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“Verantwoord beleggen is een kwestie van 
ethiek en staat centraal in onze 

beleggingscapaciteiten en -processen. Die 
centrale positie maakt het ons in combinatie 

met het belang dat wij op dit gebied aan 
innovatie hechten mogelijk om met een breed 
arsenaal specifieke ESG-oplossingen tegemoet 
te komen aan de uiteenlopende wensen en 

behoeften van onze opdrachtgevers.”

Richard Watts, Global Chief Investment Officer



Inleiding
In dit rapport leest u uitgebreide informatie over de actieve contacten 
(engagement) die we het afgelopen kwartaal namens u met 
ondernemingen hebben gehad en welke resultaten er zijn gerealiseerd. 
U vindt hier bij elkaar de vertrouwelijke informatie over onze dialoog 
met afzonderlijke bedrijven en de uitkomsten van dat engagement in 
de vorm van milestones. Gaat het om een onderneming die wij als 
prioriteit hebben aangemerkt voor intensieve een-op-een-gesprekken, 
dan is er tevens een samenvatting opgenomen van de belangrijkste 
risico’s waarvoor de onderneming zich gesteld ziet. Onze 
engagementdoelstellingen staan daar ook bij.

109
engagements

44
milestones

18
countries

Wij hebben het afgelopen kwartaal 109 ondernemingen 
aangesproken en 44 mijlpalen bereikt. Deze mijlpalen zijn 

doorgaans de uitkomst van engagement in eerdere kwartalen.
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Terugblik kwartaal
We staan voor de ergste gezondheidscrisis in misschien wel een mensenleven. Een crisis die een spoor 
van vernieling trekt door de wereldeconomie en het maatschappelijk bestel. Bedrijven zien zich 
geconfronteerd met enorme verstoringen in de bedrijfsvoering. Managementteams moeten directe 
uitdagingen aan met effect op menselijk kapitaal, de bedrijfscultuur en de klant. Hoe de uitdagingen nu 
worden opgepakt, kan verstrekkende gevolgen (positief én negatief) hebben op de lange termijn, voor 
de productiviteit, de merktrouw en de waardecreatie.

Hoe een onderneming op de coronacrisis reageert, wordt in de 
toekomst een punt van evaluatie. Gedacht kan dan worden aan 
de maatregelen om het personeel te beschermen en te 
ondersteunen, alsook aan de oplossingen die de bredere 
maatschappij worden aangereikt om deze ongekende bedreiging 
van het welzijn het hoofd te bieden. We hebben inmiddels onze 
handtekening gezet onder het Investor Statement on Coronavirus 
Response. Daarin worden bedrijven aangespoord hun mensen te 
beschermen en om zich financieel verstandig te blijven 
gedragen. Op het moment van schrijven was de verklaring 
ondertekend door 195 beleggers. Samen zijn die 
verantwoordelijk voor een beheerd vermogen van meer dan 
$ 4,7 biljoen.

We raden onze opdrachtgevers daarnaast aan onze Viewpoint 
over de ESG-implicaties van de pandemie te lezen. Deze vindt u 
hier https://www.bmogam.com/global-viewpoints/. Daarin 
schetsen we de potentiële gevolgen voor de werkwijzen en 
resultaten van ondernemingen op een aantal verschillende ESG-
punten.

Voor wat betreft engagement is ons jaar goed begonnen. We 
hebben met diverse grote grondstofwinnende bedrijven gewerkt 
aan ambitieuze toezeggingen over CO2-afbouw, onze naam gezet 
onder een aantal engagementtrajecten over mensenrechten en 
arbeidsrechten. Daarnaast hebben we met 
voedingsmiddelenconcerns interessante discussies gevoerd over 
uiteenlopende ESG-risico’s en -kansen. Hierna leest u daarover 
meer.

Met basissectoren in gesprek over CO2-reductie

Begin 2020 heeft een aantal grote spelers in de 
grondstofwinnende sector stevige beloftes gedaan over de 
vermindering van de CO2-uitstoot (decarbonisatie). 

Ondernemingen als BP, BHP, Rio Tinto en Teck Resources 
(allemaal partijen waarmee we al ruim tien jaar in de slag zijn 
over CO2-beheer) hebben toegezegd de netto-uitstoot naar nul 
terug te brengen. Zowel BP als BHP namen het voortouw door 
daar ook scope 3-uitstoot toe te rekenen. Dat betekent in de 
praktijk dat ze CO2-uitstoot van het gebruik van de producten 
willen aanpakken.

Uit recente gesprekken met BP en BHP is duidelijk geworden dat 
scope 3-reductiedoelstellingen niet makkelijk te realiseren zijn 
als de verkoop van CO2-intensieve producten geen optie is: BP 
heeft beloofd geleidelijk minder in olie en gas te investeren en 
BHP heeft aangegeven de thermische kolenactiva te willen 
afstoten. Na een discussie samen met andere beleggers met de 
voorzitter van Glencore begin maart zijn we tot dezelfde 
conclusie gekomen. Dat concern is een van de grootste 
leveranciers van kolen die per schip worden geëxporteerd en 
staat bekend om een optimistische visie op kolen. Glencore 
heeft in 2019 toegezegd de kolenproductie te zullen beperken. In
februari werd een verlaging van 30% van de totale CO2-uitstoot 
in 2035 voorspeld, inclusief scope 3-emissies. Glencore 
produceert langzaam maar zeker minder kolen onder invloed van
de natuurlijke uitputting van de kolenreserves. Wij gaven aan 
voorstander te zijn van een officiële scope 3-reductiedoelstelling. 
Alleen een prognose zegt namelijk nog niet dat het concern in 
de toekomst geen verdere investeringen in nieuwe thermische 
kolen doet.

We staan vierkant achter deze beloftes, maar weten maar al te 
goed dat de ondernemingen hiermee nog niet 
noodzakelijkerwijs van de eventuele financiële gevolgen zijn 
verlost. Behalve dat het een aanzienlijke investering vergt om 
koolstofarm te worden, is (de afhankelijkheid van) het gebruik 
van compensatie voor CO2-emissies (‘carbon offsets’) ook niet 
zonder risico. Die belofte van compensatie wordt overal gedaan. 
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Onzekerheid over de commerciële levensvatbaarheid van 
essentiële uitstootreductietechnologie kan in combinatie met 
een steeds groter aantal bedrijven dat de CO2-uitstoot wil 
afbouwen, leiden tot meer vraag naar ‘carbon offsets’ en dus tot 
hogere kosten.

De koolstofvrij-belofte is dan ook zeker niet het eindpunt van 
onze engagementinspanningen. We blijven bij ondernemingen 
aandringen op een verlaging van de uitstoot voordat ze voor de 
laatste uitweg van de CO2-compensatie kiezen.

Ontbossing: uitdagingen voor de Braziliaanse 
rundvleessector

Gezamenlijk engagement

We hebben samen met andere beleggers deelgenomen aan een 
call met de drie grootste vleesslachters en -verwerkers van 
Brazilië – JBS, Marfrig en Minerva. Gevraagd werd wat zij deden 
om de ontbossing en de landontginning tegen te gaan in de drie 
belangrijkste biomen van Brazilië: het Amazoneregenwoud, het 
savannegebied van de Cerrado en het Pantanal draslandgebied.

Brazilië is de op één na grootste commerciële 
rundvleesproducent van de wereld (Amerika de grootste). De 
sector is goed voor krap 9% van het bbp van het land en zorgt 
naar schatting voor bijna 400.000 directe banen. Veehouderijen 
in Brazilië zijn echter ook de belangrijkste oorzaak van de 
ontbossingsuitstoot in Latijns-Amerika: het voedsel van de 
rundveestapel van meer dan 230 miljoen is vooral gras. Daarvoor 
is een gigantisch grondgebied nodig.

De bewuste drie bedrijven hebben de afgelopen jaren hard(er) 
gewerkt aan de formulering van standaarden voor milieu, arbeid 
en grondrechten, naast de bewaking van de naleving van deze 
standaarden. Deze inspanningen zijn echter grotendeels beperkt 
tot wat de drie concerns ‘directe leveranciers’ noemen, oftewel 
veehouderijen van geboorte tot slacht. Inkopen zijn doorgaans 
goed voor minder dan 50% van het totaal. De rest komt van 
indirecte leveranciers. Er bestaan op dit moment geen 
bewakings- of verificatiesystemen die krachtig genoeg zijn om 
ontbossing door veeteelt op te sporen.

De door de ondernemingen genoemde uitdagingen zien we wel 
degelijk (o.a. een gebrek aan politieke wil om relevante 
wetgeving aan te nemen, laat staan te handhaven, alsook de 
doorstroming en de op transacties gerichte aard van de 
veeketen). Toch hebben we er op aangedrongen transparanter te 
communiceren over de aard en de reikwijdte van de keten en 
om manieren te blijven onderzoeken om allesomvattende 
traceerbaarheidssystemen te ontwikkelen. We hebben het 
verder gehad over de mogelijkheid dat de beleggersgroep met 
de relevante gesprekspartners bij de overheid om de tafel gaat 
zitten en om actie vraagt op het gebied van met veeteelt 
samenhangende ontbossing (zoals het vrijgeven van verplichte 
informatie over bewegingen van de veestapel voor monitoring). 
We hebben met de individuele bedrijven vervolggesprekken 
afgesproken. Ook het engagementtraject als onderdeel van de 
beleggersgroep zetten we voort.

Diversificatiestrategieën proteïne

Gezamenlijk engagement

In het kader van de inspanningen voor de duurzaamheid van de 
internationale voedselsystemen hebben we ons aangesloten bij 
het gezamenlijke engagement duurzame proteïne van FAIRR. 
Het initiatief wordt ondersteund door 88 beleggers die samen 
ruim $ 13 biljoen in gecombineerde activa vertegenwoordigen en
richt zich op 15 internationale supermarkten en 10 internationale 
voedingsmiddelenproducenten.

We vragen ondernemingen om het komende boekjaar 
informatie openbaar te maken over de intenties en 
langetermijnaanpak van eiwittendiversificatie. We willen ook 
weten in welke mate er op het niveau van het bestuur steun is 
voor de transitie van de portefeuille richting eiwitten die minder 
klimaatimpact hebben en richting duurzamere bronnen in 
overeenstemming met de klimaatwetenschap. We willen 
ondernemingen bereiken op basis van de overtuiging dat het 
van essentieel belang is om een op feiten gebaseerde, 
internationale totaalaanpak voor de diversificatie van het 
proteïne-aanbod te formuleren. Het doel: de ketenrisico’s 
verminderen en inspelen op de veranderende voorkeuren van de 
consument.

