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Voortgang per thema

Aantal engagement activiteiten per onderwerp

 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

Milieu 34 47   60

Sociaal 14 21   29

Corporate Governance 14 18   25

SDGs 11 26   34

Wereldwijde Controverse 15 13   18

Total 88 125   166

Aantal engagement activiteiten per contacttype

 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

Meeting 1 1   2

Conference call 62 74   136

Schriftelijke correspondentie 60 109   169

Aandeelhoudersresolutie 0 1   1

Analyse 10 25   35

Overig 1 7   8

Totaal 134 217   351
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Stemgedrag per voorstelcategorie

Stemoverzicht

 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

Totaal aantal vergaderingen waar is gestemd 222 1.063   1.285

Totaal aantal agenda-items gestemd 2.915 16.035   18.950

% Vergaderingen met minstens één stem tegen het management 63% 74%   72%
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Klimaatneutraliteit
Het nieuwe thema Klimaatneutraliteit is een uitbreiding van ons bestaande 

thema gericht op het decarboniseren van ondernemingen. We gaan met 

nog eens 15 ondernemingen een engagement aan over het klimaat. Nick 

Spooner neemt de belangrijkste veranderingen in het thema met ons door, 

van een groter bereik tot een nog sterkere nadruk op samenwerking.   

Goed ondernemingsbestuur
Nu het seizoen voor aandeelhoudersvergaderingen in 2022 ten einde 

loopt, nemen we even de tijd om stil te staan bij de belangrijkste trends in 

het stemseizoen van dit jaar, van hybride aandeelhoudersvergaderingen 

tot toenemende discussies over klimaat en beloning. Michiel van Esch 

bespreekt enkele belangrijke aandeelhoudersvergaderingen en laat 

daarmee zien hoe belangrijk het is om met ondernemingen in dialoog te 

gaan over goed ondernemingsbestuur.

Single Use Plastics
Wegwerpplastic is niet meer weg te denken uit onze samenleving, maar 

de door plastic veroorzaakte vervuiling zadelt ons op met een enorm 

probleem en vraagt om innovatieve oplossingen om plastic duurzamer 

te maken. Sylvia van Waveren neemt ons mee naar haar drie jaar 

durende engagement met ondernemingen in de hele waardeketen van 

verpakkingen en staat stil bij de uitdagende weg naar circulariteit. 

Digitale Innovatie in de Zorg 
Nu Covid-19 stilaan naar de achtergrond verdwijnt, sluiten 

wij onze engagement over Digitale Innovatie in de Zorg af. 

Engagementspecialist Laura Bosch werpt een blik op de resultaten van het 

engagementprogramma en op enkele van de belangrijkste trends, kansen 

en uitdagingen die de digitale transformatie in de gezondheidszorg met 

zich meebrengt.

SDG Engagement
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde 

Naties bieden een blauwdruk voor een duurzamere toekomst. 

Engagementspecialist Alexandra Mortimer deelt de eerste inzichten in hoe 

ons nieuwe SDG-engagementprogramma, gelanceerd in 2021, de invloed 

van beleggers gebruikt om de bijdrage van ondernemingen aan de SDGs 

te versnellen, door samen te werken met ondernemingen om duurzame 

ontwikkeling te integreren in hun strategie en bedrijfsmodel. 

Stemmen bij volmacht
Onze stemspecialisten Diana Trif en Antonis Mantsokis hebben ook dit jaar 

weer duizenden stemmen ingediend tijdens het stemseizoen en delen de 

belangrijkste hoogtepunten van dit seizoen, dat werd gekenmerkt door een 

groeiende aandacht voor aandeelhoudersrechten en nicheonderwerpen, 

zoals de houding van ondernemingen tegenover de abortuswetgeving in de 

VS. Ook zagen we een toenemend aantal verkapte anti-ESG-voorstellen.

INHOUD
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In de eerste helft van 2022 was er veel economische onrust, 

van het conflict tussen Rusland en Oekraïne dat de energie- 

en voedselmarkten verstoort, tot de groeiende onzekerheid 

nu de inflatie en de rente overal ter wereld stijgen. Deze 

wereldwijde ontwikkelingen onderstrepen het toenemende 

belang van onze engagement met het bedrijfsleven: van onze 

versnelde engagement over een netto-uitstoot van nul, die 

nu samenvalt met olietekorten in Europa, tot onze actieve 

deelname aan het seizoen voor aandeelhoudersvergaderingen 

van dit jaar, waar wij het toenemende belang van verantwoord 

ondernemingsbestuur hebben benadrukt.

En hoewel de economische onrust nu de agenda 

domineert, blijft ook de klimaatverandering centraal staan, 

niet alleen via onze engagements, maar ook tijdens de 

aandeelhoudersvergaderingen in 2022. Wat engagement 

betreft hebben we ons thema Klimaatneutraliteit uitgebreid 

met nog eens 15 ondernemingen, die we stimuleren in hun reis 

naar CO
2
-neutraliteit.

Ondertussen zien we bij veel aandeelhoudersvergaderingen 

groeiende steun voor milieuvoorstellen, van beleggers 

die vragen het gebruik van wegwerpplastic terug te 

dringen tot verzoeken om meer transparantie over de 

klimaatrisico’s van ondernemingen. In ons artikel over Goed 

ondernemingsbestuur leggen we uit hoe beleggers niet alleen 

een duidelijke boodschap kunnen afgeven door te stemmen 

op aandeelhoudersvergaderingen, maar deze interactie tussen 

aandeelhouders ook kunnen gebruiken om tot een krachtige 

dialoog over maatschappelijk verantwoord ondernemen te 

komen.

Nu het stemseizoen voor 2022 ten einde loopt, komt er ook 

een einde aan ons engagementthema over Single Use Plastics, 

waarvoor we in dialoog zijn geweest met tien ondernemingen 

uit de hele waardeketen van plastic verpakkingen. In de loop 

van deze drie jaar durende engagement hebben we grote 

voortgang gezien in het bevorderen van plasticrecycling. 

We zijn veelbelovende innovaties tegengekomen en waren 

verheugd over de groeiende samenwerking binnen de sector 

om plasticafval te verminderen. Ondanks de indrukwekkende 

voortgang bij sommige ondernemingen was geen van de 

ondernemingen onder engagement in staat een volledig 

circulair bedrijfsmodel op te zetten. Daar is dus nog ruimte voor 

verdere verbetering.

Onze engagement met de sector gezondheidszorg is ten 

einde gekomen nu landen de Covid-19-beperkingen hebben 

versoepeld. Via ons programma Digitale Innovatie in de Zorg, 

dat in 2019 van start is gegaan, hebben we benadrukt hoe de 

druk van de pandemie op de gezondheidszorgsector belangrijke 

tekortkomingen op het gebied van innovatie en veiligheid aan 

het licht heeft gebracht. We hebben ondernemingen in de 

gezondheidszorg drie jaar lang begeleid op hun digitale reis, 

van het opzetten van concrete digitale innovatiestrategieën tot 

groeiende samenwerkingsinitiatieven tussen zorgverleners, 

het stimuleren van kennisdeling en bredere integratie van 

zorgoplossingen. We hebben twee derde van de engagements 

succesvol afgesloten, wat betekent dat niet alle ondernemingen 

in staat waren de stappen te zetten die nodig waren om de 

risico’s van digitalisering aan te pakken, of die nou te maken 

hadden met gegevensbescherming, cyberveiligheid of de 

ontwikkeling van de bredere sector. 

Tot slot introduceren we in deze kwartaalrapportage met 

gepaste trots ons SDG-engagementprogramma, een nieuwe 

manier om in gesprek te gaan met ondernemingen. Het thema 

is gericht op de bijdrage die ondernemingen kunnen leveren 

aan een of meerdere van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

en roept op tot de integratie van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in de bedrijfsmodellen van deze ondernemingen. 

Wij hopen duidelijk te maken welk effect beleggers teweeg 

kunnen brengen met hun acties. 

De breedte van onze engagementthema’s en de diepte van 

onze dialogen zijn een afspiegeling van het belang dat wij 

aan duurzaamheid hechten nu we de tweede helft van 2022 

ingaan. 

Carola van Lamoen

Head of Sustainable Investing

INLEIDING
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NICK SPOONER – Engagement specialist

Het nieuwe thema Klimaatneutraliteit, dat is gelanceerd in het 
eerste kwartaal van 2022, is een uitbreiding van ons bestaande 
thema gericht op het decarboniseren van ondernemingen. We 
gaan met nog eens 15 ondernemingen een engagement aan 
over het klimaat. In dit gesprek staat Nick Spooner stil bij de 
blijvende urgentie van klimaatactie, licht hij de belangrijkste 

wijzigingen in het thema toe en wijst hij nogmaals op het belang 
van gezamenlijke actie nu wij onze engagement in het kader van 

het Climate Action 100+-initiatief voor beleggers opvoeren.

Het draait niet alleen 
om het bereiken van 

het einddoel van netto-nul, 
maar ook om de weg ernaartoe.

KLIMAATNEUTRALITEIT
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KLIMAATNEUTRALITEIT

Dit engagementthema is erop gericht samen met ondernemingen toe te werken naar een 

wereldwijde netto-uitstoot van nul in 2050. Dat is nodig om de uitstoot van broeikasgassen 

te beperken en de opwarming van de aarde verder tegen te gaan. Onderzoek van 

het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft gewaarschuwd voor de 

verwoestende gevolgen van het niet halen van de doelen uit het Akkoord van Parijs om de 

opwarming van de aarde tegen te gaan, met fors meer fysieke en economische schade bij 

een opwarming van 2 °C boven het pre-industriële niveau, in vergelijking met de lagere 

doelstelling van 1,5 °C. Daarom is het ons gezamenlijke streven de temperatuurstijging te 

beperken tot 1,5 °C, of zo dicht mogelijk daarbij. 

