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Dialogen per regio

Aantal dialogen per onderwerp

Stemoverzicht

Dialoogresultaten per thema

Stemmen per regio

Aantal dialogen per  contacttype

 Noord Amerika 47%

 Europa 26%

 Pacific 18%

 Opkomende markten 8%

 Noord Amerika 13%

 Europa 29%

 Pacific 7%

 Opkomende markten 51%

2020 1e Kwartaal 2e Kwartaal 3e Kwartaal 4e Kwartaal

Totaal aantal vergaderingen waar is gestemd 68 1376 264  

Totaal aantal agenda-items gestemd 918 19.027 2.861  

% vergaderingen waarop tegen management is gestemd 54% 66% 56%  

Milieumanagement 31

Milieu-impact 12

Mensenrechten 15

Gezondheid 7

Sociaal  Management 3

Corporate Governance 20

Wereldwijd Controverse 12

Analyse (geen contact met bedrijf) 11

(Open) Brief 13

Bezoek van Robeco aan bedrijf 1

E-mail 31

Stem uitbrengen 0

Aandeelhoudersresolutie 0

Conference call 59

Spreken op aandeelhoudersvergadering 0

Bezoek van bedrijf bij Robeco 1

Spreken op conferenties 0

Persbericht 0
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VOORWOORD 

Inhoud

ESG-uitdagingen in de auto-industrie P4

Nu het engagement programma met de auto-industrie tot een 

einde komt blikt engagement specialist Cristina Cedillo terug op de 

op de geboekte vooruitgang en de uitdagingen die de komende 

jaren nog te wachten staan.

Stewardship in opkomende markten P8

Robeco heeft een engagementprogramma gelanceerd dat zich 

richt op stewardship in opkomende markten. Hoewel deze markten 

een uitdaging kunnen zijn, hebben ze ook veel potentieel. Senior 

engagementspecialisten Ronnie Lim en Michiel van Esch zetten hun 

verwachtingen uiteen voor deze op maat gemaakte engagement 

met bedrijven uit China, Zuid-Korea en Brazilië.

Klimaatverandering en welbevinden in de sector zakelijk 

vastgoed P12

Het engagement programma met de zakelijke vastgoed sector is 

succesvol afgerond. Ondernemingen hebben de integratie van 

duurzaamheid in hun processen bevorderd en de toelichtingen 

uitgebreid. Senior engagementspecialist Sylvia van Waveren vat de 

geboekte vooruitgang samen en belicht de eerste impact van Covid-

19 op de sector.

Voedselzekerheid en Covid-19 P16

Covid-19 heeft invloed op voedselsystemen over de hele wereld. 

Engagementspecialist Laura Bosch geeft een update over hoe Covid-

19 verschillende industrieën in de voedselwaardeketen beïnvloedt. 

Ze wijst specifiek op het negatieve effect van de crisis op de 

voortgang van SDG 2: Geen honger.

Stemgedrag P20

Nu de ontevredenheid over de beloning van algemeneen 

directeuren blijft toenemen, geeft stemanalist Carolina Vergroesen 

inzicht in de effecten van Say-on-Pay-stemmen. Hoewel 

aandeelhoudersvoorstellen vaak worden gezien als vooruitstrevend 

op het gebied van ESG-kwesties, benadrukt stemanalist Robert 

Dykstra de niche van antisociale voorstellen die precies het 

tegenovergestelde doel hebben.

Inleiding

Nu het zomerseizoen achter de rug is, kijken we terug op de voortgang 

die het Active Ownership-team van Robeco heeft geboekt en richten we 

onze blik weer op onze volgende stappen. Een belangrijk onderdeel van 

dit proces is de jaarlijkse beoordeling door de Principles for Responsible 

Investment (PRI) van de Verenigde Naties. We zijn verheugd te kunnen 

melden dat Robeco opnieuw voor alle modules de hoogst mogelijke 

score (A+) heeft behaald in het PRI-onderzoek van 2020. Dat we 

uitstekend blijven scoren in dit onderzoek, zien we als een krachtige 

erkenning van onze toonaangevende benadering voor duurzaam 

beleggen. Het is een afspiegeling van onze voortdurende focus op 

duurzaamheid en innovatie. 