We hebben in het eerste kwartaal brieven naar alle 
geselecteerde ondernemingen gestuurd en verwachten het hele 
tweede kwartaal calls en/of bijeenkomsten te houden. BMO 
GAM trekt de discussie met de Amerikaanse supermarktketen 
Walmart en de Canadese supermarktketen Loblaws.

Samenwerken aan betere sociale werkwijzen

Gezamenlijke engagementtrajecten

We hebben het afgelopen kwartaal onze steun gegeven aan een 
aantal beleggersinitiatieven waarin zowel bedrijven als 
overheden worden opgeroepen de werkwijzen aan te scherpen 
en op die manier aan hun verantwoordelijkheid te voldoen om 
de mensenrechten en arbeidsrechten te beschermen en te 
respecteren.

Zo kan de Investor Alliance for Human Rights (de ‘Alliance’) op 
onze steun rekenen voor de werkzaamheden op het gebied van 
mensenrechtenbeheer onder beleggers en bedrijven. Inmiddels 
hebben ruim 160 institutionele beleggers zich bij de Alliance 
aangesloten die samen bijna $ 4 biljoen aan beheerd vermogen 
vertegenwoordigen. We hebben het afgelopen kwartaal de 
verklaring van de Alliance ondertekend. Daarin worden 
overheden opgeroepen om eisen aan mensenrechten te 
formuleren, in te voeren en te handhaven voor ondernemingen 
die het hoofdkantoor in dat land hebben dan wel die actief zijn 
in dat rechtsgebied.

We hebben ons daarnaast aangesloten bij de ‘Find it, Fix it, 
Prevent it’-coalitie van meerdere belanghebbenden. De coalitie 
staat onder leiding van CCLA, een van de grootste goede doelen 
fonds-managers van het VK. Dat initiatief richt zich op de aanpak 
van het risico op moderne slavernij en loopt naar verwachting 
tot en met 2022. Het is een combinatie van contacten over 

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Eerste kwartaal 2020  7

In
le

id
in

g
M

ili
eu

M
aa

ts
ch

ap
pi

j
Go

ve
rn

an
ce



openbaar beleid, engagement met ondernemingen en de 
formulering van maatstaven over moderne slavernij die naar een 
ESG-rating kunnen worden vertaald. Het engagement richt zich 
in eerste instantie op 16 bedrijven in de Britse horecasector.

Tot slot hebben we een beleggersverklaring ondertekend waarin 
wordt opgeroepen tot meer transparantie rond de signalering en 
het beheer van materiële ESG-punten in de luxe mode-sector, 
waaronder inspanningen voor een leefbaar loon. Het plan is om 
die verklaring te gebruiken bij ons engagement met luxe mode-
merken. De verklaring is afgegeven door het Platform Living 
Wage Financials (PLWF), een samenwerkingsverband van 13 
hoofdzakelijk Nederlandse financiële instellingen.

Aanval SEC op verantwoord beleggen

In november 2019 heeft de Amerikaanse Securities & Exchange 
Commission (SEC) formeel vorm gegeven aan de inspanningen 
om verantwoord beleggen terug te fluiten. Er worden twee 
groepen wijzigingen in de regels voorgesteld: de verhoging van 
de toezichtslast op volmachtadviesbureaus en een verdere 
beperking van de mogelijkheid van beleggers om een 
aandeelhoudersmotie in te dienen. De SEC motiveert de 
wijzigingen als volgt: de organisatie zou de zorgen aanpakken 
over de accuratesse en transparantie van advies over stemmen 
bij volmacht. En de drempel voor aandeelhoudersmoties 
wijzigen om misbruik te vermijden. Breder bezien zijn deze 
voorstellen een voorbeeld van de vooral op ondernemingen 
gerichte agenda van de SEC, namelijk het afschaffen van wat de 
organisatie als onnodige last voor bedrijven beschouwt. Met de 
consequenties voor beleggers wordt veelal geen rekening 
gehouden.

Het eerste voorstel betreft het federale toezicht op 
volmachtadviesbureaus. Die bureaus zouden de rapportage over 
eventuele belangenconflicten moeten uitbreiden en daarnaast 
ook bedrijven in de gelegenheid moeten stellen om vóór 
publicatie onderzoek te evalueren. We hebben in een schrijven 
aan de SEC aangegeven dat we het oneens zijn met de 
ondertoon van het voorstel, namelijk dat het gebruik van een 
volmachtadviesbureau een teken zou zijn dat de belegger de 
verantwoordelijkheid uit handen geeft om in het belang van de 
opdrachtgever te stemmen. Meer in het bijzonder tekenden we 
aan dat volmachtadvies niet hetzelfde is als het werven van 
stemmen. En dat de invloed van volmachtadviesbureaus en het 
aantal onjuistheden in de rapporten van die bureaus zwaar 
worden overtrokken. Daarnaast hebben we laten weten dat 
evaluatie door de betreffende onderneming in de praktijk 
onwerkbaar is en bovendien de onafhankelijkheid van de analist 
in het geding brengt.

Het tweede wijzigingsvoorstel betreft de voorwaarden 
waaronder beleggers een aandeelhoudersmotie kunnen 
indienen. Het idee is om de drempels voor het aandelenbelang 
te verhogen en om een drempel voor het opnieuw op de agenda 
zetten van een motie in te voeren. Ook zouden indieners 
verplicht worden om met de onderneming in gesprek te gaan. 
Wij zijn van mening dat het huidige proces een positieve 

uitwerking heeft gehad op (de verbetering van) de 
duurzaamheid (en dan vooral in de governance-praktijken in de 
VS). Als gevolg daarvan beleggen wij nu namens onze 
opdrachtgevers in activa van een hogere kwaliteit. We hebben 
tegen de SEC onze zorg uitgesproken dat de voorgestelde 
wijzigingen het lastiger maken om moties in te dienen en door 
te zetten. En dat het gebruik daarvan hierdoor in de toekomst 
wordt ontmoedigd.

We verwachten dat de SEC in het tweede kwartaal van dit jaar 
de knoop doorhakt. De voorstellen ondervinden flink wat 
tegenstand van beleggers, dus er wordt mogelijk nog hier en 
daar wat aan gewijzigd. Maar we achten het onwaarschijnlijk dat 
ze helemaal worden ingetrokken.
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Stewardship-codes
Aan de hand van een stewardship-code kan de belegger definities en invulling geven aan diens 
eigenaar- en governance-verantwoordelijkheden. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd diverse 
stewardship-codes verschenen (en zijn die codes aan belang toegenomen). In voorkomende gevallen is 
een dergelijke code echt bindende regelgeving, maar vaker betreft het vrijwillige standaarden. 
Hieronder volgt een overzicht van landen die een stewardship-code hebben.

 Brazil

 Canada  Denemarken

 Hong Kong
 India

 Italië
 Japan

 Kenia
 Maleisië

 Nederland

 Singapore

 Zuid-Afrika 

 Zuid-Korea

 Zwitserland

 Taiwan

 Thailand

VK  

 VS (ISG)

 Australië

Global: The ICGN Global 
Stewardship Principles

Bijdragen openbaar beleid dit kwartaal

VS

Maand: Januari

Uitgifte: Regels 
volmachtadviesbureaus en 
moties aandeelhouders bij de 
SEC

Initiatief: Gereageerd in het 
kader van een openbare 
raadpleging.

Onze positie: Zorg kenbaar 
gemaakt dat regelgeving het 
waardevolle werk van 
volmachtadviesbureaus 
verzwaart en dat de regels voor 
aandeelhoudersmoties een 
mechanisme beperken dat 
effectief is gebleken voor de 
verbetering van ESG-
standaarden.

Japan

Maand: Januari

Uitgifte: Overleg stewardship-
code Japan

Initiatief: Direct richting de FSA 
gereageerd in het kader van 
een openbare raadpleging.

Onze positie: Het belang 
benadrukt van toepassing op 
alle beleggingscategorieën. 
Aangegeven dat het concept de 
lat hoger had kunnen leggen 
voor beleggers. We hebben 
steun uitgesproken voor het 
‘pas toe of leg uit’-principe en 
gevraagd om erkenning van het 
verschil tussen gezamenlijk en 
collectief engagement.

Internationaal

Maand: Februari

Uitgifte: Belasting - OESO/G20 
over BEPS (Inclusive 
Framework)

Initiatief: Samen met 
internationale groep beleggers 
gereageerd in het kader van 
een openbare raadpleging.

Onze positie: In onze reactie 
vooral ingegaan op het 
toenemende risico van ‘scherpe’ 
belastingplanning en de 
reputatierisico’s daarvan. We 
hebben gevraagd om openbare 
rapportage op landenbasis, 
zodat beleggers en andere 
belanghebbenden een en ander 
kunnen beoordelen.

Zuid-Korea

Maand: Maart

Uitgifte: Klimaatverandering en 
de buitenlandse investeringen 
van Zuid-Korea in thermische 
kolen

Initiatief: Een persoonlijke brief 
geschreven aan het ministerie 
van Economie en Financiën in 
Zuid-Korea

Onze positie: Het belang 
benadrukt van een beperking 
van investeringen in 
buitenlandse 
elektriciteitsopwekking uit 
thermische kolen door 
ondernemingen waarvan de 
meerderheid in handen is van 
de staat.  

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Eerste kwartaal 2020  9

In
le

id
in

g
M

ili
eu

M
aa

ts
ch

ap
pi

j
Go

ve
rn

an
ce



Engagement prioriteitsbedrijven

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ondernemingen die op onze jaarlijkse prioriteitenlijst staan. Met deze 
ondernemingen - die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille - hebben wij het afgelopen kwartaal contact 
gehad. De selectie van prioriteitsondernemingen is gebaseerd op een grondige analyse van onze klanten, onze eigen ESG-risicoscores, 
eerdere engagementactiviteiten alsmede het oordeel en de expertise van ons Governance & Sustainable Investment team. Voor 
iedere prioriteit wordt aan het begin van het jaar vastgesteld wat de engagementsdoelstellingen zijn (zie Outlook reo® 2019 
Engagementprojecten en Prioriteitsondernemingen). De activiteiten zijn bij deze prioriteitsondernemingen intensiever dan bij 
bedrijven waarmee we reactief engagen. Over onze contacten met ondernemingen brengen wij verslag uit in de vorm van 
casestudies. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal in positieve danwel negatieve zijn opgevallen. Voor uitgebreide 
informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.