‘Netto-nul’ is een nuttige term om dit langetermijndoel te formuleren. Maar deze term zorgt 

ook voor een al te simplistische opvatting van wat er nodig is, en voor verschillen in trajecten 

op sector- en regionaal niveau. Bovendien waarschuwt het meest recente onderzoek van het 

IPCC dat de wereld nu veel meer actie moet ondernemen om het aantal deeltjes per miljoen 

CO
2
 in de atmosfeer tegen 2050 te verminderen. Aangezien het uiteindelijk om de totale 

uitstoot gaat, draait het niet alleen om het bereiken van het einddoel van netto-nul, maar 

ook om de weg ernaartoe. Meer specifiek gaat het om de vraag hoe snel we de uitstootcurve 

op korte en middellange termijn kunnen ombuigen. Als de uitstoot doorgaat in het huidige 

tempo, heeft de wereld het CO
2
-budget dat de opwarming zou beperken tot 1,5 °C in het 

volgende decennium opgebruikt. Dus hoe eerder de wereld in actie komt, hoe meer tijd er 

wordt gewonnen voor een volledige transitie. 

In het kader van dit engagementthema verwachten we van ondernemingen dat ze 

langetermijndoelen opstellen voor netto-nul en deze concreet maken met geloofwaardige 

uitstootreductiestrategieën voor de korte en middellange termijn, en met transitieplannen 

die het komende decennium zorgen voor een vermindering van de reële uitstoot. 

Een geloofwaardige klimaatstrategie is moeilijk te definiëren, want iedere onderneming 

heeft haar eigen uitdagingen en benaderingen om te decarboniseren. We kunnen echter wel 

gebruikmaken van externe benchmarks, zoals de Climate Action 100+ Net Zero Benchmark, 

om onze doelen te definiëren. In onze ogen is dit een complete en doordachte benadering 

voor het aansturen van geloofwaardige transitiestrategieën. Veel van onze engagements zijn 

vooral gericht op uitstootreductiedoelen voor de korte, middellange en lange termijn, maar 

het is ook noodzakelijk ervoor te zorgen dat ondernemingen duidelijk zijn over hun plannen 

om dit te bereiken. Ze moeten transparant zijn over hun structuren voor klimaatbeheer en de 

klimaatgerelateerde risico’s en kansen, en plannen hebben voor het inzetten van het kapitaal 

dat nodig is om te decarboniseren. 

Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Climate Action 100+-proces en blijven 

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van maatstaven en indicatoren binnen de 

benchmark. Recente ontwikkelingen hebben geleid tot twee nieuwe subthema’s rond 

klimaatverantwoording en de ‘rechtvaardige transitie’, waarin ook maatschappelijke factoren 

worden meegenomen. Daarnaast richten we ons ook steeds meer op CO
2
-compensatie en 

proberen we ervoor te zorgen dat ondernemingen de mitigation hierarchy volgen en de 

nodige zorgvuldigheid betrachten bij compensatieactiviteiten.

Het toenemende gebruik van netto-nuldoelen heeft de discussie over CO
2
-compensatie in 

een stroomversnelling gebracht. Ondernemingen worden daardoor namelijk uitgedaagd 

na te denken over hoe een netto-nulonderneming er in hun ogen uitziet. Het bereiken van 

deze eindbestemming gaat gepaard met sterk uitlopende reductiekosten, niet alleen tussen 

Wat zijn de doelen van het thema 
Klimaatneutraliteit?
 
 

Wat is een geloofwaardig transitieplan 
en wat zijn de doelen waarnaar we 
streven in onze engagement? 

 
 



8    |   Active Ownership Report Q2-2022

KLIMAATNEUTRALITEIT

verschillende ondernemingen, maar ook binnen ondernemingen. Het kan zijn dat sommige 

ondernemingen, vooral in sectoren met een hoge, moeilijk aan te pakken uitstoot, met 

restuitstoot blijven zitten, wat betekent dat er technologie voor negatieve uitstoot nodig 

is. Als het gaat om biologische oplossingen voor CO
2
-compensatie, moeten we voorzichtig 

zijn over de mate van commitment van een onderneming en over de mogelijke negatieve 

effecten die gepaard gaan met deze investeringen, zoals impact op de rechten van de 

inheemse bevolking of op de biodiversiteit. Als de Covid-19-pandemie ons iets duidelijk heeft 

gemaakt, is het wel dat veel van deze problemen verband houden met elkaar. 

Het nieuwe thema Klimaatneutraliteit, dat is gelanceerd in het eerste kwartaal van 

2022, is een uitbreiding van ons bestaande thema gericht op het decarboniseren van 

ondernemingen, dat in het vierde kwartaal van 2020 van start is gegaan. We hebben 

het thema uitgebreid door een dialoog aan te gaan met nog eens 15 ondernemingen. 

Wat de benadering voor deze uitbreiding anders maakt, is het selectieproces voor 

ondernemingen. Net al bij ons engagementthema Versnelling richting Parijs gebruiken 

we een stoplichtsysteem om ondernemingen te categoriseren op basis van hun 

gebrek aan afstemming op het Akkoord van Parijs. Voor het Versnelling richting Parijs-

engagementprogramma selecteerden we de 13 slechtst presterende ondernemingen 

voor een dialoog, en het engagementprogramma Klimaatneutraliteit breidt dit uit met de 

volgende 12 slechtst presterende ondernemingen op basis van onze beoordeling. 

Drie mijnbouwondernemingen zijn niet geselecteerd op basis van dit stoplichtsysteem, 

maar vanwege kansen die zich voordeden binnen het bredere Climate Action 100+-initiatief. 

Dat brengt het aantal ondernemingen waarmee we in dialoog gaan op 15. Ondanks deze 

afwijkende benadering ten opzichte van de andere ondernemingen zijn deze mogelijkheden 

tot samenwerking in onze ogen zeer waardevol om de impact van onze engagement te 

vergroten. Het belang van de mijnbouwsector, zowel wat betreft uitstootreductie met 

betrekking tot de verbranding van fossiele brandstoffen als de uitbreiding van de winning 

van CO
2
-arme mineralen, was een belangrijke overweging bij de selectie van deze 

ondernemingen. 

De toevoeging van deze drie mijnbouwondernemingen weerspiegelt de bredere 

inspanningen die wij hebben gedaan om onze invloed in het kader van het Climate Action 

100+-initiatief te vergroten. In ons nieuwe Value Engagement-thema Klimaatneutraliteit 

voeren we nu de engagement met vijf van de 15 ondernemingen mede aan voor de Climate 

Action 100+ en treden voor nog eens vijf ondernemingen op als engagementpartner. 

We bevinden ons nog te vroeg in het proces om iets te kunnen zeggen over het succes van de 

engagement – we hopen over 18-24 maanden meer kwantificeerbare resultaten te zien. Toch 

kunnen we nu al wel wat opvallende zaken benoemen, zoals het voorbeeld hieronder:

LyondellBasell

In het kader van het Climate Action 100+-initiatief hebben wij de engagement 

met LyondellBasell mede geleid en hebben we eerder dit jaar een vergadering met 

de voorzitter belegd. Dit was de eerste keer dat in het kader van het initiatief een 

directe dialoog plaatsvond met een niet-uitvoerend bestuurslid. Tijdens dit gesprek 

konden we onze verwachtingen overbrengen aan de onderneming, die ondanks 

recente voortgang nog steeds relatief slecht presteert in externe benchmarks. Na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarin verschilt dit 
engagementprogramma van andere 
engagementprogramma’s?  
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dit gesprek heeft LyondellBasell een herzien duurzaamheidsverslag gepubliceerd. 

Wij waren verheugd dat er veel verbeteringen waren doorgevoerd, waaronder de 

publicatie van kortetermijndoelen en meer details over de decarbonisatiestrategie 

tot 2030, die wij hadden aanbevolen in onze eerdere engagement waarover deze 

rapportage gaat. Wij erkenden deze voortgang in een recenter gesprek met de 

onderneming en gaven verdere feedback op het verslag, met name over onze 

toekomstige doelstellingen in de engagement rond de doelstellingen voor scope 

3-uitstoot en voor klimaatlobby. 

Enel

De engagement met Enel in het kader van het Climate Action 100+-initiatief 

staat sinds 2018 mede onder onze leiding. Voor de meeste van onze 

engagementdoelstellingen hebben we inmiddels aanzienlijke voortgang geboekt. 

Meer recentelijk hebben we onze engagement gericht op de klimaatlobby en 

rapportages van Enel. Het afgelopen jaar hebben we een intensieve dialoog 

gevoerd met de onderneming over dit onderwerp en uitgebreide feedback 

gegeven op basis van onze verwachtingen. In het tweede kwartaal van 2022 

zagen we positieve resultaten van deze inspanningen, want de onderneming 

heeft de rapportage over haar klimaatlobbyactiviteiten aanzienlijk verbeterd. In 

het geconsolideerde jaarverslag en de duurzaamheidsrapportage over 2021 heeft 

Enel voor het eerst een beoordeling opgenomen voor de mate van afstemming op 

de doelen in het Akkoord van Parijs. Dit is iets waar de brancheorganisaties waar 

Enel lid van is voor hebben gepleit. Op basis van de verbeterde transparantie en de 

toepassing van good practices heeft InfluenceMap, een onafhankelijke denktank 

die klimaatlobbyactiviteiten van ondernemingen rangschikt, de score van Enel 

verhoogd van 21/100 naar 57. Dit betekent dat Enel nu op de derde plaats staat 

van de ondernemingen waar de Climate Action 100+ zich op richt en die een 

beoordeling van een brancheorganisatie hebben gepubliceerd.  