Afgelopen kwartaal waren er weer de nodige ontwikkelingen binnen 

onze engagementprogramma’s. We hebben officieel een nieuw 

engagementthema gelanceerd, gericht op het verbeteren van de 

corporate governance in opkomende markten. De bedoeling hiervan 

is om ondernemingen in China, Zuid-Korea en Brazilië te stimuleren 

hun corporate governance op specifieke punten te verbeteren. We zijn 

voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om effectief in dialoog 

te gaan over materiële kwesties, wat onder meer naar voren kwam in 

ons gesprek met de vicepresident van Brazilië over het behoud van het 

tropisch regenwoud in het land. 

Tot slot kunnen we met gepaste trots aankondigen dat Robeco een 

belangrijke nieuwe stap heeft gezet in onze benadering voor duurzaam 

beleggen. Er is namelijk besloten om beleggingen in steenkool, 

teerzanden en boringen in het Noordpoolgebied volledig uit te sluiten. 

Deze drie bronnen van fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk 

voor een hoge CO2-uitstoot en hebben een grote negatieve impact 

op ecosystemen. Door deze bronnen uit te sluiten, kunnen we ons 

meer richten op de engagement met ondernemingen waar we 

aandeelhouderswaarde op de lange termijn kunnen genereren.  

Carola van Lamoen
Head of Active Ownership
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CLIMATE ACTION

Het afgelopen decennium zijn de 

kosten van terugroepacties na 

veiligheidsproblemen gestegen en dat 

zorgt voor twijfels over de inspanningen 

van de sector voor de hoogste 

productkwaliteit. Tegelijkertijd moesten 

autofabrikanten een antwoord vinden 

op fundamentele vragen over hun 

toekomstige productaanbod. Het gaat 

daarbij vooral om de vraag hoe snel ze 

kunnen overstappen van traditionele 

verbrandingsmotoren naar alternatieve 

aandrijfsystemen, zoals elektrische 

auto’s. Door de zorgen om het klimaat 

wordt de roep om auto’s zonder 

uitstoot namelijk steeds sterker.  

 

De verschuiving naar mobiliteit 

zonder uitstoot zorgt ervoor dat de 

auto-industrie een positieve bijdrage 

kan leveren aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (Sustainable 

Development Goals; SDG’s), en dan 

vooral aan SDG 11: Duurzame steden 

en gemeenschappen. Elektrische 

auto’s en duurzame transportsystemen 

kunnen voordelen opleveren voor het 

milieu en de maatschappij, en dus 

bijdragen aan de SDG’s.

 

Voor beleggers is het belangrijk te 

weten hoe autofabrikanten omgaan 

met deze uitdagingen, hoe zij 

omgaan met de enorme risico’s en 

hoe zij van plan zijn te profiteren 

van de kansen die ontstaan door 

de transitie naar automatische, 

verbonden, elektrische en gedeelde 

voertuigen. In 2020 sluiten we onze 

dialoog met negen ondernemingen 

af. We hebben aanzienlijke voortgang 

geconstateerd gedurende onze 

engagement, waardoor we 66% van 

de engagementcases succesvol hebben 

afgerond. In dit artikel bespreken we de 

belangrijkste resultaten en bevindingen 

van onze engagement.  

Transport zonder uitstoot: een 
verraderlijke weg naar een 
duidelijk doel  
Om de temperatuurstijging ruim 

onder de 2 ˚C te houden moet de 

wereldwijde uitstoot in 2030 al 17% 

 In 2017 is het Active Ownership-team van Robeco een 

engagementprogramma gestart in de auto-industrie. Deze 

sector heeft te maken met nieuwe uitdagingen, maar er zijn 

ook enorme kansen. 

ESG-uitdagingen in  
de auto-industrie 

Cristina Cedillo



ACTIVE OWNERSHIP REPORT Q3-2020 | 5

ESG-UITDAGINGEN IN DE AUTO-INDUSTRIE 

onder het niveau van 2010 liggen en 

moet de wereld in 2070 CO2-neutraal 

zijn. Dat schrijft het International Energy 

Agency in het Sustainable Development 

Scenario van de World Energy Outlook 

voor 2019. Toch wijzen de huidige 

plannen en ambities van beleidsmakers 

erop dat de wereldwijde uitstoot nog 

tot 2040 blijft stijgen. Uit recente 

beleidsmaatregelen blijkt wel dat de 

animo voor hogere klimaatambities 

toeneemt. In september 2019 

sloten een groep van 65 landen en 

de Europese Unie zich tijdens de 

VN-klimaattop in New York aan bij een 

samenwerkingsverband om de netto-

uitstoot voor 2050 terug te brengen 

naar nul. 