Naam Sector
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Barclays PLC Financiële instellingen Goed ● ●
Bausch Health Cos Inc Gezondheidszorg ● ●
Cemex SAB de CV Basismaterialen Matig ● ●
China Construction Bank Corp Financiële instellingen ● ● ● ●
General Motors Co Duurzame consumentengoederen Voldoende ● ● ● ●
Mondelez International Inc Dagelijkse consumentengoederen ● ●
POSCO Basismaterialen Matig ●
Royal Dutch Shell PLC Energie Goed ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
rood

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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Bausch Health Cos Inc VS Gezondheidszorg ✔ ● ●
Boston Scientific Corp VS Gezondheidszorg ●
China Railway Group Ltd China Industrie ● ● ●
CNOOC Ltd China Energie ●
Dream Industrial Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
Fiat Chrysler Automobiles NV VK Duurzame consumentengoederen ● ●
Ford Motor Co VS Duurzame consumentengoederen ● ●
General Motors Co VS Duurzame consumentengoederen ✔ ● ● ● ●
Granite Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
H&R Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
JBS SA Brazilië Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Northview Apartment Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
Pfizer Inc VS Gezondheidszorg ●
RioCan Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
SmartCentres Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
Summit Industrial Income REIT Canada Onroerend goed ● ●
Vistra Energy Corp VS Nutsbedrijven ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
oranje

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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Americold Realty Trust VS Onroerend goed ● ●
Arconic Inc/PA VS Industrie ●
Bank Mandiri Persero Tbk PT Indonesië Financiële instellingen ● ● ●
Bank of America Corp VS Financiële instellingen ● ● ●
Bayer AG Duitsland Gezondheidszorg ●
BR Malls Participacoes SA Brazilië Onroerend goed ●
Cemex SAB de CV Mexico Basismaterialen ✔ ● ●
Centrais Eletricas Brasileiras SA Brazilië Nutsbedrijven ●
China Shenhua Energy Co Ltd China Energie ● ●
Cogna Educacao Brazilië Duurzame consumentengoederen ●
Costco Wholesale Corp VS Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Crombie Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
Duke Energy Corp VS Nutsbedrijven ●
Glencore PLC Zwitserland Basismaterialen ●
Korea Electric Power Corp Zuid-Korea Nutsbedrijven ●
Kraft Heinz Co/The VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Mondelez International Inc VS Dagelijkse consumentengoederen ✔ ● ●
Petroleo Brasileiro SA Brazilië Energie ●
Restaurant Brands International Inc Canada Duurzame consumentengoederen ● ●
Twitter Inc VS Communication Services ● ●
Woolworths Group Ltd Australië Dagelijkse consumentengoederen ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
geel

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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Archer-Daniels-Midland Co VS Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Barclays PLC VK Financiële instellingen ✔ ● ●
BHP Group Ltd Australië Basismaterialen ●
BP PLC VK Energie ● ●
Canadian Apartment Properties REIT Canada Onroerend goed ● ●
China Construction Bank Corp China Financiële instellingen ✔ ● ● ● ●
Coles Group Ltd Australië Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Conagra Brands Inc VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Credicorp Ltd Peru Financiële instellingen ● ● ●
Devon Energy Corp VS Energie ●
Dream Office Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
Encompass Health Corp VS Gezondheidszorg ● ●
Energisa SA Brazilië Nutsbedrijven ●
Engie SA Frankrijk Nutsbedrijven ●
Equatorial Energia SA Brazilië Nutsbedrijven ●
Facebook Inc VS IT ● ●
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Mexico Dagelijkse consumentengoederen ●
Goldman Sachs Group Inc/The VS Financiële instellingen ● ● ● ●
Hershey Co/The VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Itau Unibanco Holding SA Brazilië Financiële instellingen ● ● ●
Johnson & Johnson VS Gezondheidszorg ●
Killam Apartment Real Estate Investment Trust Canada Onroerend goed ● ●
Koninklijke Ahold Delhaize NV Nederland Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Kroger Co/The VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Lojas Renner SA Brazilië Duurzame consumentengoederen ●
Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg ●
POSCO Zuid-Korea Basismaterialen ✔ ●
Qatar National Bank QPSC Qatar Financiële instellingen ● ● ●
Suez Frankrijk Nutsbedrijven ● ●
Unilever PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ● ● ● ●
Walmart Inc VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
WEG SA Brazilië Industrie ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Engagementtrajecten en uw fonds: rating 
groen

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het 
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog, 
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online 
reo® Partner Portal.
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Accenture PLC Ierland IT ● ●
Acuity Brands Inc VS Industrie ●
Alphabet Inc VS IT ● ●
Banco Bradesco SA Brazilië Financiële instellingen ●
Bank of Nova Scotia Canada Financiële instellingen ● ●
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Indonesië Financiële instellingen ● ●
BNP Paribas SA Frankrijk Financiële instellingen ● ● ●
Boliden AB Zweden Basismaterialen ● ● ●
Bristol-Myers Squibb Co VS Gezondheidszorg ●
Bunge Ltd VS Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Carrefour SA Frankrijk Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Casino Guichard Perrachon SA Frankrijk Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Clicks Group Ltd Zuid-Afrika Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
CLP Holdings Ltd Hong Kong Nutsbedrijven ●
Covivio Frankrijk Onroerend goed ● ●
CRH PLC Ierland Basismaterialen ●
Danone SA Frankrijk Dagelijkse consumentengoederen ●
Equinor ASA Noorwegen Energie ●
General Mills Inc VS Dagelijkse consumentengoederen ● ●
GlaxoSmithKline PLC VK Gezondheidszorg ● ●
ICA Gruppen AB Zweden Dagelijkse consumentengoederen ● ●
J Sainsbury PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ● ● ●
Jeronimo Martins SGPS SA Portugal Dagelijkse consumentengoederen ● ● ● ●
Kerry Group PLC Ierland Dagelijkse consumentengoederen ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land Securities Group PLC VK Onroerend goed ●
Merck & Co Inc VS Gezondheidszorg ●
National Grid PLC VK Nutsbedrijven ●
Nestle SA Zwitserland Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Rio Tinto PLC VK Basismaterialen ●
Royal Dutch Shell PLC Nederland Energie ✔ ●
Sanofi Frankrijk Gezondheidszorg ●
Sime Darby Plantation Bhd Maleisië Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Smurfit Kappa Group PLC Ierland Basismaterialen ● ●
Tesco PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ● ●
UNITE Group PLC/The VK Onroerend goed ●
Western Union Co/The VS IT ● ●
Wm Morrison Supermarkets PLC VK Dagelijkse consumentengoederen ● ●
Wolters Kluwer NV Nederland Industrie ● ●
Xylem Inc/NY VS Industrie ● ● ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Tracker vorderingen doelstellingen

In dit onderdeel vindt u een update over de stand van zaken voor iedere actuele 
engagementdoelstelling per prioriteit in uw portefeuille. Dit gaat gepaard met een beoordeling of 
er met de doelstelling redelijke vorderingen worden geboekt.

Onderneming Engagementdoelstelling Stand van zaken

Accenture PLC Verbetering informatieverschaffing over prestatiedoelen

Acuity Brands Inc Verbetering onafhankelijkheid belangrijke commissies

Alphabet Inc Verbetering modereren content

Americold Realty Trust Vermindering voedselafval

Vermindering uitstoot en vermindering afhankelijkheid fossiele 
brandstoffen

Archer-Daniels-Midland Co Ontbossingsvrije keten

Banco Bradesco SA Benoeming onafhankelijke bestuurders

Bank Rakyat Indonesia Persero 
Tbk PT

Verhoging aantal RSPO-gecertificeerde palmolieklanten

Totale ISPO-certificering voor alle palmolieklanten

Informatieverschaffing

Barclays PLC Formulering ambitieuze klimaatstrategie

Bayer AG Deelname Workforce Disclosure Initiative

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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BNP Paribas SA Formulering doelstellingen genderdiversiteit voor topmanagement

Versterking instrumenten duurzaam financieren

Boston Scientific Corp Publicatie preciezere gegevens over certificering fabrieken

BP PLC Bedrijfsplan over realisatie belofte nuluitstoot publiceren

Bristol-Myers Squibb Co Impact duurzaamheidsinitiatieven kwantitatief meten

Bunge Ltd Ontbossingsvrije keten

Carrefour SA Strategie alternatieve eiwitten

Casino Guichard Perrachon SA Strategie alternatieve eiwitten

Cemex SAB de CV Versterking waterbeheer

Aanscherping benadering beheer klimaatverandering

China Construction Bank Corp Verbetering beheersing klimaatrisico

Aanscherping beheer risico’s cyberveiligheid en daarmee 
samenhangende informatieverschaffing

Formulering beleid ESG-kredietverlening

China Shenhua Energy Co Ltd Bekendmaking informatie over faciliteiten voor afvalslik

Verbetering informatieverschaffing over klimaatrisico’s

Clicks Group Ltd Vermindering verspreiding niet-overdraagbare aandoeningen

Vermindering verspreiding overdraagbare aandoeningen

Vermindering eenmalig gebruik plastic in producten en verpakkingen

Coles Group Ltd Strategie alternatieve eiwitten

Conagra Brands Inc Strategie alternatieve eiwitten

Costco Wholesale Corp Strategie alternatieve eiwitten

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Credicorp Ltd Verbetering ESG-rapportage

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Formulering maatstaven maatschappelijke impact

CRH PLC Pensioenbijdragen

Danone SA Verbetering informatieverschaffing over prestatiedoelen

Encompass Health Corp Publicatie gegevenspunten in het Diversity Annual Report over een 
periode van vijf jaar

Publicatie preciezere informatie over anciënniteitsniveaus

Engie SA Een streefdoel van nul toezeggen voor de lange termijn en een 
tijdpad voor uitfasering kolen bekendmaken

Equinor ASA Toezegging wereldwijd scope 3- streefdoel voor CO2-afbouw

Facebook Inc Verbetering modereren content

Fomento Economico Mexicano 
SAB de CV

Moties voor bestuursbenoemingen ontvlechten en remuneratie 
goedkeuren

 

