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Onze aanpak van 
duurzaamheid

Investment Stewardship 



Als onderdeel van onze inzet voor meer transparantie van onze 

Investment Stewardship-activiteiten, publiceren we dit rapport 

over de rol van duurzaamheid in het Investment Stewardship-

beleid van BlackRock. 

Hiermee willen we onze cliënten, de ondernemingen waarin zij 

beleggen en andere betrokkenen helder inzicht bieden in de 

manier waarop wij omgaan met duurzaamheid.  

Inleiding
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Duurzaamheid 
is volgens ons 
cruciaal om 
waarde te 
creëren voor 
onze cliënten.



In januari van dit jaar schreven we in een brief aan 

relaties dat BlackRock duurzaamheid voortaan 

centraal stelt in het beleggingsproces, in het 

risicobeheer en bij de implementatie van Investment 

Stewardship. Dit komt voort uit onze overtuiging dat 

klimaatrisico ook beleggingsrisico is en dat 

portefeuilles waarin duurzaamheid en met name 

klimaatfactoren geïntegreerd zijn, op de lange termijn 

betere risicogewogen rendementen kunnen opleveren 

voor beleggers. 

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn er, net als al onze 

stewardship-activiteiten, op gericht goed bestuur* te stimuleren, dat bijdraagt 

aan het scheppen van duurzame aandeelhouderswaarde voor onze cliënten, 

waarvan het merendeel belegt voor doelen op de lange termijn, zoals pensioen. 

Dit sluit aan bij onze totale aanpak van duurzaamheid, waarbij we milieu, 

samenleving en goed bestuur (ESG) in al onze beleggingsprocessen 

integreren. Met als doel cliënten betere risicogewogen rendementen te kunnen 

bieden en optimaal te voldoen aan onze fiduciaire taak en de wereldwijde 

regelgeving. We zien het daarom als onze verantwoordelijkheid tegenover onze 

cliënten om na te gaan of ondernemingen hun duurzaamheidsrisico’s 

adequaat beheren en rapporteren, en het management op zijn 

verantwoordelijkheid te wijzen als dit niet het geval is.

Terwijl we al jaren met ondernemingen gesprekken hebben over 

duurzaamheidskwesties, legt ons Investment Stewardship-team dit jaar meer 

nadruk op ondernemingen die te maken met substantiële 

duurzaamheidsrisico’s. We richten ons met name bij klimaatkwesties op 

sectoren en ondernemingen waarin de klimaatverandering het grootste risico 

vormt voor de beleggingen van onze cliënten. Een “klimaatrisico” is 

bijvoorbeeld het vermogen van een onderneming om concurrerend te blijven 

na de transitie naar een koolstofarme economie (transitierisico), maar ook de 

mogelijke invloed van de klimaatverandering op de fysieke bedrijfsmiddelen of 

het gebied waar de onderneming actief is (fysiek klimaatrisico). 

Zoals voor alle aspecten van corporate governance, gebruiken we twee 

instrumenten van Investment Stewardship: engagement en stemmen. 

Om zoveel mogelijk effect te bereiken voor onze klanten, spitst ons 

klimaatgerelateerde engagement zich toe op ondernemingen in 

koolstofintensieve sectoren die gezamenlijk een aanzienlijk deel van de 

markwaarde en de C02-uitstoot in hun regio vertegenwoordigen. Zij staan in de 

transitie naar een koolstofarme economie bloot aan aanzienlijke financiële 

risico’s, die wij als lange-termijnbeleggers moeten doorgronden. 

We richten ons met 
name bij 
klimaatkwesties op 
sectoren en 
ondernemingen 
waarin de 
klimaatverandering 
het grootste risico 
vormt voor de 
beleggingen van 
onze cliënten.
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Stemmen

is onze manier om ondernemingen verantwoordelijk 

te stellen als ze niet aan onze verwachtingen 

voldoen. Dit gebeurt doorgaans door tegen 

ondernemingsbestuurders of raden van bestuur te 

stemmen dan wel door voorstellen van 

aandeelhouders te ondersteunen.

Engagement

is doorgronden hoe een onderneming goed 

bestuur en duurzaamheid aanpakt, om 

vervolgens onze visie te communiceren en zeker 

te stellen dat ondernemingen begrijpen wat wij 

verwachten. 

