperking aan te nemen, het financieel beter doen dan
vergelijkbare ondernemingen. Uit het rapport blijkt ook dat
mensen met een beperking op de werkvloer zorgen voor
meer innovatie, een hogere productiviteit en een meer
inclusieve werkomgeving. Deze dimensies van diversiteit
zijn lastiger af te kaderen, waardoor het moeilijker is
specifieke doelstellingen op te stellen voor bepaalde
ondernemingen, al is het maar vanwege de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van de EU (een
strenge lijst met eisen ten aanzien van de bescherming
en beveiliging van persoonsgegevens). Toch zien we
dat aandeelhouders van Amerikaanse ondernemingen
dit jaar vaker vragen om diversiteitscijfers over hun
personeelsbestand. Dankzij meer openheid en meetbare
diversiteitscijfers over werknemers zijn beleggers beter in
staat de inspanningen van een onderneming op het gebied
van diversiteit en inclusiviteit te beoordelen en krijgen zij
hier meer inzicht in.
Als gevolg van megatrends, zoals klimaatverandering, gaat
de demografische samenstelling de komende decennia
wereldwijd veranderen en worden onze landen nog
diverser. Deze verandering gaat zeker maatschappelijke
effecten met zich meebrengen, maar ook een aanzienlijke
impact hebben op de arbeidsmarkt en consumententrends.
Ondernemingen moeten een open dialoog aangaan
met beleggers en overheden om de impact hiervan aan

te kunnen. Er zullen ongetwijfeld obstakels zijn (bijvoorbeeld
de beschikbaarheid van gegevens ten behoeve van specifieke
diversiteits-, gelijkheids- en inclusiviteitsdoelstellingen), maar
diversiteit moet wel op een meer holistische manier worden
benaderd – niet alleen om specifieke resultaten te boeken, maar
ook ter verbetering van de algehele inclusiviteit.
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TH EMA’S EN ON DERN EMI NGEN

Levenscyclusbeheer van
mijnbouw Newcrest Mining

Parker Hannifin Corp.

Newcrest Mining
Rio Tinto
BHP Billiton
Anglo American
Barrick Gold Corp.
First Quantum Minerals Ltd.
Fortescue Metals Group Ltd.
Gerdau SA
Grupo Mexico SAB de CV
Polymetal International Plc
Polyus Gold OAO
Sibanye Stillwater Ltd.

Climate Action

Klimaatneutraliteit
BP
BlueScope Steel Ltd.
CRH Plc
ExxonMobil
Gazprom OAO
POSCO
PTT Public
Vistra Energy Corp.
Enel
Royal Dutch Shell

Wereldwijd afval verminderen
Acuity Brands, Inc.
Power Integrations, Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Ltd.
Waste Management, Inc.

23 | Active Ownership Report Q3-2021

Chevron
Cummins, Inc.
Enel
Hitachi Ltd.
Lukoil Holdings OAO
Royal Dutch Shell

Goed milieumanagement
Jardine Matheson Holdings Ltd.
The AES Corporation
Kinder Morgan, Inc.
Royal Ahold Delhaize N.V.
Colgate-Palmolive Co.
Grupo Bimbo SAB de CV
McDonalds
Mondelez International
Nestlé
Tesco Plc
Wal-Mart Stores
BHP Billiton

Klimaattransitie in de financiële
sector
Bank of America Corp.
Barclays Plc
Citigroup, Inc.
HSBC
JPMorgan Chase & Co., Inc.
ING Groep NV
BNP Paribas SA

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
DBS Group Holdings
Australia & New Zealand Banking Group
Ltd.

Biodiversiteit
Archer Daniels Midland
Compagnie Generale des Etablissements
Michelin SCA
JBS SA
Marfrig Foods SA
Mondelez International
Sappi Ltd.
Suzano Papel e Celulose SA
Top Glove Corp. Bhd.
The Hershey Corporation

Single Use Plastics
Berry Plastics Group, Inc.
Carrefour
Nestlé
PepsiCo, Inc.
Procter & Gamble Co.
Sealed Air Corp.

Arbeidspraktijken na Covid-19
Accor SA
Amazon.com, Inc.
Meituan Dianping
Wal-Mart Stores

Eerlijke Lonen in de Kledingsector
Hanesbrands, Inc.

TH EMA’S EN ON DERN EMI NGEN

Phillips-Van Heusen Corp.
The Home Depot
Adidas
NIKE
Asics Corp.

Voedselzekerheid
AGCO Corp.
Archer Daniels Midland
Bayer
CF Industries Holdings, Inc.
CNH Industrial NV
Deere & Co.
FMC Corp.
Mexichem SAB de CV
Syngenta AG
Corteva, Inc.