Ford Motor Co Publicatie meer kwantitatieve informatie in de moderne slavernij-
verklaring

Meer transparantie over samenwerking in strijd tegen moderne 
slavernij

General Mills Inc Strategie alternatieve eiwitten

General Motors Co Verklaring moderne slavernij van General Motors actualiseren en 
verbeteren

GlaxoSmithKline PLC Afschaffing volumedoelen voor antibacteriële/schimmelwerende 
geneesmiddelen

Publicatie totaaluitkomsten milieucontroles

Openbaarmaking verzamelde gegevens voor de Survey of Antibiotic 
Resistance (SOAR)

Glencore PLC Verbetering rapportage over klimaatrisico in financiële verslagen

Verbetering interne governance over lobbypraktijken klimaatbeleid

Toezegging langetermijnstreefdoel voor CO2-afbouw

Goldman Sachs Group Inc/The Duidelijke definitie uitstap thermische kolen

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Hershey Co/The Strategie alternatieve eiwitten

ICA Gruppen AB Strategie alternatieve eiwitten

Itau Unibanco Holding SA Aanscherping bewaking toezicht duurzaamheid

J Sainsbury PLC Strategie alternatieve eiwitten

Deelname Workforce Disclosure Initiative

JBS SA Ontbossingsvrije keten

Jeronimo Martins SGPS SA Ontbossingsvrije keten

Johnson & Johnson De voor DREAM verzamelde gegevens publiekelijk delen (onder 
andere met het AMR Register)

Publicatie totaaluitkomsten milieucontroles

Kerry Group PLC Vermindering eenmalig gebruik plastic in verpakkingen

Verbetering voedingsprofiel ‘zonder’-producten en producten voor 
kinderen

Verbetering voedingsprofiel plantaardige producten

Killam Apartment Real Estate 
Investment Trust

Verbetering onafhankelijkheid bestuur en belangrijke commissie

Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

Koninklijke Ahold Delhaize NV Strategie alternatieve eiwitten

Korea Electric Power Corp Streefdoel koolstofarme kapitaalinvesteringen toezeggen en toezicht 
bestuur op ESG verbeteren

Uit buitenlandse investeringen in thermische kolen stappen

Kraft Heinz Co/The Strategie alternatieve eiwitten

Kroger Co/The Strategie alternatieve eiwitten

Merck & Co Inc Afschaffing volumedoelen voor antibacteriële/schimmelwerende 
geneesmiddelen

Publicatie totaaluitkomsten milieucontroles

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Nestle SA Strategie alternatieve eiwitten

Novartis AG Publicatie totaaluitkomsten milieucontroles

Afschaffing volumedoelen antibacteriële/schimmelwerende 
geneesmiddelen

Pfizer Inc Afschaffing volumedoelen antibacteriële/schimmelwerende 
geneesmiddelen

Publicatie totaaluitkomsten milieucontroles

Qatar National Bank QPSC Versterking klimaatrisicomanagement

Aanscherping bewaking toezicht duurzaamheid

Renault SA Discretie gebruiken om de beloning te verlagen

RioCan Real Estate Investment 
Trust

Introductie CO2-reductiedoelstellingen

Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

Sanofi Afschaffing volumedoelen antibacteriële/schimmelwerende 
geneesmiddelen

Publicatie totaaluitkomsten milieucontroles

Sime Darby Plantation Bhd Meer duidelijkheid en ambitie over CO2-reductieplan

Smurfit Kappa Group PLC Versterking klimaatrisicomanagement

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Suez Meer recycling en afvalbeheer in opkomende markten

Verbetering toegang tot water en sanitair

Teleperformance Verbetering informatieverschaffing over prestatiedoelen

Tesco PLC Strategie alternatieve eiwitten

Twitter Inc Verbetering modereren content

Unilever PLC Strategie alternatieve eiwitten

Vistra Energy Corp Taskforce on Climate-related Financial Disclosures steunen

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Walmart Inc Strategie alternatieve eiwitten

Western Union Co/The Verbetering informatieverschaffing over duurzaamheidsprestaties

Wm Morrison Supermarkets PLC Strategie alternatieve eiwitten

Wolters Kluwer NV Verbetering informatieverschaffing over duurzaamheidsprestaties

Woolworths Group Ltd Strategie alternatieve eiwitten

Xylem Inc/NY Verbeteirng informatieverschaffing over SDG-doelen

Key

 Engagement opgeschort  Geen verandering*      Doelstelling geformuleerd  

Probleem aangekaart bij bedrijf

 

 Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd  Milestone gerealiseerd

 Vordert  Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende 
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.



Casestudies

Eni SpA
Openbaar (In portefeuille)

Land: Italië Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Klimaatverandering

Onderwerp: Transitie naar koolstofarme energie

7.2

Achtergrond
Eni heeft in maart 2020 de langetermijnstrategie voor uitstootreductie en 
energietransitie gepubliceerd. De Italiaanse olie- en gasreus voegt zich met dit 
ambitieuze programma bij de groep grote (vooral Europese) oliemaatschappijen die 
voor de bedrijfsactiviteiten een duidelijk traject voor de transitie naar een 
koolstofarme economie hebben geformuleerd en bekendgemaakt. De strategie, 
waaruit blijkt dat de olie- en gasproductie van Eni in 2025 het hoogste punt voorbij is, 
bestaat onder andere uit CO2-reductiedoelstellingen voor de eigen activiteiten en voor 
de olie- en gasproducten. De onderneming wil voor de operationele uitstoot (scope 1 
en 2) in 2040 een CO2-voetafdruk van per saldo nul hebben gerealiseerd en in 2050 de 
CO2-intensiteit van de energieproducten met 80% hebben verlaagd. De strategie 
voorziet tevens in belangrijke investeringen in duurzame energie.

Actie
We gaan al meer dan tien jaar actief in gesprek met Eni, zowel individueel als in 
samenwerkingsverband, over de beheersing van de klimaatrisico’s en -kansen en de 
positionering voor de energietransitie. We hebben specifiek aangedrongen op 
programma’s en streefdoelen voor de reductie van broeikasgassen, waaronder CO2 en 
methaan; gebruik van en informatieverschaffing over CO2-prijsstelling en 
scenarioplanning; betere klimaatrapportages; en de ontwikkeling van 
langetermijnbonusregelingen waarin rekening is gehouden met de bedrijfsrisico’s en 
kansen die met de energietransitie samenhangen. We hebben verder gevraagd om 
transparantie over de lobbyactiviteiten, om een evaluatie van het lidmaatschap van 
brancheorganisaties en om robuuste investeringsprogramma’s die zijn afgestemd op 
de langetermijndoelen van het klimaatakkoord van Parijs. De onderneming gaat 
positief om met de actieve betrokkenheid van beleggers, zoals blijkt uit de diverse 
strategische maatregelen die er zijn genomen om het bedrijf voor de lange termijn te 
transformeren.

We kunnen ons vinden in de 
formulering en publicatie van de 
klimaatstrategie van Eni, alsook in het 
traject van 30 jaar, met tastbare 
doelen zoals een verhouding gas/olie 
van 85% en een duurzame energie-
capaciteit van minimaal 55GW. De 
strategie pakt ook andere belangrijke 
onderwerpen aan, zoals het 
affakkelen van gas, diffuse 
methaanemissies, en de opvang en 
het gebruik van CO2. We zijn vooral 
blij met de voortschrijdende 
vierjaarsplanning voor tussenstappen. 
Door die doelstellingen voor de 
kortere termijn kunnen wij de 
vorderingen volgen en waar nodig 
om extra stappen vragen. Al met al 
hebben wij het vertrouwen dat Eni 
met deze strategie de risico’s en 
kansen van de energietransitie veel 
beter kan beheersen. We blijven 
actief met de onderneming in 
gesprek, onder andere over de 
koppeling van het klimaattraject met 
de remuneratieregeling en over de 
gevolgen ervan voor de 
investeringsplannen.
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ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Vertrouwelijk (Niet in portefeuille)

Land: Japan Sector: Nutsbedrijven Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Klimaatverandering

Onderwerp: Transitie naar koolstofarme energie

7.2

Achtergrond
Sinds de ramp bij Fukushima nu bijna tien jaar geleden is Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) gepresenteerd met de rekening van het 30-jarig 
ontmantelingsproject voor de Fukushima Daini-fabriek en de daarmee 
samenhangende rechtszaken en schadeclaims. Dit blijft de focus, maar de 
onderneming ziet nu al een andere opdracht voor de lange termijn: het koolstofarm 
maken van elektriciteitsopwekking. Het bestuur van TEPCO onderkent in het bestaande 
bedrijfsplan de noodzaak van de transformatie naar een veilige, koolstofarme en 
betaalbare aanbieder. Er was echter onvoldoende duidelijkheid over de plannen om de 
aanzienlijke positie in kolen te verminderen en het aandeel van duurzame energie te 
verhogen. De deregulering van de Japanse elektriciteitsmarkt zou ook betekenen dat 
meer ontwikkelaars in de toekomst het segment duurzame energie kunnen betreden 
en als uitdagers het marktaandeel van TEPCO kunnen bedreigen.

Actie
We hebben ons met de Executive Vice President gebogen over de toereikendheid van 
het bestaande bedrijfsplan vanuit het perspectief van de energietransitie. Na de 
bijeenkomst hebben we TEPCO in een brief gestimuleerd om in het nieuwe 
bedrijfsplan de uitstoot af te stemmen op het concept ‘ruim onder 2°C’. We 
signaleerden daarnaast het ontbreken van meetbare doelen in de eerste 
klimaatrapportage vorig jaar, waaronder korte- en langetermijndoelen voor zowel de 
uitstootreductie als de kapitaalinvesteringen. Onze feedback is door het bestuur 
positief ontvangen. De onderneming heeft later gemeld dat klimaatverandering 
(inclusief de geleidelijke ontmanteling van kolengestookte fabrieken) tot de kern van 
de volgende bedrijfsstrategie zou gaan behoren zoals die aan de aandeelhouders en 
de overheid zou worden voorgelegd. De onderneming noemde verder duurzame 
energie, elektrische laadpunten, 5G-connectiviteit en modernisering van het netwerk 
als belangrijke kansen. Beloofd is het plan voor de opschaling hiervan duidelijk te 
communiceren. TEPCO heeft verder toegezegd de rapportage te zullen verbeteren en 
streeft ernaar dit jaar de streefdoelen bekend te maken.