‘VEEL VAN ONZE ENGAGEMENTS ZIJN VOORAL 
GERICHT OP UITSTOOTREDUCTIEDOELEN VOOR DE 
KORTE, MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN, MAAR 
HET IS OOK NOODZAKELIJK ERVOOR TE ZORGEN 
DAT ONDERNEMINGEN DUIDELIJK ZIJN OVER HUN 
PLANNEN OM DIT TE BEREIKEN.’

NICK SPOONER

KLIMAATNEUTRALITEIT



REAL ESTATE

Een nieuw tijdperk 
voor aandeelhouders-
vergaderingen?   
GOED  
ONDERNEMINGSBESTUUR

MICHIEL VAN ESCH  – Engagement specialist

Het seizoen voor aandeelhouders-vergaderingen biedt 
beleggers een unieke gelegenheid in dialoog te gaan met 
ondernemingen. Nu landen over de hele wereld weer van 
het slot gaan, kiezen steeds meer ondernemingen voor 
een hybride aandeelhoudersvergadering, zodat meer 
mensen de vergadering kunnen bijwonen. Ondertussen 
gebruiken beleggers de aandeelhoudersvergaderingen 
om een krachtiger standpunt in te nemen over 
onderwerpen als beloning, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en klimaatactie. 
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Hybride aandeelhoudersvergaderingen:  
het beste van twee werelden
Tot de uitbraak van de pandemie brachten de meeste 

institutionele aandeelhouders hun volmachtstem al ruim 

voor de aandeelhoudersvergadering uit. De daadwerkelijke 

vergadering wordt doorgaans fysiek bijgewoond door particuliere 

aandeelhouders. Institutionele aandeelhouders komen slechts 

in enkele gevallen opdagen om een openbare verklaring af te 

leggen, terwijl de dialoog hoofdzakelijk ruim voor de vergadering 

plaatsvindt. 

De wereldwijde gezondheidscrisis heeft dat allemaal veranderd. 

‘Digitale vergaderingen maken het weliswaar mogelijk dat meer 

aandeelhouders deelnemen aan de vergaderingen, maar ze bieden 

het management of bestuur ook de mogelijkheid de mate van 

interactie te controleren.’ Sommige ondernemingen doen hun best 

alle gestelde vragen te beantwoorden, zelfs in een digitale opzet, 

terwijl andere ondernemingen alleen de vragen beantwoorden 

die gemakkelijk te beantwoorden zijn. De volledig digitale 

aandeelhoudersvergaderingen bieden meer aandeelhouders de 

mogelijkheid om deel te nemen, maar de verantwoording is laag. 

Het management kan namelijk vervelende vragen vermijden en er 

is een beperkte mogelijkheid voor aandeelhouders vervolgvragen 

te stellen als de gegeven antwoorden te vaag zijn.

Tijdens het seizoen in 2022 zagen we dat veel ondernemingen 

gaan voor het beste van twee werelden. Hybride vergaderingen 

bieden aandeelhouders die niet in de gelegenheid zijn ver te 

reizen, de mogelijkheid vragen te stellen of opmerkingen te 

maken vanuit hun kantoor in het buitenland. Aandeelhouders 

die er zeker van willen zijn dat hun boodschap niet op ‘mute’ 

wordt gezet, kunnen naar de vergadering komen om hun stem 

te laten horen. Op dit moment zien we over de hele wereld 

aandeelhoudersvergaderingen plaatsvinden in veel verschillende 

vormen. In sommige industrieën lijkt de voorkeur uit te gaan naar 

de volledig digitale aandeelhoudersvergadering, terwijl andere 

markten een duidelijke voorkeur hebben voor een terugkeer 

naar de fysieke vergaderingen zoals we die kennen van vóór de 

pandemie. 

Wij zijn van mening dat de toekomstige opzet beide mogelijk 

moet maken: een brede groep aandeelhouders moet online 

aandeelhoudersvergaderingen kunnen bijwonen, terwijl het 

ook mogelijk moet zijn fysiek aanwezig te zijn. In Nederland zijn 

verschillende ondernemingen hier al in geslaagd. Zo zagen we 

tijdens de aandeelhoudersvergadering van DSM, waar wij fysiek 

aanwezig waren, dat vergaderingen efficiënt kunnen worden 

gehouden met aandeelhouders die inbellen en vragen stellen 

vanaf hun eigen locatie. 

Uiteraard kleven er ook nadelen aan de fysieke aanwezigheid 

bij hybride aandeelhoudersvergaderingen, zoals wanneer 

belangengroepen als aandeelhouders deelnemen aan een 

vergadering, een podium voor zichzelf opeisen en het verloop van 

de vergadering verstoren. Een voorbeeld hiervan zagen we toen 

verschillende deelnemers aan de aandeelhoudersvergadering 

van Shell (voorheen Royal Dutch Shell) zich vastlijmden aan hun 

stoel en ervoor zorgden dat de vergadering enkele uren vertraging 

opliep.

Beloningen: meten met verschillende maatstaven
Voorheen zagen aandeelhouders beloning als het enige instrument 

dat ze voorhanden hadden om het management op één lijn te 

brengen met het creëren van aandeelhoudersrendement, maar 

die tijd is voorbij. De afgelopen jaren konden beloningsrapporten 

en -beleid steeds vaker op afkeuring van aandeelhouders rekenen. 

Regelgeving zoals de gewijzigde Richtlijn Aandeelhoudersrechten 

(SRD2) in Europa geeft aandeelhouders meer instrumenten 

om hun afkeuring van beloningspraktijken kenbaar te maken. 

Daarnaast heeft de Covid-19-pandemie de kijk op beloning 

veranderd, zowel in de ogen van de samenleving als in wat 

aandeelhouders als aanvaardbare beloningspraktijken 

beschouwen. 

Een voorbeeld van aandeelhouders die in opstand kwamen, was 

te zien bij Philips: 80% van de aandeelhouders stemde tegen 

de bonusregeling van de onderneming vanwege een bijstelling 

van de prestatiedoelstellingen. De raad van commissarissen 

zette de problemen in de toeleveringsketen gewoon weg als 

externe kwesties en beweerde dat de achterblijvende prestaties 

niet konden worden toegeschreven aan het management. Zelfs 

als dit inderdaad waar is, dan nog lijken aandeelhouders zich 

er ongemakkelijk bij te voelen om beloningscommissies toe 

GOED ONDERNEMINGSBESTUUR

‘DIGITALE VERGADERINGEN MAKEN 
HET WELISWAAR MOGELIJK 
DAT MEER AANDEELHOUDERS 
DEELNEMEN AAN DE 
VERGADERINGEN, MAAR ZE BIEDEN 
HET MANAGEMENT OF BESTUUR 
OOK DE MOGELIJKHEID DE MATE 
VAN INTERACTIE TE CONTROLEREN’

MICHIEL VAN ESCH
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te staan de financiële resultaten voor het management aan 

te passen als dat niet ook kan voor andere belanghebbenden 

van de onderneming.  Aandeelhouders van Phillips leden een 

kapitaalverlies van 40% als gevolg van de leveringsproblemen, 

terwijl klanten ondeugdelijke medische apparatuur geleverd 

kregen en geen compensatie ontvingen. 

Waar aandeelhouders in Europa een bonus van EUR 1,5 miljoen 

al onacceptabel vinden met het oog op slechte ervaringen 

van belanghebbenden, zien we in de VS de beloning van 

CEO’s alleen maar verder stijgen naar nieuwe records. Zo 

kreeg de CEO van Apple dit jaar maar liefst USD 98 miljoen 

uitbetaald voor zijn verrichtingen. Zijn prestatiegebonden 

langetermijnbeloningsregeling – met een reële waarde van bijna 

USD 45 miljoen op de toekenningsdatum – heeft betrekking op 

de resultaten over drie jaar op basis van één enkele maatstaf, 

waarbij een aanzienlijk deel van de beloning ook wordt toegekend 

wanneer de resultaten benedengemiddeld zijn. Ondanks een 

advies van stemadviseur ISS tegen dit beloningspakket te 

stemmen, keurde een grote meerderheid van de aandeelhouders 

(64%) zijn beloning toch goed. 

In onze engagement met ondernemingen dringen we er bij 

beloningscommissies op aan beloningsregelingen in te zetten 

om bonussen af te stemmen op waardecreatie op lange termijn, 

waarbij zowel naar financieel rendement als naar duurzaamheid 

wordt gekeken. Dit betekent ook dat wij van ondernemingen 

verwachten dat ze matigheid betrachten bij het toekennen 

van beloningen aan CEO’s. Voor veel beleggers verschuift het 

concept van verantwoording over de beloning van een zuivere 

aandeelhoudersbenadering naar een benadering die alle 

belanghebbenden omvat.