 Deze ontwikkelingen wijzen allemaal 

op dezelfde ambitie: de transitie 

naar transport zonder uitstoot. In 

het segment personenauto’s zijn 

grondige hervormingen nodig als de 

wereld de doelen van het akkoord van 

Parijs wil halen. De transitie brengt 

grote risico’s met zich mee voor 

autofabrikanten als die te laat zijn met 

het implementeren van strategische 

keuzes. Er ontstaan echter ook kansen. 

Zo kunnen fabrikanten die op het juiste 

moment de overstap maken naar 

elektrische mobiliteit een financiële 

outperformance realiseren.  

 

Bij de start van onze engagement 

speelde nog geen enkele grote 

autofabrikant serieus met het idee de 

uitstoot terug te brengen naar nul. 

Maar nu, drie jaar later, is er binnen 

de industrie veel draagvlak voor deze 

ambitie. Beleidsmaatregelen met 

ambitieuze emissiedoelstellingen, 

vooral in de EU en China, zijn een 

belangrijke drijvende kracht voor 

verandering in de sector. De laatste tijd 

dienen zich nieuwe namen aan die de 

status quo bedreigen met succesvolle 

elektrische auto’s, terwijl ook duidelijk 

wordt dat de technologische innovatie 

bij gevestigde namen behoorlijk 

uiteenloopt.  

 

Als beleggers roepen we 

autofabrikanten op leiderschap te 

tonen in de transitie naar voertuigen 

zonder uitstoot. Dat betekent onder 

meer dat ze maatregelen moeten 

treffen om hun strategie af te stemmen 

op de ambitie van een netto-uitstoot 

van nul in 2050 of eerder. Robeco ging 

niet alleen individueel een dialoog aan 

met autofabrikanten, maar ook samen 

met andere beleggers in het kader 

van het Climate Action 100+-initiatief. 

Daarnaast waren we als coördinator 

voor de auto-industrie binnen de 

Institutional Investor Group on Climate 

Change (IIGCC) proactief betrokken 

bij het opstellen van de belangrijkste 

engagementonderwerpen.  

Gedurende de dialoog hebben 

sommige autofabrikanten forse 

toezeggingen gedaan voor de 

lange termijn, die zijn gericht 

op een netto-uitstoot van nul in 

2050. Alle ondernemingen in onze 

engagementgroep hebben doelen 

opgesteld voor het beperken van 

de uitstoot of voor de elektrificatie 

van hun auto’s. Zo hebben twee 

ondernemingen ambitieuze 

toezeggingen gedaan, waarvan het 

Science-based Target Initiative (SBTi) 

er een heeft gecertificeerd als in lijn 

met een 1,5-gradenscenario. Een 

derde onderneming heeft ook een 

tussentijdse doelstelling (2030) voor 

het reduceren van de uitstoot die is 

gecertificeerd door het SBTi. Daarnaast 

overwoog deze onderneming een 

doelstelling voor de lange termijn op 

te stellen op het moment dat we de 

engagement gingen afronden. Tot slot 

is een vierde onderneming bezig te 

fuseren met een andere autofabrikant 

om de transitie naar automatische, 

verbonden, elektrische mobiliteit beter 

het hoofd te kunnen bieden.  

 

Wij vinden het bemoedigend dat de 

auto-industrie de noodzaak inziet hun 

producten te decarboniseren. Deze 

transitie gaat echter tientallen jaren 

duren en dus is dit nog maar het begin 

van een lange en onzekere weg naar 

mobiliteit zonder uitstoot.   