Glencore Plc
MTN Group
Procter & Gamble Co.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Aon Plc
Reckitt Benckiser Group Plc
Tesco Plc
Bayerische Motoren Werke
Volvo Group

Persimmon Plc
Legrand Holding SA
Schneider Electric SA
Gerdau SA
Dongfeng Motor Group Co Ltd.
Flow Traders NV
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Arcadis NV
SoftBank Corp.

Sociale Impact van Gaming

Verantwoordelijk
beloningsbeleid

Activision Blizzard, Inc.
Electronic Arts, Inc.
NCsoft Corp.
NetEase.com, Inc.
Take-Two Interactive Software, Inc.
Tencent Holdings Ltd.

Sociale Impact van Artificial
Intelligence

Corporate Governance in
Opkomende Markten

Alphabet, Inc.
Amazon.com, Inc.
Adobe Systems, Inc.
Microsoft
Apple
Facebook, Inc.
Booking Holdings, Inc.
Visa, Inc.
Accenture Plc

Companhia de Concessoes Rodoviarias SA
CPFL Energia SA
Anhui Conch Cement Co. Ltd.
XinAo Gas Holdings Ltd.
Hyundai Motor
Samsung Electronics
Woongjin Coway Co. Ltd.
Haier Smart Home Co., Ltd.

Digitale Innovatie in de Zorg
Abbott Laboratories
AbbVie, Inc.
CVS Caremark Corp.
Fresenius SE
Philips
Roche
Quintiles IMS Holdings, Inc.
Sinopharm Group Co., Ltd.
HCA Holdings, Inc.
UnitedHealth Group
Anthem, Inc.
Eli Lilly & Co.

Goed sociaal management
Cognizant Technology Solutions Corp.
Sociedad Quimica y Minera SA
FMC Corp.
Allegion Plc
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Bayer
Syngenta AG
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Corporate governance
standaarden in Azië
ROHM Co. Ltd.
Asics Corp.
Mando Corp.
Hyundai Motor
Samsung Electronics
China Mobile Ltd.
Hynix Semiconductor, Inc.
OMRON Corp.
SK Holdings Co. Ltd.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Deutsche Boerse
Linde Plc
NIKE
Schneider Electric SA
STMicroelectronics NV
Tesco Plc
Walt Disney
Wolters Kluwer

Cultuur en toezicht in de bancaire
sector
Wells Fargo & Co.
HSBC
ING Groep NV
De Volksbank NV
Barclays Plc
JPMorgan Chase & Co., Inc.
Citigroup, Inc.
Bank of America Corp.
BNP Paribas SA

Cybersecurity
PayPal Holdings, Inc.
Reckitt Benckiser Group Plc
Booking Holdings, Inc.
Visa, Inc.
Altice NV
Vodafone
Fidelity National Information Services, Inc.

Goed ondernemingsbestuur

SDG Engagement

AkzoNobel
DSM
Unilever
Royal Dutch Shell
Petroleo Brasileiro
KB Financial Group, Inc.
Samsung Electronics
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.

Amazon.com, Inc.
Anthem, Inc.
Delphi Automotive Plc
Deutsche Boerse
eBay
JPMorgan Chase & Co., Inc.
Novartis
Rio Tinto
Sony

STMicroelectronics NV

Palmolie
Wilmar International
Genting Bhd.

Global Compact schendingen
Deze ondernemingen worden niet
weergegeven vanwege de aard van de
onderwerpen en de mogelijke impact van
publicatie op de ondernemingen.
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CODES OF CON DUCTS

Gedragscodes
Robeco maakt actief gebruik van zijn
eigendomsrechten als aandeelhouder door,
namens zijn klanten, een constructieve
dialoog aan te gaan met ondernemingen.
We geloven dat verbeteringen in het
gedrag van ondernemingen ten aanzien
van duurzaamheid kunnen leiden tot
een verbeterd risico-rendementsprofiel
van onze beleggingen. Robeco gaat
de dialoog aan met ondernemingen
van over de hele wereld, in zowel onze
aandelen- als obligatieportefeuilles.
We voeren twee typen engagement
uit met de ondernemingen waarin
we beleggen: value engagement en
enhanced engagement. In beide gevallen
streven we ernaar het gedrag van
ondernemingen op het gebied van milieu,
maatschappij en ondernemingsbestuur
(environmental, social and governance,
afgekort tot ESG) te verbeteren, met als
doel de langetermijnprestaties van een
onderneming te verbeteren, en uiteindelijk
ook de kwaliteit van de beleggingen van
onze klanten te verhogen.
Robeco hanteert een holistische benadering
voor het integreren van duurzaamheid.
We zien duurzaamheid als drijvende kracht
achter veranderingen op lange termijn in
markten, landen en ondernemingen, met
een impact op toekomstige prestaties.
Daarom nemen we duurzaamheid
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mee als een van de value drivers in ons
beleggingsproces, net zoals we de financiële
positie van ondernemingen en het
marktmomentum meenemen.