Oordeel
Hoewel TEPCO ons ervan overtuigd 
heeft dat de koolstofarme 
energieactiviteiten een groter 
aandeel krijgen in de bedrijfsplannen, 
zetten we nog wel vraagtekens bij 
het tempo van de transitiestrategie. 
De onderneming heeft nog te maken 
met de nasleep van Fukushima. Er 
moet fors in duurzame energie 
worden geïnvesteerd wil de 
dominantie van kolen in de huidige 
energiemix echt veranderen. 
Bemoedigend vinden we dat TEPCO 
de thermische kolen heeft 
ondergebracht bij JERA, de joint-
venture met het Japanse nutsbedrijf 
Chubu Electric Power. Op die manier 
kan TEPCO de eigen activiteiten 
herpositioneren richting 
koolstofarmere energiebronnen. We 
signaleren echter ook het gebrek aan 
duidelijkheid over de ontmanteling 
van de kolenactiva van JERA. We 
blijven bij TEPCO (en Chubu) 
aandringen op duidelijkere 
actieplannen voor zowel kolen als 
duurzame energie in de toekomst.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Projecten

Project: Bouw duurzaam voedselsysteem

Thema: Milieu

Doelstelling

Voedselproductie en -consumptie leiden tot uitputting van onze 
natuurlijke hulpbronnen en dragen fors bij aan 
klimaatverandering. Met dit project willen we verandering 
teweegbrengen bij een aantal van de grootste 
voedselproducenten, handelaren en supermarktketens ter 
wereld. Het doel: voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel 
en tegelijk een halt toeroepen aan de ongebreidelde aantasting 
van het milieu. Hiermee dragen we bij aan een stabieler 
klimaat, verbeteren we het risicobeheer en het vermogen om in 
te spelen op kansen, en zorgen we voor hogere rendementen 
voor belanghebbenden.

Voortgang

Ons project duurzaam voedsel is dit kwartaal goed van start 
gegaan. We hebben in totaal 35 ondernemingen aangesproken. 
De nadruk lag daarbij op de ontbossingsrisico’s in de keten en op 
de diversificatie van eiwitten (proteïne). Over dat eerste 
onderwerp hebben we productieve gesprekken gehad met 
bedrijven die in de opkomende markten actief zijn. We wilden 
graag weten hoe ze ontbossing tot een minimum beperken. We 
hebben daarnaast samen met andere beleggers een call 
gehouden met de drie grootste vleesslachters van Brazilië, die 
alle drie hun rundvee betrekken uit het Amazoneregenwoud. 
Verder hebben we de vier grootste handelaren in grondstoffen 
aangeschreven en om een dialoog over ontbossing gevraagd. 
Voor eiwittendiversificatie hebben we ons aangesloten bij het 
engagement van FAIRR over duurzame eiwitten. Samen met 
andere beleggers hebben we 25 voedselproducenten 
aangeschreven en gevraagd om ons informatie te geven over de 
plannen en langetermijnaanpak van de transitie van eiwitten 
naar duurzamere bronnen met een minder grote impact. Tot slot 
zijn we meegegaan op een expeditie van beleggers naar drie 
bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Sainsbury en 
Cranswick. Daar hoorden we meer over de uitdaging waarvoor 
de sector zich gesteld ziet om te voldoen aan de groeiende 
vraag naar voedsel in de context van een veranderend klimaat 
en verwachtingen van duurzamere bedrijfspraktijken. Begin 
tweede kwartaal komen we daarover met een gedetailleerder 
ESG Viewpoint. De coronaviruscrisis heeft waarschijnlijk 
belangrijke gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid. Dat 
willen we meenemen in onze engagementwerkzaamheden aan 
dit project. We willen meer in het bijzonder helder krijgen wat 
de gevolgen zijn voor de eigen activiteiten en de ketens, welke 
scenario’s de ondernemingen plannen (heffingen, 
exportrestricties, tekorten aan arbeidskrachten doordat de 
grenzen dicht zijn) en hoe de continuïteit van de activiteiten kan 
worden zekergesteld.
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Thema: Milieu

Doelstelling

We zijn actief lid van het Climate Action 100+ initiatief (CA100+), 
dat wereldwijd 161 ondernemingen met een hoge CO2-uitstoot 
aanspreekt op een ambitieuzere strategie voor de beheersing 
van klimaatverandering. Momenteel hebben we ofwel de leiding 
ofwel de ondersteunende rol bij het engagement met 23 
ondernemingen.

Voortgang

In het eerste kwartaal van 2020 hebben we met 18 CA 100+ 
ondernemingen gesproken over klimaatveranderingsstrategieën 
en -informatie. Een aantal daarvan heeft kortgeleden een 
belangrijke aankondiging over decarbonisatie gedaan. Zo dekt 
de nuluitstootbelofte van BP voor 2050 een deel van de scope 3-
uitstoot downstream. Die toezeggingen zijn naar onze mening 
van enorm belang voor de koolstofarme transitie die we voor 
ons energiesysteem nodig hebben. We zetten ons engagement 
met deze leidende partijen voort. Ons doel is om deze spelers te 
stimuleren om nog hogere standaarden te formuleren en op die 
manier ervoor te zorgen dat branchegenoten in hun voetsporen 
volgen. We hebben ook de achterblijvers gevraagd om de 
strategie voor klimaatverandering toe te lichten. Vaak uit 
zogenoemde ‘hard-to-abate’ sectoren of rechtsgebieden met 
lagere nationale ambities. Uit onze gesprekken met partijen als 
KEPCO, POSCO, Shenhua, Suzuki en CNOOC blijkt dat deze 
ondernemingen zich bewust zijn van de verwachtingen van 
beleggers en dat ze de eerste stappen richting een strategische 
aanpak van klimaatrisico beginnen te zetten. Zonder duidelijk 
(overheids)beleid voor klimaatverandering lopen de door deze 
bedrijven eigenlijk te ondernemen acties vaak vertraging op. En 
dus is een dialoog over beleid noodzakelijk. We kijken actief 
naar mogelijkheden via het CA100+ secretariaat en andere 
organisaties (de Asian Corporate Governance Association 
bijvoorbeeld) om met die dialoog te starten. Het afgelopen 
kwartaal hebben we mede een persoonlijke brief ondertekend 
aan het ministerie van Economie en Financiën van Zuid-Korea 
om de aandacht te vestigen op de buitenlandse investeringen in 
thermische kolen van KEPCO. We blijven de rest van het jaar 
actief in gesprek met beleidsmakers.
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Thema: Milieu

Doelstelling

Source: Carbon Tracker analysis

In dit project onderzoeken we hoe kolenmijnen en -centrales er 
nu voor staan en praten we in de belangrijkste landen met 
ondernemingen over het belang van de uitfasering van kolen in 
het energiesysteem, willen we de ambitie waarmaken van een 
opwarming van de aarde van ruim minder dan de 2°C van het 
akkoord van Parijs.

Voortgang

We hebben sinds begin 2020 gesproken met drie 
mijnbouwconcerns en 11 nutsbedrijven met een positie in kolen. 
Het onderwerp: klimaatverandering. We onderhouden 
langdurige relaties met deze ondernemingen en hebben, sinds 
we als onderdeel van dit project expliciet om de afstoting van 
kolen zijn gaan vragen, al direct resultaat gezien. Zo kwam 
Shenhua voor het eerst met een wereldwijde uitfaseringstrend 
voor kolen voor de dag, naast ook het desinvesteringsrisico in 
het MVO-verslag. Het bestuur van Tokyo Electric Power Corp 
heeft zich over onze verwachtingen op het gebied van 
klimaatverandering gebogen nadat we in Londen een 
engagementbijeenkomst hadden belegd. We kregen positieve 
feedback en duidelijkheid over onze verzoeken. We hebben onze 
handtekening gezet onder een openbare brief aan het bestuur 
van Korea Electric Power Corp (KEPCO) en onder een persoonlijke 
brief aan het ministerie van Economie en Financiën van Zuid-
Korea (de grootaandeelhouder van KEPCO) over de investeringen 
in buitenlandse kolengestookte elektriciteitscentrales. Een 
kernonderdeel van ons engagement is de optimale benutting 
van stemrecht bij voorstellen van het management op 
jaarvergaderingen om onze zorg over klimaatverandering te 
uiten. Zo hebben we het afgelopen kwartaal naar vijf Canadese 
nutsbedrijven een brief gestuurd waarin we onze stemkeuzes 
over klimaatverandering hebben toegelicht. Het plan is om dat 
in het relevante stemseizoen uit te breiden naar andere 
markten. Het komende kwartaal breiden we ons engagement 
hierover uit naar meer bedrijven. We komen met een paper over 
het belang van de uitfasering van kolen, waarin we ook 
verwijzen naar de belangrijkste manieren om de CO2-uitstoot te 
reduceren, zoals gedefinieerd door klimaatdenktanks en 
overheidsorganen. We beoordelen daarnaast bestaand en 
opkomend energiebeleid voor kolen, op basis waarvan we 
ondernemingen en beleidsmakers kunnen vragen om CO2-
afbouw in de mijnbouw en elektriciteitsopwekking.



Milestones en uw fonds

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’) 
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de 
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin 
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben 
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.
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Barclays PLC VK Financiële instellingen ✔ ●
BP PLC VK Energie ●
Dominion Energy Inc VS Nutsbedrijven ●
Eni SpA Italië Energie ●
Rio Tinto Ltd VK Basismaterialen ●

Cemex SAB de CV Mexico Basismaterialen ✔ ●
China Shenhua Energy Co Ltd China Energie ●
Glencore PLC Zwitserland Basismaterialen ●
JPMorgan Chase & Co VS Financiële instellingen ●
Kerry Group PLC Ierland Dagelijkse consumentengoederen ●
Lloyds Banking Group PLC VK Financiële instellingen ●
PTT PCL Thailand Energie ●
Royal Bank of Scotland Group PLC VK Financiële instellingen ●
Swiss Re AG Zwitserland Financiële instellingen ●
UBS Group AG Zwitserland Financiële instellingen ●
Wells Fargo & Co VS Financiële instellingen ✔ ●

Kerry Group PLC Ierland Dagelijkse consumentengoederen ●
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in 
Muenchen

Duitsland Financiële instellingen
●

PepsiCo Inc VS Dagelijkse consumentengoederen ●
Smurfit Kappa Group PLC Ierland Basismaterialen ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Milestones in detail

Barclays PLC
Land: VK Sector: Financiële instellingen Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.a

Omschrijving milestone:

Heeft toegezegd de hele financieringsportefeuille te zullen afstemmen op de doelstellingen van het akkoord van Parijs. Ook wordt er 
regelmatig over de geboekte vorderingen gerapporteerd. Als internationale bank die een dergelijke voortvarende toezegging doet, 
zeker gezien de al aanwezige tamelijk omvangrijke financieringen van fossiele brandstoffen, geeft de onderneming hiermee blijk van 
duidelijk klimaatleiderschap. We hebben in het verleden met de onderneming gesproken over de werkwijze met betrekking tot 
milieu- en klimaatrisicomanagement voor de kredietportefeuille.