De zwarte doos van 
productkwaliteit  
Productkwaliteitbeheer is essentieel 

in de auto-industrie. Investeren in 

hoogwaardige producten lijkt in eerste 

instantie misschien heel duur, maar op 

de lange termijn wordt er juist veel geld 

mee bespaard. In onze engagement 

hebben we inzicht gekregen in de 

kwaliteitscontroles van autofabrikanten 

om mogelijke defecten in hun 

voertuigen op te sporen, en daarmee 

terugroepacties te voorkomen.  
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ESG-UITDAGINGEN IN DE AUTO-INDUSTRIE 

Case study

De auto-industrie maakt grote veranderingen door. Deze worden veroorzaakt door verschillende megatrends: 

elektrische auto’s, zelfrijdende auto’s en gedeelde mobiliteit. Met het oog op deze trends zijn we een dialoog 

aangegaan met ondernemingen over onderwerpen als productkwaliteit en prestaties, productontwikkeling, 

innovatie en verantwoord lobbyen. In de loop van onze driejarige engagement kreeg de Duitse autofabrikant 

BMW weinig te maken met defecten en terugroepacties wegens veiligheidsproblemen. De onderneming heeft 

functieoverschrijdende doelstellingen en integreert maatstaven voor productkwaliteit in het beloningsbeleid 

voor het personeel. De onderneming heeft toegezegd te voldoen aan de EU-emissienormen voor 2020, maar 

kan nog meer voortgang boeken door te streven naar een netto-uitstoot van nul.  

Iedere onderneming heeft zo haar 

eigen benadering als het gaat 

om productkwaliteitbeheer, maar 

tijdens de engagement stelden we 

toch enkele hoofdpunten vast die 

relevant waren voor onze beoordeling. 

Dat waren bestuurstoezicht op 

productkwaliteit, het koppelen van 

maatstaven voor productkwaliteit aan 

beloningsregelingen voor management 

en personeel, en de dialoog met 

toeleveranciers. Daarnaast wijzen cijfers 

over terugroepacties erop dat auto’s 

steeds vaker worden teruggeroepen 

vanwege falende elektrische 

onderdelen door fysieke defecten, 

storingen in besturingssoftware, falende 

software-integratie en een gebrekkig 

herstel van de software. Auto’s worden 

steeds meer geautomatiseerd en 

verbonden en dus moet de sector 

het productkwaliteitbeheer voor 

deze onderdelen verbeteren. Uit 

onze gesprekken en de openbaar 

beschikbare informatie blijkt dat vijf 

ondernemingen hun kwaliteitbeheer op 

orde hebben.   

 

Toch blijft er ook veel onduidelijk door 

een gebrek aan transparantie. Zo is het 

voor de meeste ondernemingen niet 

duidelijk hoe ze de productkwaliteit 

meten en testen, en of er targets 

zijn opgesteld. Beoordelen hoe 

autofabrikanten presteren op het 

gebied van productkwaliteit is ook 

een grote uitdaging door een gebrek 

aan transparantie over de jaarlijkse 

kosten van terugroepacties vanwege 

veiligheidsproblemen en over het 

aantal auto’s waar dat voor geldt. 

Er is bij de ondernemingen nog veel 

ruimte voor het verbeteren van de 

transparantie over dit onderwerp. 

De start van een decennialange 
transformatie in de sector 
We staan nu aan het begin van een 

lange transitie naar transport zonder 

uitstoot. De sector slaat een weg in die 

is bezaaid met onzekerheden, maar 

wel zeker is dat we nieuwe winnaars 

en verliezers gaan zien. Mogelijk komt 

er een einde aan de auto-industrie 

zoals we die kennen. Autofabrikanten 

erkennen nu duidelijk de noodzaak 

hun productaanbod geleidelijk te 

verschuiven naar auto’s zonder uitstoot. 

Voldoen aan emissienormen en zorgen 

voor een goede productkwaliteit blijven 

de komende jaren de belangrijkste 

risico’s. Om het vertrouwen van 

beleggers te behouden moeten 

autofabrikanten tijdig strategische 

keuzes maken over hun plan van 

aanpak en daar ook transparant over 

zijn.  