Klimaatvoorstellen krijgen steeds meer steun
Aandeelhouders maken steeds vaker gebruik van hun stemrecht 

om ondernemingen te stimuleren hun verantwoordelijkheid 

te nemen voor maatschappelijke en milieukwesties. Op de 

recente aandeelhoudersvergadering van Exxon Mobil steunde 

een meerderheid van de aandeelhouders een verzoek om meer 

informatie over de wijze waarop de onderneming kan worden 

beïnvloed door het stappenplan naar netto-nul in 2050 van het 

Internationaal Energieagentschap. Meer dan een derde van de 

Exxon-aandeelhouders steunde ook een aandeelhoudersvoorstel 

waarin werd gevraagd om rapportage over de inspanningen van 

de onderneming haar bijdrage aan het gebruik van wegwerpplastic 

te verminderen. Zo’n 39% van de aandeelhouders stemde voor 

een volledige verantwoording van de klimaatrisico’s van de 

onderneming. 

Ook maatschappelijke onderwerpen krijgen steeds meer steun. 

Zo krijgen Amerikaanse technologieondernemingen vaak het 

verzoek te rapporteren over risico’s rond privacykwesties, of over 

de manier waarop hun producten worden gebruikt in landen die 

in verband worden gebracht met mensenrechtenschendingen. Het 

blijft echter onwaarschijnlijk dat aandeelhoudersvoorstellen op 

een meerderheid kunnen rekenen bij technologieondernemingen 

vanwege de duale structuur voor hun aandelenklassen, die het 

mogelijk maakt dat het management een aanzienlijk deel van de 

stemmen kan controleren. 

Aandeelhoudersvoorstellen zijn een goede manier om de 

mening van sommige aandeelhouders, dat ondernemingen 

voortgang moeten boeken op het gebied van maatschappelijke 

en milieukwesties, kenbaar te maken, maar toch worden zulke 

voorstellen niet consequent ingediend in alle markten. In de VS 

zijn aandeelhoudersvoorstellen veel gebruikelijker en worden 

die vaak gebruikt als uitgangspunt voor engagement. In Europa 

daarentegen is een constructieve dialoog vaak het instrument 

bij uitstek om invloed uit te oefenen op het management, 

maar deze dialoog heeft vaak niet de kracht van een stemming. 

Daarom dringen wij er bij ondernemingen op aan aanvullende 

mechanismen in te voeren om verantwoording af te leggen over de 

prestaties op het gebied van maatschappelijke en milieukwesties, 

bijvoorbeeld door hun klimaatplannen ter stemming voor te 

leggen (de zogeheten Say on Climate) of door hun risicorapportage 

over duurzaamheidskwesties te verbeteren.

Europese regelgeving gaat ondernemingen binnenkort 

verplichten hun duurzaamheidsrapportages voor te leggen aan 

de aandeelhoudersvergadering. Dit lijkt slechts een technisch 

detail, maar aandeelhouders laten stemmen over een specifieke 

duurzaamheidskwestie kan een extra impuls geven aan best 

practices op het gebied van duurzaamheid. Het is ook een middel 

voor aandeelhouders om hun stem te laten horen wanneer ze 

ondernemingen vragen hun duurzaamheidsprestaties verder te 

verbeteren.  

GOED ONDERNEMINGSBESTUUR
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De kosten van 
circulariteit    

SINGLE USE PLASTICS

SYLVIA VAN WAVEREN  – Engagement specialist

Van het conserveren van voedsel tot het 
vervoeren van medicijnen, wegwerpplastic 
is een essentieel onderdeel van het moderne 
leven geworden. De vervuiling die dit 
veroorzaakt, zadelt ons langzamerhand 
echter op met een enorm probleem: waar 
geen efficiënte afvalinfrastructuur bestaat, 
stroomt plastic de zee in of liggen bermen 
ermee bezaaid. Om onze planetaire grenzen 
te beschermen, moeten ondernemingen 
overstappen op een circulair model dat de 
nadelen van wegwerpplastic kan beperken en 
een positief zakelijk effect kan hebben.
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De huidige toepassing van plastic als verpakkingsmateriaal heeft 

veel voordelen, maar er kleven ook nadelen aan. Die worden met 

de dag zichtbaarder. Plastic producten voor eenmalig gebruik 

worden in luttele seconden gemaakt, worden slechts enkele 

minuten gebruikt, maar blijven als afval eeuwenlang liggen. Van 

2019 tot 2022 is Robeco met tien ondernemingen in dialoog 

geweest om de wereldwijde waardeketen voor plastic in de 

richting van een meer circulair economisch model te sturen. Na 

drie jaar hebben we 80% van onze engagementdialogen succesvol 

afgesloten.

Vermindering, hergebruik en recycling van 
wegwerpplastic
Plastic wordt gebruikt in vrijwel elk segment van onze moderne 

economie, omdat het superieure functionele eigenschappen 

combineert met lage kosten. Het gebruik ervan is sinds de jaren 70 

van de vorige eeuw vertwintigvoudigd en zal naar verwachting in 

de komende 20 jaar nogmaals verdubbelen. Tegenwoordig komt 

bijna iedereen, waar dan ook, dagelijks plastic verpakkingen tegen 

die doorgaans maar één keer worden gebruikt. Het verminderen 

van wegwerpplastic is een prioriteit geworden voor de aanpak van 

de enorme berg afval die het veroorzaakt. Een circulaire economie 

vermindert de behoefte aan wegwerpplastic, innoveert zodat 

plastic kan worden hergebruikt of gecomposteerd, en laat alles 

recirculeren door het binnen de ‘kringloopeconomie’ en uit het 

milieu te houden.

Uitdagingen en problemen
Er zijn talloze, onderling samenhangende uitdagingen en 

problemen bij het beheren van plastic, waarbij ook een aantal 

uitdagingen voortvloeit uit deze oplossingen. We hebben 

vastgesteld dat de ontwikkeling van verantwoorde verpakkingen 

soms botst met andere oplossingen. Zo worden bioplastics gezien 

als een belangrijke oplossing voor afval, omdat die makkelijker 

afbreekbaar zijn dan standaardplastics. Dit maakt recycling echter 

nog ingewikkelder. Bioplastics worden gemaakt van grondstoffen 

die niet op fossiele brandstoffen zijn gebaseerd, wat positief is 

voor hun vermogen om de gevolgen voor het klimaat te beperken. 

Maar de negatieve effecten zijn vaak vergelijkbaar wanneer ze 

niet worden gerecycled als standaardplastics. Bovendien zijn deze 

composteerbare materialen vaak niet van voldoende kwaliteit om 

het voedsel dat erin verpakt is te beschermen.

 

Gerecycled plastic nog steeds te duur
We ontdekten ook dat er een dringende noodzaak is om de 

dynamiek van vraag en aanbod van gerecycled plastic te 

verbeteren. Het recyclen van plastic tot nieuwe verpakkingen kan 

duur zijn. Huishoudelijk plastic afval moet worden gesorteerd, 

omgesmolten tot korrels, en verwerkt tot nieuwe verpakkingen. 

Daarom is gerecycled plastic vaak duurder dan nieuw plastic. Door 

efficiënter te recyclen om een economische markt voor gerecycled 

plastic te creëren, kunnen ondernemingen de kansen grijpen en 

hun bedrijfsmodellen daarop afstemmen. 

Focus van de engagement
Het doel van dit thema was de wereldwijde waardeketen van 

plastic verpakkingen om te buigen naar een meer circulair model 

en vraag en aanbod van gerecycled plastic beter op elkaar af te 

stemmen. Deze engagement was gericht op het verbeteren van 

de duurzaamheid binnen de plasticsector. De tien ondernemingen 

waar we ons op richtten, zijn actief in sectoren met de potentie 

de problemen rond plasticafval het hoofd te bieden. Wij zijn 

een engagement aangegaan met de gehele waardeketen 

voor plastic, van de petrochemische industrie, producenten 

van plastic verpakkingen en verpakte consumptiegoederen tot 

retailondernemingen. 

De resultaten van onze engagement
Ondernemingen implementeren innovatieve recyclinginitiatieven 

en zijn betrokken bij sectorbrede samenwerkingsverbanden. We 

zagen echter weinig voortgang in de richting van een volledig 

circulair model, en er was weinig bewijs van meer verantwoorde 

lobbyactiviteiten gericht op regelgeving. In april 2022 hebben 

we acht van de tien engagements succesvol afgesloten. We 

hebben vastgesteld dat de meeste ondernemingen goede 

voortgang hebben geboekt met betrekking tot drie van de 

engagementdoelstellingen, te weten innovatiemanagement, 

SINGLE USE PLASTICS

‘DOOR EFFICIËNTER TE RECYCLEN 
OM EEN ECONOMISCHE 
MARKT VOOR GERECYCLED 
PLASTIC TE CREËREN, KUNNEN 
ONDERNEMINGEN DE 
KANSEN GRIJPEN EN HUN 
BEDRIJFSMODELLEN DAAROP 
AFSTEMMEN.’

SYLVIA VAN WAVEREN
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plasticrecycling, en samenwerking en samenwerkingsverbanden 

binnen de sector. Op het gebied van verantwoord lobbyen voor 

verandering in regelgeving en harmonisatie van plastic toonden ze 

echter minder voortgang. 

Veel initiatieven, maar nog in een vroeg stadium
Ondanks een flinke algemene voortgang hebben we vastgesteld 

dat slechts enkele ondernemingen concrete inspanningen hebben 

geleverd om over te stappen op een circulair model. Er is over het 

geheel genomen onvoldoende voortgang geboekt in de richting 

van effectieve harmonisatie van plastic, vooral doordat het zeer 

moeilijk is de effecten van complexe plastics te verminderen. Dit 

kan worden gezien in het eerdere voorbeeld van de paradox van 

oplossingen die ook extra uitdagingen met zich meebrengen, zoals 

bij bioplastics. 