BP PLC
Land: VK Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

7.2

Omschrijving milestone:

Heeft toegezegd in 2050 operationeel een nuluitstoot te willen hebben. Dat betekent dat BP de operationele uitstoot en de uitstoot 
van de gebruiksfase van de producten neutraliseert. De onderneming heeft daarnaast aangegeven dat het aandeel investering in 
niet-olie en gasactiviteiten in de loop van de tijd zal worden uitgebreid. We praten al meer dan tien jaar met BP over CO2-beheer. We 
staan volledig achter dit commitment. Mits effectief uitgevoerd kan dit de onderneming helpen om de risico’s en kansen van de 
energietransitie beter te beheersen.
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ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: VK Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:

Heeft bekendgemaakt uit drie in Amerika gevestigde brancheorganisaties te stappen waarvan het klimaatbeleid niet strookt met dat 
van de onderneming. Dit is de uitkomst van een uitgebreide evaluatie uit 2019. BP had toen nog vijf organisaties gesignaleerd die 
deels niet pasten bij het beleid van BP op het gebied van klimaatverandering. Die evaluatie, waar wij bij onze contacten met de 
onderneming om hadden gevraagd, versterken de inspanningen van BP om een duidelijk pad richting de energietransitie in te slaan.

Dominion Energy Inc
Land: VS Sector: Nutsbedrijven Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:

Dominion Energy heeft de ambitie klimaatverandering aangescherpt met een beoogde nuluitstoot in 2050. Dat geldt voor zowel de 
elektriciteitsopwekking als voor de methaanuitstoot van gasactiviteiten. Eerdere doelstellingen waren 50% reductie van methaan in 
2030 en 80% elektriciteitsopwekking in 2050. De onderneming heeft verder toegezegd samen met klanten te willen werken aan de 
uitstootreductie, onder andere in de vorm van grootschalige methaanopvangprojecten met de veeteeltsector. BMO heeft Dominion 
een-op-een op de klimaatstrategie en via het Climate Action 100+ initiatief aangesproken.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Land: Italië Sector: Energie Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

7.2

Omschrijving milestone:

Heeft een ambitieuze strategie 2050 geformuleerd, met CO2-reductiedoelstellingen voor de eigen activiteiten en energieproducten. Het 
plan is om de operationele (scope 1 en 2) uitstoot in 2040 op neutraal te hebben en om de intensiteit van de scope 1, 2 en 3 uitstoot 
(inclusief energieproducten) in 2050 met 80% te hebben verlaagd. Eni heeft daarnaast een uitbreiding van de investeringen in 
duurzame energie aangekondigd, naast een piek in de olieproductie in 2025. We zijn al vele jaren actief met de onderneming in 
gesprek over de beheersing van klimaatverandering. We staan vierkant achter deze belangrijke ontwikkeling, die een betere 
beheersing van de risico’s en kansen in verband met de energietransitie mogelijk maakt.

Rio Tinto Ltd
Land: VK Sector: Basismaterialen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Klimaatverandering Milestone Rating:

7.2

Omschrijving milestone:

Heeft een nieuwe bedrijfsdoelstelling geformuleerd: nuluitstoot uit de bedrijfsactiviteiten in 2050. Dat wordt verder gedragen door 
twee tussentijdse streefdoelen van 30% reductie van de uitstootintensiteit en 15% vermindering van de absolute uitstoot in 2030. Mits 
effectief uitgevoerd, kan dit commitment de onderneming helpen om de risico’s en kansen van de transitie naar een koolstofarme 
economie beter te beheersen. We praten al meer dan tien jaar met het concern over de problematiek van koolstofbeheer.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  



Casestudies

Hoya Corp
Openbaar (Niet in portefeuille)

Land: Japan Sector: Gezondheidszorg Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Voldoende Thema: Arbeidsomstandigheden

Onderwerp: Arbeidsnormen

8.7

Achtergrond
Hoya is een internationaal medisch-technisch concern met hoofdkantoor in Tokio. De 
onderneming produceert onder andere brillen, medische endoscopen, intraoculaire 
lenzen, optische lenzen en belangrijke componenten voor halfgeleidertoestellen. De 
omzet van Hoya is de laatste tijd sterk gegroeid en de onderneming wil de productie in 
Vietnam opvoeren om aan de toenemende vraag naar haar producten te voldoen. De 
risico’s van moderne slavernij zijn relatief hoog in Japan. Er is dus actie nodig om de 
onderneming te beschermen tegen potentiële financiële, juridische, operationele en 
reputatieschade.

Actie
We hebben een call geregeld met iemand van Investor Relations bij Hoya, die ook lid is 
van de in 2019 ingestelde ESG-commissie. We gaven aan dat het beleid voor de 
bestrijding van moderne slavernij op meer aandacht van belanghebbenden kan 
rekenen nu de productie in Vietnam groeit. We hebben Hoya gevraagd om de 
verklaring moderne slavernij te evalueren en aan te scherpen in verband met de 
grotere risico’s waar de onderneming nu mee te maken heeft. We vertelden dat BMO 
Global Asset Management een van de ondertekenaars is van KnowTheChain, een 
hulpmiddel voor bedrijven en beleggers die de risico’s van moderne slavernij in de 
eigen bedrijfsactiviteiten en wereldwijde ketens willen begrijpen en aanpakken. 
Volgens de Information & Communications Technology Benchmark 2018 van 
KnowTheChain staat Hoya op de 30ste plaats van 40 ondernemingen. Onze 
gesprekspartner vertelde dat Hoya die score wil verbeteren. We hebben geanalyseerd 
waarom de onderneming relatief slecht scoort en de door KnowTheChain 
gesignaleerde mogelijkheden voor verbetering met Hoya gedeeld. Bemoedigend 
vonden we dat deze informatie bij de ESG-commissie terechtkomt.

Oordeel
Onze dialoog met Hoya over moderne 
slavernij was constructief. Positief is 
dat de onderneming onderkent dat 
een betere informatieverschaffing 
over het beleid en de werkwijzen 
voor de aanpak van de risico’s van 
moderne slavernij noodzakelijk is. In 
onze optiek geeft de aan de 
Information & Communications 
Technology Benchmark van 
KnowTheChain ten grondslag 
liggende methodiek Hoya 
waardevolle houvast voor de 
belangrijkste gebieden waarop actie 
nodig kan blijken. We werken graag 
nauwer met de onderneming samen 
aan de verbetering van de 
transparantie over moderne slavernij 
en andere materiële ESG-risico’s. Na 
de publicatie van de eerste ESG-
doelstellingen in het derde kwartaal 
van 2020 nemen we weer contact op 
met Hoya.
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Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Openbaar (In portefeuille)

Land: VS Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Matig Thema: Mensenrechten

Onderwerp: Modereren content

Achtergrond
Als social media-platform met meer dan 2,5 miljard actieve gebruikers (dat wil zeggen, 
één op de drie wereldbewoners) heeft Facebook met zijn content potentieel 
ongekende invloed. Na het Cambridge Analytica-schandaal in 2018 worden er steeds 
vaker kanttekeningen gezet bij de rol van de onderneming in de samenleving, vooral 
over de verspreiding van desinformatie op het Facebook-platform en op WhatsApp. In 
een recent rapport waartoe de onderneming opdracht had gegeven, gaf Facebook toe 
er niet in te zijn geslaagd om tegen te houden dat het platform werd gebruikt om 
‘verdeeldheid te zaaien en tot offline geweld op te roepen’, met als gevolg de 
genocide van de Rohingya in Myanmar in 2017. Van recenter datum is de livestream 
van terroristische aanslagen zoals de schietpartij in Christchurch in Nieuw-Zeeland 
vorig jaar. Dit alles vindt plaats in de context van een slechte corporate governance en 
bedrijfscultuur die oprichter en CEO Mark Zuckerberg uit de wind houden en ervoor 
zorgen dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen aan 
minderheidsaandeelhouders en de samenleving in het algemeen.

Actie
We hebben begin 2019 met de onderneming gesproken over het voorstel om een 
Content Oversight Board (‘COB’) op te richten in het kader van de verbetering van de 
modereeractiviteiten. We signaleerden toen al dat er een open en uitgebreide 
raadpleging leek te worden gehouden met een brede groep belanghebbenden over de 
manier waarop de COB in de praktijk zou moeten gaan werken. Gezien het feit dat CEO 
van Facebook Mark Zuckerberg zei dat de COB begin 2019 van start zou gaan, 
bevreemdde het ons hoe weinig er op het moment van de raadpleging in de steigers 
stond. In onze formele reactie gaven wij onze steun in het algemeen, maar drongen 
we ook aan op de publicatie van een transparantieverslag waarin ook andere delen 
van het modereerprogramma voor content aan de orde zou komen, zodat beleggers en 
andere belanghebbenden de vorderingen actief kunnen volgen. Daarnaast hebben we 
ons aangesloten bij en meegewerkt aan de activiteiten van een coalitie van beleggers 
die Facebook, Alphabet en Twitter wil aanspreken op het beter modereren van de 
livestreams via de respectievelijke platforms.