2. en zich er steeds van te vergewissen dat
zij niet medeplichtig zijn aan schending
van mensenrechten.

Arbeid
Ga voor meer informatie naar:
https://www.robeco.com/docm/
docu-robeco-stewardship-policy.pdf

Het UN Global Compact
Een van de belangrijkste gedragscodes
in het engagementproces van
Robeco is het Global Compact van de
Verenigde Naties. Het Global Compact
ondersteunt ondernemingen en
andere maatschappelijke spelers van
over de hele wereld bij het stimuleren
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Het is opgezet in het jaar
2000 en is de meest onderschreven
gedragscode in zijn soort. Het Global
Compact verlangt van ondernemingen
dat zij binnen hun eigen invloedssfeer
een aantal kernwaarden op het gebied
van mensenrechten, arbeid, milieu
en corruptiebestrijding omarmen,
ondersteunen en naleven. Tien universele
principes vormen de basis voor het omgaan
met de uitdagingen van globalisering.

3. Ondernemingen dienen de vrijheid
van vakvereniging en de effectieve
erkenning van het recht op collectieve
onderhandelingen te steunen;
4. zich inspannend voor de uitbanning
van iedere vorm van verplichte en
gedwongen arbeid;
5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid;
6. en de uitbanning van discriminatie in
arbeid en beroep.

Milieu
7. Ondernemingen dienen voorzorg te
betrachten bij hun benadering van
milieu-uitdagingen;
8. initiatieven te ondernemen om een
grotere verantwoordelijkheid voor het
milieu te bevorderen;
9. en de ontwikkeling en de verspreiding
van milieuvriendelijke technologieën te
stimuleren.

Mensenrechten

Corruptiebestrijding
10. Ondernemingen dienen elke vorm
van corruptie tegen te gaan, inclusief
afpersing en omkoping.

1. Ondernemingen dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten
te steunen en te respecteren;

Meer informatie is te vinden op
https://www.unglobalcompact.org/

CODES OF CON DUCTS
OESO-richtlijnen voor
Multinationale Ondernemingen
De OESO-richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen zijn aanbevelingen
van regeringen aan multinationale
ondernemingen die actief zijn in
of afkomstig zijn uit landen die de
richtlijnen volgen. Deze richtlijnen
zijn een ander belangrijk raamwerk in
het engagementproces van Robeco.
Ze voorzien ondernemingen van nietbindende principes en normen voor
verantwoord ondernemen
in een wereldwijde context, in
overeenstemming met geldende wetgeving
en internationaal erkende standaarden.

– United Nations Global Compact
– de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties;
– de Uitgangspunten van de
Verenigde Naties inzake Bedrijven en
Mensenrechten;
– de OESO-richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen;
– het OESO-richtsnoer voor institutionele
beleggers.

op klimaat engagement met hoge CO2
en de Interfaith Center on Corporate
Responsibility (ICCR). Een ander belangrijk
initiatief waar Robeco ondertekenaar van
is, betreft de Principles for Responsible
Investment (PRI) van de Verenigde Naties.
In dit verband verklaren institutionele
beleggers zich in te zetten voor
verantwoord beleggen, zowel voor hun
eigen beleggingen als naar buiten toe.

We volgen niet alleen zelf deze codes, maar
verwachten ook van ondernemingen dat
ze deze codes, principes en best practices
volgen.

Robeco’s Active Ownership-team

Robeco’s stembeleid
De aanbevelingen in de richtlijnen geven
gestalte aan de gedeelde waarden van de
regeringen van landen waar een groot deel
van de internationale directe investeringen
vandaan komen en waar veel van de
grootste multinationale ondernemingen
zijn gevestigd. De richtlijnen zijn erop
gericht ondernemingen positief te laten
bijdragen aan wereldwijde vooruitgang
op het gebied van economie, milieu en
maatschappij.
Meer informatie is te vinden op:
http://mneguidelines.oecd.org/