Een ander voorbeeld van zo’n paradox is een onderneming die 

fors heeft geïnvesteerd in het opschalen van de afvalinzameling in 

Egypte. Dit biedt economische kansen voor lokale mensen zonder 

baan en informeert consumenten over de waarde van recycling. Dit 

type volledig traceerbaar plastic is echter veel duurder dan plastic 

van nieuwe grondstoffen. Een ander voorbeeld is een onderneming 

die een initiatief lanceerde rond een innovatief drinkecosysteem 

dat door de UN PRI werd erkend als een best practice voor het 

vermijden van afval. Daarnaast was er ook een onderneming 

die een recyclingfaciliteit startte om plasticafval afkomstig van 

consumenten terug te brengen in zijn moleculaire vorm om te 

worden gebruikt als grondstof voor nieuwe plasticmaterialen.  

Vervolgstappen
Robeco heeft het voortouw genomen in de roep om een 

VN-verdrag over plastics, en heeft andere beleggers en 

belanghebbenden in de financiële sector opgeroepen dit verdrag 

te ondertekenen. Dit initiatief, dat in de zomer van 2021 is 

gelanceerd, kreeg veel steun van de Ellen MacArthur Foundation, 

het WWF, en ondernemingen als BASF, Tesco, Coca Cola, Danone, 

Henkel, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Unilever en Amcor, 

naast vele anderen. In maart 2022 heeft de VN een mandaat 

goedgekeurd voor het Internationaal Onderhandelingscomité 

om een juridisch bindend verdrag over plasticvervuiling te 

ontwikkelen.  

Een voorbeeld van een best practice is Nestlé, 

een Zwitserse multinational die levensmiddelen 

en dranken verwerkt. Dit is de grootste 

beursgenoteerde voedingsmiddelenonderneming 

ter wereld. De onderneming lanceerde een initiatief 

rond een innovatief drinkecosysteem dat door de 

UN PRI werd erkend als een best practice voor het 

vermijden van afval. Nestlé heeft twee nieuwe 

verpakkingsinnovaties ontwikkeld voor zijn flessen 

natuurlijk mineraalwater. De nieuwe waterflessen 

zijn zo ontwikkeld dat ze net zo functioneren als 

traditionele plastic flessen, maar met veel minder 

plastic.

Het gebruikte materiaal is een ultradunne plastic 

fles die volledig uit gerecycled materiaal bestaat. 

Het gebruikt twee keer minder plastic dan een 

traditionele literfles. De plastic laag is omgeven 

door een vezelhoudend materiaal dat gemaakt 

is van 100% gerecycled karton en oude kranten. 

Dankzij zelfontwikkelde technologieën kunnen de 

plastic- en vezellagen worden samengevoegd tot 

een functionele, stevige waterfles die gemakkelijk 

schadevrij gebruikt kan worden.

CASE STUDY

SINGLE USE PLASTICS
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Digitale revolutie in de 
gezondheidszorg   
DIGITALE INNOVATIE IN DE ZORG LAURA BOSCH  – Engagement specialist

De digitale transformatie die de gezondheidszorg 
de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, komt 
nu op grotere schaal in een stroomversnelling. 
De uitbraak van de Covid-19-pandemie heeft niet 
alleen het gebruik van digitale technologieën 
in de gezondheidszorg versneld, maar ook 
ondernemingen gedwongen over hun niet-
technologische barrières heen te stappen om 
zich aan te passen aan de nieuwe dynamiek en 
concurrerend te blijven na de pandemie. Nu we 
onze engagement met de gezondheidszorgsector 
afronden, werpen we een blik op enkele van de 
belangrijkste trends, kansen en uitdagingen die de 
digitale transformatie met zich meebrengt. 
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Volgens een onderzoek van Accenture zegt 81% van de bestuurders 

in de gezondheidszorg dat het tempo van de digitale transformatie 

in hun organisatie omhoog gaat. Om succesvol te zijn moeten de 

belangrijkste bestuurders in de gezondheidszorg voor elk gebied 

in hun organisatie een digital-first benadering hanteren waarin 

mensen centraal staan. Inmiddels hebben veel ondernemingen 

onder engagement hun eerste visieverklaring en doelstellingen 

op het gebied van digitale innovatie opgesteld. De farmaceutische 

industrie blijft iets achter bij andere spelers, zoals producenten van 

medische apparatuur of leveranciers van informatietechnologie 

voor de gezondheidszorg. Tot voor kort was de noodzaak de 

gebruikelijke gang van zaken te veranderen er nog niet. En 

historisch gezien vraagt de buitenwereld ook maar in beperkte 

mate om transparantie.

Voor de meeste ondernemingen die actief zijn in de 

gezondheidszorg, is innovatie van hun product- of dienstenaanbod 

de belangrijkste bron voor concurrentievoordeel en daarmee 

de motor van hun toekomstige groei. De sleutel tot succesvolle 

digitale innovatie is een geïntegreerde aanpak die het mogelijk 

maakt oplossingen kenbaar te maken bij belanghebbenden en die 

uiteindelijk efficiëntere, beter geïntegreerde zorg voor patiënten 

oplevert. Dankzij onze engagement weten we dat ondernemingen 

in toenemende mate werken aan resultaatgerichte zorgmodellen, 

waarin het zoeken naar de beste oplossingen voor patiënten 

centraal staat.

Kansen en uitdagingen 
Zakelijke partnerschappen zijn niet nieuw, maar nu zien we 

multilaterale systemen die gebruikmaken van gedeelde 

dataplatforms als een veerkrachtige, aanpasbare en betrouwbare 

basis voor bestaande en toekomstige partnerschappen. De Covid-

19-pandemie heeft de actieve samenwerking tussen publieke en 

private partners versterkt, waarbij kennis wordt gedeeld en data 

wordt uitgewisseld ten behoeve van het bredere zorgsysteem. 

Volgens McKinsey blijft het aantal partnerschappen toenemen 

vanwege de noodzakelijke digitale integratie en als antwoord op de 

daaruit voortvloeiende bezorgdheid over de privacy van patiënten. 

In lijn met het toenemende aantal partnerschappen kunnen 

wijzigingen in de regelgeving de uitwisseling van gegevens via 

beveiligde, interoperabele elektronische zorgdatabases mogelijk 

maken.

Er zijn enkele knelpunten geweest bij de algemene invoering 

van digitale oplossingen in de gezondheidszorgsector. Vanwege 

de pandemie hebben gezondheidscentra hun budgetten 

teruggeschroefd, waardoor ze nu over beperktere middelen 

beschikken om te investeren in hightech oplossingen. Een andere 

uitdaging waar ondernemingen tegen aanlopen, is dat klanten 

verwachten dat digitale diensten gratis zijn en niet bereid zijn 

ervoor te betalen. Ook bij farmaceutische ondernemingen is de 

vraag naar digitale klinische onderzoeken toegenomen, maar de 

economische voordelen daarvan moeten nog blijken. Bovendien 

kunnen bepaalde onderzoeken niet volledig gedigitaliseerd 

worden, omdat het fysieke contact tussen patiënt en arts een 

toegevoegde waarde heeft. 

Cyberveiligheid is essentieel
Bedreigingen voor de cyberveiligheid behoren tot de grootste 

uitdagingen waar zorgstelsels de laatste jaren mee te maken 

hebben gekregen als gevolg van de snelle digitalisering. Het 

is absoluut noodzakelijk dat cyberbeveiliging en privacy vanaf 

het begin volledig worden geïntegreerd in de proeffase en bij 

de invoering van nieuwe digitale diensten en oplossingen. De 

spelers in de sector hebben de plicht de drijvende krachten achter 

toekomstige veranderingen en uitdagingen op verantwoorde 

wijze te omarmen, zodat ze de belofte voor de toekomst van de 

gezondheidszorg kunnen waarmaken en tegelijkertijd kunnen 

zorgen voor een veilige toekomst voor hun consumenten.

Tijdens onze dialogen zien we dat het belang van goede 

cyberbeveiliging steeds meer wordt erkend, of het nou uit 

eigen beweging is of na een cyberaanval met een grote impact 

in de voorbije jaren. Naast het feit dat ze samenwerken met 

belanghebbenden in de sector, zoals publieke onderzoekscentra, 

om de risico’s te verkleinen, trainen ondernemingen ook steeds 

vaker hun Raad van Commissarissen en werknemers om ze bewust 

DIGITALE INNOVATIE IN DE ZORG

‘DE SLEUTEL TOT SUCCESVOLLE 
DIGITALE INNOVATIE IS EEN 
GEÏNTEGREERDE AANPAK DIE HET 
MOGELIJK MAAKT OPLOSSINGEN 
KENBAAR TE MAKEN BIJ 
BELANGHEBBENDEN EN DIE 
UITEINDELIJK EFFICIËNTERE, BETER 
GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR 
PATIËNTEN OPLEVERT.’

LAURA BOSCH 



18    |   Active Ownership Report Q2-2022

te maken van deze risico’s. Ze integreren geleidelijk cybersecurity-

by-design en nemen actief maatregelen om de externe risico’s te 

beperken. 

Modernisering van verkoop en marketing
De uitgaven aan verkoop en marketing zijn goed voor soms wel 

de helft van alle kosten van farmaceutische en biotechnologische 

ondernemingen, wat betekent dat er ruimte is het proces 

kostenefficiënter te maken met digitale oplossingen. Verkoop in 

de gezondheidszorg vindt van oudsher face to face plaats, waarbij 

vertegenwoordigers (potentiële) klanten bezoeken met als doel 

een langdurige relatie op te bouwen om tot een verkoop te komen. 