Oordeel
De onderneming heeft het afgelopen 
kwartaal een concept-charter voor de 
COB gepubliceerd, met daarin het 
besluitvormings- en publieke 
verslagleggingsproces. Vooral gunstig 
vinden we dat de COB onafhankelijk 
van Facebook zelf gaat opereren, 
eigen gespecialiseerde medewerkers 
krijgt en dat de beslissingen ervan 
bindend zijn voor Facebook. Wel 
vinden we de uitrol ervan nog altijd 
te traag verlopen: tot de zomer 
worden er geen benoemingen 
voorzien. Naar het zich laat aanzien, 
komt er geen verandering in het 
takenpakket van de raad van bestuur 
van Facebook. In onze optiek zou dat 
bestuur eindverantwoordelijk moeten 
zijn. Net als bij andere social media-
ondernemingen is de 
verantwoordelijkheid voor het 
modereren van de content weinig 
duidelijk, worden er onvoldoende 
middelen ingezet om het probleem 
aan te pakken en wordt er maar 
weinig informatie naar buiten 
gebracht. Om die reden hebben wij 
samen met 100 wereldwijde 
beleggers een open brief geschreven 
op de dag van de herdenking van de 
schietpartij in Christchurch. In die 
brief worden deze ondernemingen 
gevraagd meer te doen.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
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Projecten

Project: Antimicrobiële weerstand (AMR)

Thema: Maatschappij

Doelstelling

Source: Public Health England

Antimicrobiële resistentie (AMR) staat de effectieve preventie en 
behandeling van infectieziekten in de weg en wordt wereldwijd 
gezien als een steeds grotere bedreiging van de 
volksgezondheid. AMR is een natuurlijk biologisch verschijnsel 
dat het gevolg is van genetische mutaties, maar het proces 
wordt versneld door een verkeerd gebruik van antibiotica. 
Hierdoor ontstaan infecties die niet op antibacteriële therapie 
reageren. Omdat AMR een ernstig en complex probleem is, 
moeten overheden en bedrijven in verschillende sectoren in 
actie komen. We richten ons engagement op farmaceutische 
bedrijven, vleesproducenten en zuivelbedrijven, alsook op 
supermarktketens. We zijn van mening dat er voor bedrijven in 
deze sectoren een belangrijke rol is weggelegd omdat ze de 
ontwikkeling en verspreiding van AMR kunnen vertragen.

Voortgang

We hebben het eerste kwartaal onze werkzaamheden op het 
gebied van antimicrobiële weerstand (AMR) voortgezet. AMR is 
een van de factoren waardoor de mensheid gevoeliger is 
geworden voor pandemieën. In de huidige pandemie is de 
noodzaak van effectieve antibiotica voor secundaire bacteriële 
infecties als gevolg van een virusinfectie pijnlijk duidelijk 
geworden. Als antibiotica nog minder effectief worden, lopen 
risicopatiënten in deze en volgende pandemieën een steeds 
groter gevaar dat ze ernstig ziek worden of sterven. We hebben 
de belangrijkste op R&D-gebaseerde farmaconcerns uit de 
Antimicrobial Resistance Benchmark 2020 van de Access to 
Medicine Foundation aangeschreven (die benchmark verscheen 
in januari 2020). In de benchmark wordt geëvalueerd hoe 30 
ondernemingen omgaan met de dreiging van AMR. We hebben 
de gehanteerde methodologie aan de benaderde bedrijven 
gestuurd en gevraagd om hun visie op de aangekaarte 
problematiek. We hebben daarnaast specifieke aanbevelingen 
gedaan op basis van onze materialiteitsbeoordeling. Er is één 
gebied met ruimte voor verbetering over de hele linie: openbare 
informatieverschaffing over milieurisicomanagement. Zo zouden 
ondernemingen die antibacteriële producten maken, de 
uitkomsten van de milieucontroles moeten publiceren, naast ook 
de antibacteriële lozingsniveaus op de eigen locaties van de 
ondernemingen en die van de leveranciers. Tot slot wilden we 
graag een update over de vorderingen aan de hand van de 
Industry Roadmap for Progress on Combatting Antimicrobial 
Resistance (in 2016 gepubliceerd). In het licht van de 
coronapandemie denken we dat de benaderde ondernemingen 
op de korte termijn niet in de positie zullen verkeren om te 
reageren. We gaan het tweede kwartaal onderzoeken hoe 
diergezondheidsconcerns omgaan met AMR. We streven naar 
een benchmark voor best practices en zullen, waar van 
toepassing, aandringen op stevigere toezeggingen.
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Thema: Maatschappij

Doelstelling

Het doel van dit project is om dieper inzicht te verwerven in de 
(aanpak van de) prijsstelling van geneesmiddelen in Europa. Er is 
namelijk sprake van een zorgwekkend gebrek aan transparantie. 
Naarmate de zorgkosten steeds harder groeien, is meer dialoog 
geboden over verantwoorde strategieën voor de prijsstelling. Het 
is namelijk zeer waarschijnlijk dat overheden vooral de prioriteit 
zullen geven aan de meest betaalbare behandelingen.

Voortgang

We hebben het eerste kwartaal van 2020 gesproken met een 
expert in grote Europese farmaconcerns, die eerder als adviseur 
prijsstelling geneesmiddelen werkzaam was. We wilden weten 
waarom en hoe de aanpak van prijsstelling van geneesmiddelen 
varieert in de diverse Europese landen en waarom onderzoek en 
ontwikkeling bij de bepaling van de medicijnprijzen geen rol van 
betekenis speelt. Ook aan de orde kwamen de prijsverschillen 
tussen de VS en Europa. We kwamen erachter dat er enige mate 
van prijsharmonisatie gaande is. Dat kan betekenen dat 
sommige Europese landen een hogere prijs voor bepaalde 
geneesmiddelen betalen. De waardevolle inzichten die we in dit 
gesprek hebben opgedaan, vormen het uitgangspunt van ons 
onderzoek naar de prijsstelling van medicijnen in Europa dit jaar. 
Na deze bijeenkomst hebben we contact gezocht met een select 
groepje large cap farmabedrijven. We gaven aan verder 
onderzoek te doen naar de toegang tot medicijnen en hebben 
elke onderneming gevraagd om informatie over de prijsstelling 
in belangrijke Europese markten. In het licht van de 
coronapandemie denken we dat de benaderde ondernemingen 
op de korte termijn niet in de positie zullen verkeren om te 
reageren. In afwachting daarvan gaan wij door met het 
verzamelen van relevante informatie van uiteenlopende 
bronnen.



Milestones en uw fonds

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’) 
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de 
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin 
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben 
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.
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Facebook Inc VS IT ●

Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australië Financiële instellingen ●
Bank of America Corp VS Financiële instellingen ●
BASF SE Duitsland Basismaterialen ●
Credicorp Ltd Peru Financiële instellingen ●
Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg ●

Kerry Group PLC Ierland Dagelijkse consumentengoederen ●
L'Oreal SA Frankrijk Dagelijkse consumentengoederen ●
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Frankrijk Duurzame consumentengoederen ●
Merck KGaA Duitsland Gezondheidszorg ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  

Top kwartiel:    Tweede kwartiel:    Derde kwartiel:    Onderste kwartiel:  
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Milestones in detail

Facebook Inc
Land: VS Sector: IT Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Onderwerp: Bedrijfsethiek Milestone Rating:

Omschrijving milestone:

Heeft een conceptreglement gepubliceerd over de werkzaamheden van een eventuele raad van toezicht op de content. Die raad zou 
als onafhankelijke organisatie de modereeractiviteiten op de content evalueren en beslissingen nemen die bindend zouden zijn. Die 
toezichtsfunctie is pas over een paar maanden actief, maar wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de verbetering van het 
algehele content modereerprogramma. We hebben de onderneming in het kader van het raadplegingsproces gesproken en diverse 
aanbevelingen gedaan over aanpak en rapportage.
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Casestudies

Renault SA
Vertrouwelijk (In portefeuille)

Land: Frankrijk Sector: Duurzame consumentengoederen Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Corporate governance

Onderwerp: Opvolging en beloning CEO

Achtergrond
De arrestatie eind 2018 in Japan van de voormalige voorzitter en CEO Carlos Ghosn 
kwam voor het bedrijfsleven als een enorme schok. Hem werden financiële 
onregelmatigheden bij Nissan (onderdeel van de wereldwijde alliantie van 
autofabrikanten met Renault, Nissan en Mitsubishi) ten laste gelegd. Hij ging in Tokio 
de gevangenis in en werd ontslagen uit zijn bestuursfuncties bij Nissan en Renault. 
Spanningen rond Ghosn waren er al jaren over zijn excessieve beloning, onder andere 
een fikse aanvaring met de Franse regering. De opvolger van Ghosn als CEO van 
Renault is in oktober 2019 uit het bestuur gegooid  en onlangs vervangen door Luca de 
Meo. Die is afkomstig van Seat van Volkswagen.

Actie
In de afgelopen twee jaar hebben we geprobeerd om met de voorzitter in gesprek te 
komen over de opvolging van de CEO en om uit de eerste hand meer te weten te 
komen over de bestuurswerkzaamheden in governance en cultuur. Het is dan ook zeer 
teleurstellend dat we niet één bijeenkomst of call hebben kunnen afspreken, ook niet 
samen met andere beleggers. Wel hebben we de afgelopen zes maanden productieve 
contactmomenten gehad met gesprekspartners binnen Investor Relations. We hebben 
de onderneming op het hart gedrukt de scheiding in de rol van voorzitter en CEO te 
handhaven en hebben verwachtingen geschetst voor een betere balans van het 
bestuur in overeenstemming met de verwachtingen van beleggers. Met het oog op het 
hoge kwaliteitsprofiel en de internationale ervaring van Luca de Meo heeft de 
remuneratiecommissie besloten om 100% van zijn vaste salaris als bonus te 
garanderen, pro rata voor zes maanden. De uitkering wordt voor 2020 niet uitgesteld.