Internationale gedragscodes
Robeco heeft ervoor gekozen algemeen
aanvaarde gedragscodes te hanteren
om de ESG-verantwoordelijkheden
van entiteiten waarin we beleggen te
beoordelen. Robeco houdt zich aan
een aantal onafhankelijke en breed
geaccepteerde gedragscodes, verklaringen
en best practices en is een ondertekenaar
van verscheidene van deze codes. Naast het
Global Compact van de Verenigde Naties
zijn de belangrijkste codes, principes en
best practices voor engagement die Robeco
volgt:
– de internationale
governancebeginselen van het
International Corporate Governance
Network (ICGN);
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Robeco moedigt goed ondernemingsbestuur en duurzame bedrijfsvoering
aan, omdat deze in onze ogen
bijdragen aan de creatie van
aandeelhouderswaarde op de lange
termijn. Het uitbrengen van stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen maakt
deel uit van Robeco’s Active Ownershipbenadering. Robeco heeft het stembeleid
zo ontworpen en geïmplementeerd dat
we altijd stemmen in het beste belang
van onze klanten. Het beleid van Robeco
ten aanzien van ondernemingsbestuur
is gebaseerd op de internationaal
geaccepteerde governancebeginselen van
het International Corporate Governance
Network (ICGN). Door actief gebruik te
maken van ons stemrecht kunnen we,
namens onze klanten, de betreffende
ondernemingen aansporen de kwaliteit
van het management te verhogen en het
duurzaamheidsprofiel te verbeteren. We
verwachten dat dit op de lange termijn een
positieve uitwerking heeft op de creatie van
aandeelhouderswaarde.

Samenwerking
Waar nodig stemt Robeco zijn
engagementactiviteiten af met andere
beleggers. Voorbeelden hiervan zijn
Eumedion (een platform voor institutionele
beleggers op het gebied van corporate
governance), het Climate Action 100+
initiatief, een samenwerkingsverband

De stem- en engagementactiviteiten
van Robeco worden uitgevoerd door
het Active Ownership-team. Het team
is in 2005 opgericht en opereert vanuit
Rotterdam en Hongkong. Gezien Robeco’s
wereldwijde activiteiten, zijn er in het
team verschillende nationaliteiten
vertegenwoordigd. Deze diversiteit
zorgt voor inzicht in het financiele,
juridische en culturele klimaat waarin
de ondernemingen opereren waarmee
we in dialoog zijn. Het Active Ownershipteam maakt deel uit van Robeco’s
Duurzaam Beleggen Expertisecentrum
(Sustainable Investment Centre of
Expertise) onder leiding van Carola
van Lamoen. Het Expertisecentrum
combineert onze kennis en ervaring
op het gebied van duurzaamheid
binnen het beleggingsdomein en
stimuleert leiderschap door expertise
en inzichten op het gebied van
duurzaam beleggen te leveren aan onze
klanten, beleggingsteams, het bedrijf
en bredere markt. Bovendien krijgt
het Active Ownership-team input van
beleggingsprofessionals die zijn gevestigd
in lokale kantoren van Robeco over de
hele wereld. Samen met ons wereldwijde
klantenbestand kunnen we dit netwerk
gebruiken om met onze Active Ownershipactiviteiten een maximale impact van te
behalen.

OVER ROBECO

Robeco Institutional Asset Management B.V.
(Robeco, ROtterdamsch BEleggings COnsortium) is
een internationale vermogensbeheerder opgericht
in 1929. Momenteel heeft Robeco wereldwijd 15
kantoren, inclusief het hoofdkantoor in Rotterdam.
Door de unieke integratie van fundamenteel,
duurzaam en kwantitatief onderzoek, is
Robeco in staat een uitgebreide selectie van
beleggingsstrategieën te bieden aan zowel
institutionele als particuliere beleggers.
Duurzaam beleggen is een integraal onderdeel
van Robeco’s algemene strategie. Wij zijn
ervan overtuigd dat het integreren van factoren
op het gebied van milieu, maatschappij en
ondernemingsbestuur leidt tot beter gefundeerde
beleggingsbeslissingen. Daarnaast geloven
we dat onze engagement met ondernemingen
waarin we beleggen over financieel materiële
duurzaamheidskwesties een positieve impact heeft
op het beleggingsresultaat en de maatschappij.
Meer informatie is te vinden op:
https://www.robeco.com

BELANGRIJKE I N FORMATI E
Robeco Institutional Asset Management B.V., hierna Robeco, heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit
Financiële Markten te Amsterdam. Zonder nadere toelichting kan deze publicatie niet als volledig worden beschouwd. Het is bedoeld om
beleggers te voorzien van informatie over Robeco’s specifieke vaardigheden, maar is geen aanbeveling om financiële instrumenten te
kopen of verkopen. Alle rechten van Robeco met betrekking tot deze publicatie blijven voorbehouden aan Robeco. Niets uit deze publicatie
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Robeco. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van genoemde Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen
via www.robeco.nl.
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Contact
Robeco
Postbus 973
3000 AZ Rotterdam
Nederland

1318-0921

T +31 10 224 1 224
I www.robeco.com