Door zowel de Covid-19-pandemie als de brede toepassing van 

digitale communicatie in de gezondheidszorg is deze traditionele 

verkoopbenadering op maatschappelijk vlak uitdagend en op 

financieel vlak onhoudbaar geworden. 

Een groot aantal ondernemingen onder engagement wil de 

bestaande infrastructuur voor marketing en distributie verbeteren 

met behulp van digitale instrumenten. De ontwikkeling van sterke 

digitale marketingactiviteiten is afhankelijk van de manier waarop 

ondernemingen die kunnen inpassen in de customer journeys 

en interne capaciteiten kunnen opbouwen. Ook het gebruik van 

data en analyses om de communicatie te personaliseren en te 

voldoen aan de behoeften van individuele zorgverleners is hierbij 

belangrijk. Wij erkennen dat het gebrek aan digitale kennis een 

van de grootste obstakels voor succes is. Dat maakt het voor 

organisaties moeilijk de juiste mensen te vinden om hun digitale 

transformatie te ondersteunen. 

Engagementthema gesloten
In mei 2022 hebben wij ons engagementprogramma gesloten 

en twee derde van de engagementcases succesvol afgesloten. 

De meeste ondernemingen onder engagement hebben een 

uitgebreide digitale strategie opgesteld en hebben deze 

ondersteund door nieuwere digitale technologieën in hun 

innovatieproces te integreren. Er is beperkte voortgang geboekt 

voor de engagementdoelstellingen ‘cyberbeveiliging’ en ‘verkoop- 

en marketingstrategie’, waarvan respectievelijk slechts 54% en 23% 

met succes werd afgesloten. Op het gebied van cyberbeveiliging 

zijn ondernemingen, ondanks een robuust beleid, terughoudend 

met het delen van gedetailleerde informatie over externe 

aanvallen en intern falend beleid, omdat dit commercieel gevoelig 

ligt.  

DIGITALE INNOVATIE IN DE ZORG

Managed care-ondernemingen hebben te 

maken met aanzienlijke privacyrisico’s door de 

grote hoeveelheid verzamelde gegevens en het 

aantal contactpunten met patiënten. Anthem 

werkt aan een initiatief om de bescherming 

van hun patiëntgegevens te verbeteren. De 

onderneming creëert synthetische data waarbij 

de gezondheidsgegevens van een patiënt worden 

geregistreerd, maar wel op een manier zodat 

ze niet te herleiden zijn naar de persoon die de 

gegevens vertegenwoordigen. Synthetische data 

kunnen worden gebruikt om waardevolle primaire 

zorginformatie te delen voor modellering op basis 

van kunstmatige intelligentie zonder de privacy van 

patiënten in gevaar te brengen.

CASE STUDY



19    |   Active Ownership Report Q2-2022

Engagement 
voor de SDGs   

SDG ENGAGEMENT 

ALEXANDRA MORTIMER  – Engagement specialist

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) 
van de Verenigde Naties bieden een blauwdruk 
voor een duurzamere toekomst, met doelen die 
uiteenlopen van ‘Geen armoede’ en ‘Industrie, 
innovatie en infrastructuur’ tot ‘Klimaatactie’. 
Voor beleggers is een belangrijke rol 
weggelegd om deze ambitie waar te maken, 
omdat zij hun invloed kunnen aanwenden 
om de bijdrage van ondernemingen aan 
de SDGs te versnellen. Om een bijdrage te 
leveren aan het verwezenlijken van deze 
ontwikkelingsambities, hebben wij een gericht 
SDG-engagementprogramma gelanceerd, 
waarbij we met ondernemingen samenwerken 
om hun positieve bijdrage aan de doelen te 
verbeteren. 
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Met 2030 als einddatum bieden de SDGs een holistische, meetbare 

routekaart voor de wereld, waarin wordt uiteengezet wat landen, 

burgers, organisaties en ondernemingen moeten doen om de 

meest dringende problemen van de planeet op te lossen. De eerste 

ondernemingen beginnen niet alleen hun potentieel in te zien 

om een impact te genereren, maar ook de zakelijke kansen die 

gepakt kunnen worden dankzij deze doelen. Dit kan inhouden dat 

afgelegen gemeenschappen worden voorzien van elektriciteit en 

internet, waarmee ze worden aangesloten op de arbeidsmarkt, 

beter onderwijs mogelijk wordt gemaakt, of de productiviteit 

van de landbouw in opkomende markten wordt verhoogd. Op 

die manier kunnen ondernemingen duurzamere activiteiten 

ontwikkelen en negatieve impact op het milieu of de maatschappij 

vermijden, die reputatieschade, maatregelen op het gebied van 

regelgeving of boetes met zich mee zouden brengen. 

Veel ondernemingen zien de SDGs echter nog altijd als een 

aanvulling op hun activiteiten en ontberen een geïntegreerde 

benadering om kansen op het gebied van duurzame ontwikkeling 

te benutten binnen hun bedrijfsmodellen en activiteiten. 

Nieuw begin
In 2021 heeft dit geleid tot de lancering van een nieuw 

engagementprogramma, gericht op het verbeteren van de bijdrage 

van ondernemingen aan de SDGs. Hoewel Robeco al een aantal 

jaar met ondernemingen in dialoog is over de SDGs, markeert het 

SDG-engagementthema een nieuwe engagementbenadering die 

zich richt op het streven naar een meetbare verbetering van de 

bijdrage die ondernemingen waarin wordt belegd kunnen leveren 

aan de doelen. 

Meer in het bijzonder kent het nieuwe programma een verhoogde 

frequentie, intensiteit en meting van de interacties met 

belanghebbenden voor iedere engagementscase. Gebaseerd op 

geïntegreerde onderzoekscapaciteiten en gevormd rond concrete 

doelstellingen en SDG-relevante mijlpalen, volgen de engagements 

een op maat gesneden, maar consistente en gestructureerde 

aanpak. Dit thema sluit aan bij het brede scala aan onderwerpen 

dat de SDGs beslaan en onderscheidt zich met de flexibiliteit om via 

een holistische engagementbenadering elke reeks onderwerpen 

aan te pakken die wij voor de onderneming relevant vinden. 

Ons SDG-raamwerk
Het SDG-engagementprogramma is een doorlopend thema dat 

zich richt op ondernemingen met grote, onbenutte mogelijkheden 

als het gaat om het leveren van een positieve bijdrage aan 

een of meer van de 17 SDGs. Deze ondernemingen worden 

geselecteerd op basis van Robeco’s eigen SDG-raamwerk. Hierbij 

wordt de bijdrage aan de SDGs beoordeeld voor alle producten, 

procedures en mogelijke betrokkenheid bij controverses van de 

ondernemingen. Dit raamwerk levert een score op van -3 voor een 

zeer negatieve impact op de doelen tot +3 voor een zeer positieve 

impact. Het engagementthema richt zich op ondernemingen met 

een score in het midden van deze schaal (van -1 tot +1), omdat we 

geloven in de impact die deze ondernemingen kunnen hebben als 

ze op de juiste manier gestimuleerd worden.

Het doel van onze engagement is de positieve SDG-bijdrage van 

de geselecteerde ondernemingen te verbeteren en de negatieve te 

verminderen. Daarmee willen we het aantal ondernemingen met 

een positieve impact verhogen en de kans vergroten dat de SDGs 

gerealiseerd worden voor de door de VN vastgestelde deadline van 

2030. 

Een impactgedreven benadering
De SDG-engagement bestaat uit drie belangrijke stappen. Voor 

de start van een engagement wordt een fundamentele analyse 

uitgevoerd en wordt voor iedere onderneming een strategie 

voor SDG-engagement opgesteld, met specifieke, meetbare, 

haalbare, relevante en tijdsgebonden (SMART) mijlpalen. Deze 

zijn gericht op vijf overkoepelende engagementdoelstellingen, 

waarbij ondernemingen wordt gevraagd sterke bedrijfsprocessen 

op te zetten rond impactplanning, SDG-rapportage, het stellen 

van doelen, engagement met belanghebbenden en geïntegreerd 

bestuur.

Ten tweede is er de engagement zelf, waarbij we de operationele 

en productkoppelingen tussen ondernemingen en de SDGs 

verkennen, om de ondernemingen vervolgens te stimuleren die 

koppelingen te versterken om een impact te realiseren in de echte 

SDG ENGAGEMENT 

‘VEEL ONDERNEMINGEN ZIEN 
DE SDGS NOG ALTIJD ALS EEN 
AANVULLING OP HUN ACTIVITEITEN 
EN ONTBEREN EEN GEÏNTEGREERDE 
BENADERING OM KANSEN OP 
HET GEBIED VAN DUURZAME 
ONTWIKKELING TE BENUTTEN 
BINNEN HUN BEDRIJFSMODELLEN 
EN ACTIVITEITEN’.

ALEXANDRA MORTIMER 
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wereld.

Tot slot wordt de impact van de engagement voortdurend 

geëvalueerd, van het volgen van de prestaties van de 

ondernemingen op basis van vooraf bepaalde KPI’s, tot 

rechtstreekse vragen over de effectiviteit van onze engagement. 

Om de drie tot vijf jaar durende engagements succesvol te kunnen 

afsluiten, moeten ten minste vier van de vijf doelstellingen zijn 

gehaald, waarbij per doelstelling de meeste mijlpalen moeten zijn 

voltooid. 