Oordeel
Het doet ons genoegen te horen dat 
er sprake is van een nieuwe, opener 
cultuur in de bestuurskamer: 
bestuursleden hebben het gevoel dat 
ze tijdens de bestuursvergaderingen 
van zich kunnen laten horen en een 
bijdrage kunnen leveren aan de 
discussie. Dat is iets waarover we in 
het verleden onze twijfels hadden. 
Ook een belangrijke ontwikkeling is 
de oprichting door het bestuur van 
een CSR-commissie die zich 
bezighoudt met strategische zaken 
zoals klimaatrisico. Ook positief is dat 
de scheiding van de rol van voorzitter 
en CEO permanent wordt. De 
belangrijkste taak van de voorzitter 
wordt om het 
samenwerkingsverband met Nissan 
te versterken door nieuwe, kleinere 
en efficiëntere alliantiebesturen. Die 
aanpak wordt gezien als de weg 
voorwaarts voor beide 
ondernemingen. We verwachten dat 
de remuneratiecommissie gebruik 
maakt van de discretionaire 
bevoegdheid om in verband met de 
coronacrisis de beloning van de 
nieuwe CEO deels te verlagen.
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Reactie op engagement:
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Openbaar (In portefeuille)

Land: VK Sector: Gezondheidszorg Prioriteitsbedrijf: 

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Corporate governance

Onderwerp: Beloning bedrijfstop

Achtergrond
GlaxoSmithKline plc (GSK) is een Brits farmaconcern. De multinational is in het 
verleden negatief in het nieuws gekomen vanwege (de benadering van) de beloning 
van de bedrijfstop. Dat komt vooral omdat de remuneratiecommissie de topsalarissen 
moet afstemmen op de beloning van de concurrentie. De meeste daarvan zijn grote 
Amerikaanse farmaceuten die gewend zijn aan een hoge bezoldiging. De onderneming 
is bezig met een herziening van het beloningsbeleid waarin de voorwaarden voor de 
beloning van de bedrijfstop voor de komende drie jaar wordt vastgelegd. Het huidige 
beleid kon in 2017 op ruime steun van de aandeelhouders rekenen.

Actie
We waren bij de jaarlijkse ESG-bijeenkomst van beleggers. Onderwerp: veranderingen 
in het remuneratiebeleid. Na de bijeenkomst zijn we ook nog individueel 
geraadpleegd. Van die gelegenheid hebben we gebruik gemaakt om de 
remuneratiecommissie feedback te geven. In het consultatiedocument stond onder 
andere een pensioenbijdrage die hoger ligt dan wat wij bereid zijn te accepteren. In 
ons engagement met de onderneming hebben wij gepleit voor een 
pensioenbijdrageniveau van maximaal 15% van het basissalaris voor de bedrijfstop. 
Dat ligt veel dichter in de buurt van het niveau dat voor de gewone medewerker wordt 
afgedragen. Daarnaast hebben wij onze zorg geuit over de voorgenomen verhoging 
van de langetermijnbonus. We hebben de onderneming laten weten dat deze factoren 
voor ons aanleiding waren het beleid niet te steunen, tenzij de pensioenbijdrage zou 
worden verlaagd. Het was een opluchting om te horen dat het niveau van de 
pensioenbijdrage zou worden herzien. In 2023 moet dat 7% van het salaris zijn, 
hetzelfde als wat de onderneming aan de gewone medewerker betaalt. Dit is 
weliswaar geen directe verlaging maar voor ons acceptabel.

Oordeel
Britse beursgenoteerde 
ondernemingen staan onder steeds 
meer druk om de pensioenbijdrage 
voor zittende bestuurders te verlagen. 
Voor een deel zit daar de Britse 
Investment Association achter (waar 
wij lid van zijn). Veel ondernemingen 
zijn niet te vermurwen en verlagen 
die pensioenbijdrage gewoon niet. 
Maar veel andere spelers doen dat 
wel, waaronder ook grote namen als 
HSBC. Dit element van de beloning 
van bestuurders is volgens ons vanuit 
het eerlijkheidsprincipe bijzonder 
moeilijk te onderbouwen. De hoge 
bijdrage is voor een deel een 
overblijfsel uit het verleden en 
dateert van de overstap van 
ruimhartige toegezegde 
pensioenrechten naar toegezegde-
bijdrageregelingen. Net als de 
voorgestelde verhoging van de 
langetermijnbonusregeling zijn we 
bang dat ook dit tot extreem hoge 
toekenningen kan leiden. De 
remuneratiecommissie heeft 
inmiddels de pensioenbijdrage 
verlaagd en ook andere positieve 
wijzigingen aangebracht, dus we 
denken dat er genoeg water bij de 
wijn is gedaan om bij de 
jaarvergadering voldoende steun te 
krijgen.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
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 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
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(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 
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Openbaar (In portefeuille)

Land: China Sector: Duurzame consumentengoederen Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Goed Thema: Corporate governance

Onderwerp: Effectiviteit bestuur

Achtergrond
Anta Sports is in China gestaag uitgegroeid tot een bekende naam. De producent van 
sportkleding heeft in minder dan vijf jaar de omzet meer dan verviervoudigd. Kort 
geleden is in het kader van de internationale expansie het Finse Amer Sports 
overgenomen. Ondanks de aanzienlijke groei en ambities is de samenstelling van het 
bestuur sinds de beursgang van 2007 vrijwel niet veranderd. Tot 2019 werden van de 
negen zetels in het bestuur zes bezet door uitvoerende bestuurders. Nieuwe 
onafhankelijke bestuurders waren er niet bijgekomen. Specifieke vraagtekens bij een 
bestuurder hadden we niet, we maakten ons alleen zorgen over de mate waarin het 
bestuur effectief toezicht kon uitoefenen op de bedrijfsactiviteiten en het gedrag van 
het management. Vooral ook omdat oprichter Ding Shizhong, voorzitter en CEO, en zijn 
familie meer dan 60% van de aandelen in het bedrijf in handen hebben.

Actie
We hebben sinds 2017 diverse malen met de onderneming over materiële ESG-zaken 
gesproken (waaronder één keer persoonlijk in Hongkong). De samenstelling en 
effectiviteit van het bestuur is er daar een van. We erkennen de rol die het huidige 
bestuur heeft gespeeld om van Anta Sports een succes te maken, Wel hebben we 
gevraagd om de samenstelling en vernieuwing van dat bestuur hoog op de agenda te 
zetten. Meer in het bijzonder zouden we graag een verbetering van het 
bestuursevenwicht willen zien door de benoeming van extra niet-uitvoerende 
onafhankelijke bestuurders. Diversiteit is ook een factor bij de selectie en benoeming 
van bestuurders. Bij de jaarvergadering 2019 heeft het bestuur twee nieuwe 
onafhankelijke bestuurders ter benoeming voorgedragen, als bestuurslid en als lid van 
de auditcommissie. We waren daar blij mee en voorzien een frisse nieuwe blik, een 
betere balans en beter toezicht op het management.

Oordeel
De benoeming van twee 
onafhankelijke bestuurders is een 
belangrijke ontwikkeling. Toch 
signaleren wij nog altijd lacunes ten 
opzichte van onze verwachting van 
een evenwichtig bestuur. In het 
huidige bestuur hebben meer 
uitvoerende dan niet-uitvoerende 
bestuurders zitting. Bovendien zijn 
het allemaal mannen. We blijven ons 
sterk maken voor de aanpak van die 
lacunes, terwijl we er rekening mee 
houden dat Anta in veel opzichten 
gewoon een goedlopend 
familiebedrijf is. De weg naar beter 
ondernemingsbestuur kan (en in veel 
gevallen moet) langzaam en 
geleidelijk verlopen. In onze 
boodschap leggen we de nadruk op 
het belang van een beter 
bestuursevenwicht en wel op een 
manier die de kenmerken aanvult die 
Anta hebben gevormd en die bij de 
bedrijfscultuur passen. Behalve dat 
we het bedrijf op governance 
aanspreken, blijven we ook 
arbeidsnormen en 
mensenrechtenkwesties in de keten 
aandragen. De onderneming loopt 
achter bij de internationale 
concurrentie voor wat betreft de 
beheersing en bewaking van deze 
risico’s.

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:
   

 Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement. 
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille) Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden. 
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Milestones en uw fonds

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’) 
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de 
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin 
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben 
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo® Partner Portal.
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Amgen Inc VS Gezondheidszorg ●
ANTA Sports Products Ltd China Duurzame consumentengoederen ✔ ●
China Mobile Ltd Hong Kong Communication Services ●
Credicorp Ltd Peru Financiële instellingen ●
Novartis AG Zwitserland Gezondheidszorg ●
Sirius Real Estate Ltd Duitsland Onroerend goed ●
UNITE Group PLC/The VK Onroerend goed ●

Acuity Brands Inc VS Industrie ●
Applied Materials Inc VS IT ●
Aramark VS Duurzame consumentengoederen ●
Compass Group PLC VK Duurzame consumentengoederen ●
Costco Wholesale Corp VS Dagelijkse consumentengoederen ●

ESG-risicoscore:   blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.  
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Milestones in detail

Er zijn geen drie sterren mijlpalen geregistreerd dit kwartaal. Voor alle details over de één- en tweesterren mijlpalen verwijzen wij u 
naar de online reo ® klantenportal.
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Bijlage: Viewpoints 2020

January

ESG in Fixed Income brochure – januari 
2020
Quick view: Waarom ESG-analyse ertoe 
doet en hoe wij dat in onze 
obligatieanalyse verankeren.

https://bit.ly/2XoLPdc

ESG Viewpoint: Leefbaar loon in de 
detailhandel - januari 2020
Quick view: We kijken hoe de lonen 
onder druk kunnen komen in de zeer 
concurrerende omgeving van de 
detailhandel.

https://bit.ly/2Xjluxb

February

ESG Viewpoint: A new life for old coal 
power? - februari 2020
Quick view: Een kijkje naar de 
alternatieven voor kolenverbranding bij 
de Britse DRAX elektriciteitscentrale.

https://bit.ly/3e6NREP

ESG Viewpoint: BP sets a course of net 
zero - februari 2020
Quick view: Onze reactie op belofte BP 
om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

https://bit.ly/2JOWq99
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Bijlage: Viewpoints 2020

March

ESG-implicaties van de COVID-19 
Pandemie – maart 2020
Quick view: De impact van de uitbraak 
van het coronavirus op de ESG-agenda.

https://bit.ly/3eafexx

ESG Viewpoint: Dringt klimaatrisico 
door tot Indonesische bedrijven? - 
maart 2020
Quick view: Na een bezoekje aan 
Indonesië kijken we of ondernemingen 
klimaatrisico wel serieus nemen.

https://bit.ly/2wrpFvL

March

ESG Viewpoint: Gender Diversity – a 
decade of progress, but it must 
continue – maart 2020
 Quick view: We kijken terug op onze 
engagementwerkzaamheden in 
2018-2019 en onderkennen het werk dat 
nog moet worden verzet om ervoor te 
zorgen dat organisaties op alle niveaus 
en niet alleen maar in de bestuurskamer 
diverser worden.

https://bit.ly/3c5lLbg
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