*Documenten beschikbaar in het Engels

https://www.blackrock.com/nl/particuliere-beleggers/blackrock-brief-aan-clienten
https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-engprinciples-global.pdf
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In 2020 stelden wij vast dat 244 ondernemingen onvoldoende vooruitgang 

hadden geboekt bij de integratie van klimaatrisico’s in hun 

businessmodellen of rapportages. Bij 53 hiervan, ofwel 22%, stemden we 

tegen het management. De overige 191 hebben we op de watchlist 

geplaatst. Degene die niet voldoende vooruitgang boeken lopen het risico 

dat wij in 2021 tegen het management stemmen. 

Over klimaatonderwerpen:
ondernemingen waar we 

tegen het management 
stemden of die we op de 

watchlist hebben geplaatst

244
Ondernemingen

in totaal 191
Ondernemingen op 
de watchlist

Deze 
ondernemingen 
riskeren in 2021 een 
tegenstem bij 
onvoldoende 
vooruitgang

Bron: ISS Proxy Exchange; BlackRock Investment Stewardship  

53
Tegen het 
management 

gestemd bij
klimaatonderwerpen

Rapportage 
dient te

verbeteren

Op weg naar
voldoende

vooruitgang



In de loop der jaren hebben we met honderden andere ondernemingen over 

klimaat- en duurzaamheidskwesties gesproken. Veel ondernemingen hebben 

de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en wij zullen regelmatig in 

gesprek met hen blijven om de vooruitgang te volgen. Daarnaast zien we een 

aantal ondernemingen buiten de koolstofintensieve sectoren die ook te maken 

hebben met een hoog duurzaamheidsrisico. Het komende jaar zullen we ons 

engagement ook met deze ondernemingen intensiveren. 

Hoewel dit rapport zich toespitst op de klimaatgerelateerde kwesties, is ons 

stewardship-beleid ten aanzien van duurzaamheid veel breder. Het omvat 

ook andere milieukwesties, zoals duurzame landbouw*. Daarnaast houden 

we ons via stewardship bezig met onderwerpen die in de afgelopen 

maanden cruciaal waren voor de ‘licence to operate’ van ondernemingen, 

zoals personeelsbeleid, diversiteit en inclusie*. De coronacrisis en meer 

recent de demonstraties in de VS en elders tegen racisme onderstrepen het 

belang van deze onderwerpen en de inzet van ondernemingen om de 

belangen van alle betrokkenen te dienen. 

In januari vroegen we ondernemingen om te rapporteren conform de normen 

van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), die onder meer 

voorschrijven dat in de VS gevestigde ondernemingen de etnische en raciale 

samenstelling van hun personeelsbestand openbaar maken. Wanneer we in de 

tweede helft van 2020 evalueren hoe effectief ondernemingen hebben 

gereageerd op de coronacrisis en de pleidooien voor rassengelijkheid, zullen 

we onze verwachtingen bijstellen met betrekking tot personeelsbeleid en de 

wijze waarop ondernemingen duurzaam beleid voeren ten aanzien van hun 

maatschappelijke ‘licence to operate’ in bredere zin. We blijven bovendien de 

nadruk leggen op het belang van diversiteit op bestuursniveau en zullen bij de 

beoordeling van het management bijzondere aandacht schenken aan ras, 

etniciteit en gender. 

Met dit rapport hopen we meer inzicht te geven in ons stewardship-proces en 

de gehanteerde methodiek, onze inzet om de transparantie op dit gebied te 

vergroten, zowel door meer inzicht in onze eigen activiteiten als door het 

opstellen van normen voor rapportage, onze betrokkenheid bij Climate Action 

100+, onze visie op het belang van maatschappelijke factoren voor de 

gezondheid van ondernemingen op de lange termijn en de samenleving als 

geheel. 

Voortgaand op de ingeslagen weg, zullen wij onze aanpak van engagement en 

stemmen ten aanzien van klimaatrisico en andere duurzaamheidsthema’s 

voortdurend evalueren en aanscherpen. We hebben al belangrijke stappen 

voorwaarts gezet door meer nadruk te leggen op duurzaamheid, maar we 

zullen ons blijven inzetten om onze benadering te verbeteren, met als doel 

bescherming van de beleggingen van onze cliënten op de lange termijn. 

De coronacrisis en 
meer recent de 
demonstraties in de 
VS en elders tegen 
racisme 
onderstrepen het 
belang van deze 
onderwerpen en de 
inzet van bedrijven 
om de belangen van 
alle betrokkenen te 
dienen.
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1. We vroegen ondernemingen in 

januari om hun

duurzaamheidsrapportage in lijn

te brengen met de normen van de 

Task Force on Climate (TCFD) en

de Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB).*Documenten beschikbaar in het Engels

https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engaging-on-sustainable-agriculture.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-human-capital.pdf
https://www.blackrock.com/nl/particuliere-beleggers/ceo-brief-larry-fink