Een lange weg te gaan
In het eerste jaar zijn we met 35 ondernemingen een engagement 

aangegaan over een of meerdere van de 17 SDGs. Hoewel 

ondernemingen erkennen dat de SDGs in ieders belang zijn, 

van het verbeteren van levensonderhoud tot het stimuleren van 

economische groei, zijn er meer gestructureerde en geïntegreerde 

benaderingen nodig om de doelen te realiseren voor 2030. 

We zijn ons ervan bewust dat de structurele veranderingen die 

nodig zijn voor een duurzame toekomst niet alleen vragen om actie 

op ondernemingsniveau, maar ook om wereldwijde actie. Door 

te streven naar actieve samenwerking en door te delen hoe we in 

dialoog gaan met ondernemingen over hun bijdrage aan de SDGs, 

hopen we te illustreren welke bijdrage partnerschappen onder 

aanvoering van beleggers kunnen leveren aan de doelstellingen.  

De belangrijkste link van softwareonderneming 

Adobe met de SDGs wordt gekenmerkt door de 

mogelijke betrokkenheid bij de manipulatie van 

digitale content, waaronder met kunstmatige 

intelligentie gemaakte deepfakes. Het mogelijk 

schadelijke gebruik van producten zoals Photoshop 

en zijn tegenhanger voor video’s, Premier, stelt 

Adobe bloot aan maatschappelijke risico’s die 

worden belichaamd door SDG 16 (Vrede, justitie en 

sterke publieke diensten). 

 

Om deze risico’s aan te pakken heeft Adobe een 

digitaal watermerk gecreëerd om transparantie 

en authenticatie mogelijk te maken. Wij sporen de 

onderneming aan deze tool te implementeren in 

al haar producten. De onderneming heeft ook het 

voortouw genomen in een sectoroverschrijdende 

samenwerking die moet leiden tot een open 

industriestandaard voor de authenticatie van 

content, wat wij ondersteunen.

CASE STUDY

SDG ENGAGEMENT 
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Stemmen 
bij volmacht  

DIANA TRIF – Engagement specialist

ANTONIS MANTSOKIS – Active ownership analist

Onze stemspecialisten Diana Trif en 
Antonis Mantsokis hebben ook dit jaar 
weer duizenden stemmen ingediend 
tijdens het stemseizoen en delen de 
belangrijkste punten. Het seizoen 
werd gekenmerkt door toenemende 
aandacht voor aandeelhoudersrechten 
en nicheonderwerpen, zoals de houding 
van ondernemingen tegenover de 
abortuswetgeving in de VS. Ook zagen 
we meer verkapte anti-ESG-voorstellen.
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STEMMEN BIJ VOLMACHT 

Aandacht voor aandeelhoudersrechten tijdens 
stemseizoen 2022 
Tegen de achtergrond van de Covid-19-pandemie is er in het 

stemseizoen 2022 nog altijd meer aandacht voor de rechten van 

aandeelhouders. Vergaderingen die alleen digitaal plaatsvinden en 

het streven naar sterkere rechten voor minderheidsaandeelhouders 

blijven belangrijke aandachtspunten, nu ondernemingen scherp in 

de gaten worden gehouden over onderwerpen op het gebied van 

milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).

 

De pandemie heeft landen over de hele wereld ertoe aangezet 

hun wetgeving aan te passen om het mogelijk te maken dat 

aandeelhoudersvergaderingen alleen digitaal plaatsvinden. Nu 

de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen aflopen, hebben veel 

ondernemingen statutenwijzigingen voorgesteld die hen in staat 

stellen naar eigen inzicht te kiezen voor een uitsluitend digitale 

vergadering. Voorstanders van deze vergadervorm wijzen op de 

mogelijkheid om een grote opkomst mogelijk te maken en tegelijk 

de kosten en de CO
2
-voetafdruk te beperken. De afgelopen jaren 

is echter gebleken dat aandeelhoudersvergaderingen die alleen 

digitaal plaatsvinden, aandeelhouders ernstig kunnen beperken in 

hun rechten. Het management heeft dan namelijk de mogelijkheid 

lastige vragen uit te filteren. Daarom verzetten wij ons tegen 

alle statutenwijzigingen die ondernemingen de discretionaire 

bevoegdheid geven aandeelhoudersvergaderingen uitsluitend 

digitaal te houden, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. 

Wel steunen we wijzigingen die hybride vergaderingen 

mogelijk maken, omdat deze vorm in onze ogen veel van de 

voordelen van uitsluitend digitale vergaderingen biedt zonder 

de medezeggenschapsrechten van aandeelhouders in gevaar te 

brengen. 

In het stemseizoen 2022 zagen we ook dat aandeelhouders blijven 

aandringen op uitbreiding van hun rechten en op verandering 

bij ondernemingen die achterblijven bij hun verwachtingen. De 

agenda’s stonden vol met voorstellen tot wijziging van bepalingen 

betreffende proxy access, buitengewone vergaderingen en 

actie met schriftelijke toestemming, en ook met voorstellen 

waarin ondernemingen werden opgeroepen het ‘één aandeel, 

één stem’-beginsel in te voeren. Vooral het grote aantal ‘fix-

it’-voorstellen voor herziening van bestaande statuten inzake 

proxy access was opmerkelijk. Deze vroegen om wijzigingen in 

de cumulatieve limieten of de vereisten voor de holdingperiode, 

wat erop wijst dat aandeelhouders goed op de hoogte zijn van 

de technische aspecten van hun participatietools en een duidelijk 

beeld hebben van de rechten die ze moeten hebben. Wij hebben 

de voordelen van deze aandeelhoudersvoorstellen per geval 

beoordeeld. We ondersteunden de voorstellen die in onze ogen 

de rechten van minderheidsaandeelhouders beschermen en de 

verantwoordingsplicht van bestuurders versterken, en tegelijkertijd 

de belangen van aandeelhouders op lange termijn veiligstellen. 

In sommige gevallen hebben aandeelhoudersinitiatieven 

om verandering teweeg te brengen geleid tot grootschalige 

proxygevechten. Een opvallende ontwikkeling in dit opzicht was 

het proxygevecht over dierenwelzijn dat Carl Icahn ontketende 

bij McDonald’s. Hoewel de campagne mislukte, zagen velen 

deze poging als een signaal dat ESG-gedreven proxygevechten 

gemeengoed kunnen worden. Dit idee wint aan kracht door de 

recente wijzigingen in de proxyregels die de Amerikaanse Securities 

and Exchange Commission (SEC) heeft goedgekeurd en die vanaf 

augustus 2022 het gebruik van universele proxy cards verplicht 

stellen bij betwiste verkiezingen. Deze regels vereisen dat alle 

kandidaten die voor verkiezing in aanmerking komen, op alle 

proxy cards staan. Aandeelhouders die bij volmacht stemmen, 

kunnen dan kandidaten kiezen van verschillende kandidatenlijsten. 

In het geval van proxygevechten baseren wij onze stembeslissing 

op verschillende factoren, waaronder de geldigheid van de 

argumenten van de dissident voor verandering bij de onderneming 

en de vraag of het voorgestelde plan in overeenstemming is met de 

langetermijnbelangen van de aandeelhouders. 

 

Focus van beleggers tijdens stemseizoen 2022  
Het stemseizoen 2022 was, zoals verwacht, een actief seizoen. 

Het is moeilijk te bepalen waar de focus dit seizoen lag. Er was 

zeker veel aandacht voor flink wat post-pandemische Say on Pay-

voorstellen en enkele agendapunten over bestuursverkiezingen. 

Daarnaast was er ook veel enthousiasme over enkele 

opzienbarende Say on Climate-voorstellen. Het lijdt geen 

twijfel dat het dit seizoen drukker was door het grote aantal 

aandeelhoudersvoorstellen gericht op ESG-onderwerpen dat op de 

stembiljetten stond. 

De toename van het aantal ingediende aandeelhoudersvoorstellen 

is het gevolg van een verschuiving van prioriteiten bij de SEC 

in het afgelopen jaar. In november 2021 heeft de SEC nieuwe 

richtlijnen uitgevaardigd over hoe zij de regels zou interpreteren 

die ondernemingen gebruiken om ESG-aandeelhoudersvoorstellen 

uit te sluiten, waardoor het voor ondernemingen moeilijker wordt 

voorstellen over milieu- en maatschappelijke kwesties te weren 

uit hun stemmingen. Deze leidraad gaf beleggers aanzienlijke 

macht hun bezorgdheid kenbaar te maken door voorstellen over 

essentiële kwesties in te dienen en daarover te stemmen. 

De aandacht van beleggers was dit stemseizoen vooral 

gericht op milieukwesties. De meest in het oog springende 

aandeelhoudersvoorstellen vroegen ondernemingen om 

meer openheid over hun invloed op het klimaat en de risico’s 

die dat met zich meebrengt, om de invoering van concrete 

uitstootreductiedoelen voor alle scopes, en om rapportage 
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over het toezicht op bestuursniveau op de klimaatinitiatieven 

van de onderneming. Beleggers vroegen ondernemingen ook 

transparant te zijn over hun lobbyactiviteiten met betrekking tot 

klimaatkwesties, te rapporteren over hun overstap naar het gebruik 

van gerecycled plastic, en te communiceren over hun inspanningen 

om ontbossing tegen te gaan.    

  

Say on Climate is sinds het stemseizoen van 2021 een 

veelbesproken thema, en ook dit jaar hield de discussie aan. 

Daarnaast zagen we ook een sterke toename van het aantal 

aandeelhoudersvoorstellen waarin wordt gevraagd om de 

toepassing van Say on Climate-voorstellen in toekomstige 

aandeelhoudersvergaderingen. Hierover lopen de meningen van 

beleggers echter uiteen. Sommigen hebben het mogelijk maken 

van zulke voorstellen met vastberadenheid gesteund, terwijl 

anderen wat sceptischer waren. Eén ding is zeker: veel beleggers 

beoordelen de Say on Climate-voorstellen zeer gedetailleerd en 

per geval, en dringen er bij ondernemingen op aan duidelijke en 

uitgebreide klimaatgerelateerde informatie te verstrekken. 

Ook aandeelhoudersvoorstellen over maatschappelijke kwesties, 

zoals diversiteit, gelijkheid en inclusie, stonden hoog op de 

agenda van beleggers. Er is steeds meer steun voor voorstellen 

over het bekendmaken van gegevens over loonverschillen tussen 

mannen en vrouwen en tussen rassen. Er was ook veel steun 

voor voorstellen waarin ondernemingen werd verzocht 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’. Dit jaar 

zagen we ook dat aandeelhouders ondernemingen vroegen 

om uitleg over het gebruik van geheimhoudingsclausules in 

arbeidsovereenkomsten, die de mogelijkheid van een werknemer 

beperken klachten of zorgen over arbeidspraktijken te bespreken. 

Tot slot zijn abortusrechten hoger op de agenda van verantwoorde 

beleggers komen te staan, waarbij ondernemingen worden 

aangespoord de rechten van werknemers te ondersteunen in de 

Amerikaanse staten waar wetgeving is aangenomen of voorgesteld 

die de toegang van vrouwen tot legale beëindiging van hun 

zwangerschap ernstig zou beperken.  

STEMMEN BIJ VOLMACHT 

Dit stemseizoen zagen we ook meer anti-ESG-voorstellen 

van aandeelhouders. Een goed voorbeeld hiervan was het 

voorstel ‘burgerrechten en gelijke behandeling’, waarin de 

ondernemingen werd gevraagd audits uit te voeren naar hun 

impact op burgerrechten. Op het eerste gezicht leek het voorstel 

verdedigbaar. Na zorgvuldige bestudering van de begeleidende 

verklaring van de indiener bleek echter dat in de voorstellen ook 

stond dat anti-racismeprogramma’s discriminerend zijn “ten 

opzichte van medewerkers die worden gezien als niet-divers”. 

Dit argument bracht aan het licht dat de indiener van plan 

was de inspanningen van ondernemingen ter bevordering van 

burgerrechten en sociale rechtvaardigheid te dwarsbomen.  

Tot slot zagen we, op het gebied van ondernemingsbestuur, 

dat de aandacht van beleggers nog altijd vooral uitgaat 

naar aandeelhoudersvoorstellen gericht op vereisten voor 

een supermeerderheid van stemmen, de mogelijkheid 

buitengewone aandeelhoudersvergaderingen bijeen te roepen, 

en actie met schriftelijke toestemming. Er was veel steun voor 

aandeelhoudersvoorstellen waarin de onderneming werd verzocht 

de functies van CEO en voorzitter van de raad van bestuur te 

scheiden. Deze ontwikkeling wordt door de meeste beleggers 

toegejuicht, omdat een onafhankelijke voorzitter beter toezicht 

kan houden op de leidinggevenden van een onderneming en een 

agenda kan opstellen ten gunste van de aandeelhouders.  
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Levenscyclusbeheer van 
mijnbouw
BHP Billiton 

Anglo American 

AngloGold Ashanti Ltd.

Barrick Gold Corp.

Fortescue Metals Group Ltd.

Gerdau SA

Grupo Mexico SAB de CV

Polymetal International Plc

Polyus Gold OAO

Sibanye Stillwater Ltd.

Klimaatneutraliteit
BP 

ArcelorMittal

CRH Plc

ExxonMobil 

Gazprom OAO

HeidelbergCement AG

Neste Oil Oyj

POSCO

PTT Public 

Vistra Energy Corp.

Enel 

Royal Dutch Shell 

Anglo American 

Berkshire Hathaway

BHP Billiton 

Chevron 

China National Building Material Co. Ltd.

Ecopetrol SA

Hyundai Motor 

JFE Holdings, Inc.

LyondellBasell Industries NV

Petroleo Brasileiro

Rio Tinto 

Goed milieumanagement
Royal Ahold Delhaize N.V.

Grupo Bimbo SAB de CV

McDonalds

Mondelez International

Nestlé

Tesco Plc

Wal-Mart Stores

BHP Billiton 

Guangdong Investment Ltd.

Klimaattransitie in de financiële 
sector
Bank of America Corp.

Barclays Plc

Citigroup, Inc.

HSBC 

ING Groep NV

BNP Paribas SA

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DBS Group Holdings

Australia & New Zealand Banking Group 

Ltd.

Biodiversiteit
Archer Daniels Midland 

Barry Callebaut AG

Bridgestone 

Bunge Ltd.

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

Henkel AG & Co. KGaA

LyondellBasell Industries NV

Nestlé

PepsiCo, Inc.

Procter & Gamble Co.

Sealed Air Corp.

Natural Resource Management
CF Industries Holdings, Inc.

Sappi Ltd.

Callon Petroleum Co.

Continental Resources, Inc.

Arbeidspraktijken na Covid-19
Accor SA

InterContinental Hotels Group Plc

Marriott International, Inc.

Meituan Dianping

Wal-Mart Stores

THEMA’S EN ONDERNEMINGEN
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Mensenrechten due 
diligence voor conflict- en 
hoogrisicogebieden
Booking Holdings, Inc.

Cemex SAB de CV

Fast Retailing 

HeidelbergCement AG

Inditex

PTT Exploration & Production 

Sinotruk Hong Kong Ltd.

SolarEdge Technologies, Inc.

Sociale Impact van Artificial 
Intelligence
Microsoft 

Booking Holdings, Inc.

Visa, Inc.

Accenture Plc

Digitale Innovatie in de Zorg
Abbott Laboratories

Fresenius SE

Philips

Roche 

Quintiles IMS Holdings, Inc.

Sinopharm Group Co., Ltd.

HCA Holdings, Inc.

Anthem, Inc.

Eli Lilly & Co.

Goed sociaal management
Sociedad Quimica y Minera SA

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Glencore  Plc

MTN Group

Procter & Gamble Co.

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Aon Plc

Reckitt Benckiser Group Plc

Tesco Plc

Bayerische Motoren Werke 

Sociale Impact van Gaming
NetEase.com, Inc.

Tencent Holdings Ltd.

Corporate Governance in 
Opkomende Markten
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.

Corporate governance 
standaarden in Azië
ROHM Co. Ltd.

Mando Corp.

Hyundai Motor 

Samsung Electronics 

China Mobile Ltd.

Hynix Semiconductor, Inc.

OMRON Corp.

SK Holdings Co. Ltd.

INPEX Corp.

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Goed ondernemingsbestuur
DSM 

Heineken Holding

Royal Dutch Shell 

Samsung Electronics 

Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.

Persimmon Plc

Legrand Holding SA

Schneider Electric SA

Gerdau SA

Dongfeng Motor Group Co Ltd.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Verantwoordelijk 
beloningsbeleid
Deutsche Boerse 

Henkel AG & Co. KGaA

Linde Plc

NIKE

Schneider Electric SA

STMicroelectronics NV

Tesco Plc

Walt Disney

Wolters Kluwer 

Booking Holdings, Inc.

SDG Engagement
Adobe Systems, Inc.

Alphabet, Inc.

Amazon.com, Inc.

Anthem, Inc.

Apple

Aptiv PLC

Boston Scientific Corp.

Banco BTG Pactual S.A.

CB Richard Ellis Group, Inc.

Companhia de Concessoes Rodoviarias SA

Charter Communications, Inc.

Deutsche Boerse 

eBay

Facebook, Inc.

Jeronimo Martins

JPMorgan Chase & Co., Inc.

L Oréal

NASDAQ OMX Group, Inc.

Neste Oil Oyj

Novartis

Rio Tinto 

Salesforce.com, Inc.

Samsung Electronics 

Sandvik AB

Sony

STMicroelectronics NV

Union Pacific 

United Parcel Service, Inc.

Volvo Group

Capital One Financial Corp.

Total 

Mr. Price Group Ltd.

OTP Bank Nyrt

Palmolie
Wilmar International

Versnelling richting Parijs
Anhui Conch Cement Co. Ltd.

China Petroleum & Chemical

Formosa Plastics Corp.

ITOCHU Corp.

Marubeni Corp.

Mitsubishi 

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.

Lukoil Holdings OAO

PetroChina 

POSCO

Rosneft NK OAO

Sumitomo Corp.
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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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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 

mee als een van de value drivers in ons 

beleggingsproces, net zoals we de financiële 

positie van ondernemingen en het 

marktmomentum meenemen.

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.

Mensenrechten
1.  Ondernemingen dienen de inter-

nationaal aanvaarde mensenrechten 

 te steunen en te respecteren;

2.  en zich er steeds van te vergewissen dat 

zij niet medeplichtig zijn aan schending 

van mensenrechten.

Arbeid
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 

CODES OF CONDUCTS
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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.

Corruptiebestrijding

10. Ondernemingen dienen elke vorm 

van corruptie tegen te gaan, inclusief 

afpersing en omkoping.

Meer informatie is te vinden op

https://www.unglobalcompact.org/

CODES OF CONDUCTS
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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.

BELANGRIJKE INFORMATIE

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

OVER ROBECO



Contact

Robeco 
P.O. Box 973

3000 AZ Rotterdam

The Netherlands

T +31 10 224 1 224

I  www.robeco.com
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