INTERVIEW
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In 2020 is Robeco een nieuw engagementproject gestart dat is gericht op opkomende 

markten. Om uiteenlopende redenen kan engagement in deze markten een flinke 

uitdaging zijn voor Amerikaanse en Europese beleggers. Zo is engagement vaak minder 

geïnstitutionaliseerd of gebruikelijk en zijn de lokale governancebepalingen anders, 

waardoor de tools die beleggers tot hun beschikking hebben om het management ter 

verantwoording te roepen minder effectief zijn. 

Veel ondernemingen zijn in 

staatshanden of worden gedomineerd 

door de familie van de oprichters, 

die niet actief vragen om feedback 

van minderheidsbeleggers. Tot slot 

wordt een effectieve communicatie 

bemoeilijkt door culturele verschillen 

en taalproblemen.  

Tegelijkertijd hebben ondernemingen 

in Azië en Zuid-Amerika wel 

beleggingspotentieel. Veel problemen 

waar beleggers tegen aanlopen, 

komen voort uit belangenconflicten. 

De rapportagevereisten zijn mogelijk 

minder streng, waardoor beleggers 

minder overtuiging kunnen opbouwen 

voor hun beleggingscases. Bovendien 

is het concept van scheiding tussen het 

management en toezichthoudende 

commissarissen vaak minder ingebed 

in de ondernemingscultuur dan in 

ontwikkelde markten.  

Moeilijk, maar niet 
onmogelijk…  
Toch hebben we door de jaren heen 

geleerd dat een slimme engagement 

ook in deze markten effectief kan 

zijn. Beleggers moeten zich voor 

een effectieve engagement in niet-

westerse landen meer bewust zijn 

van de lokale omstandigheden. 

Veelvuldige gesprekken met de 

afdeling Investor Relations gaan 

waarschijnlijk niet voor verandering 

zorgen als niet duidelijk is dat 

de zorgen van beleggers vooral 

betrekking hebben op de directie of 

het management.  

De volgende principes vormen de basis 

van ons nieuwe engagementproces: 

–  Maak gebruik van de tools die 

beschikbaar zijn in de lokale markt 

–  Wees praktisch en realistisch over 

de kans op succes 

–  Maak gebruik van lokale 

middelen en vermijd onnodige 

misverstanden 

–  Richt je op kwesties waar je een 

verschil kunt maken   

Voor ons nieuwe project hebben 

we ervoor gekozen een dialoog aan 

te gaan met ondernemingen in 

drie opkomende markten: China, 

Zuid-Korea en Brazilië. In deze drie 

landen hebben we een handvol 

ondernemingen uit onze portefeuilles 

Stewardship in 
opkomende markten 

Michiel van Esch en Ronnie Lim 
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STEWARDSHIP IN 

OPKOMENDE MARKTEN 

geselecteerd voor engagement. Om 

structurelere kwesties in deze markten 

aan te pakken hebben we ervoor 

gekozen ons te richten op specifieke 

beleidsengagements. Voor onze 

engagement richten we ons op een 

selectie van vijf kwesties, te weten: 

–  De beperkte invloed van 

minderheidsaandeelhouders 

–  De handelwijze rond 

kapitaalallocatie 

–  Belangenverstrengeling in de 

besluitvorming 

–  Het gebrek aan onafhankelijk 

toezicht 

–  Slechte transparantie voor de 

internationale kapitaalmarkten.

Engagement in China  

Recente beleidsinitiatieven tonen 

aan dat China met internationale 

beleggers in gesprek wil over een 

groot aantal kwesties die vaak niet 

worden gezien als een onderdeel 

van corporate governance. Zo neemt 

de centrale bank van China ook deel 

aan discussies over wereldwijde 

kwesties, zoals het milieu en groene 

financiën. De Communistische Partij 

wil de staatsondernemingen van 

China op verschillende manieren 

hervormen. Zo moeten bijvoorbeeld 

het toezicht op kapitaalbeheer en 

de governancestructuren worden 

verbeterd.  

De prioriteit voor kapitaalbeheer 

betekent dat de toezichthouders van 

de regering zich moeten richten op 

het verbeteren van de waarde van 

staatsinvesteringen in ondernemingen, 

terwijl die ondernemingen ook meer 

autonomie van besluitvorming krijgen. 

De raad van bestuur krijgt daarmee dus 

meer zeggenschap. 

We richten ons met deze engagement 

op kwesties waar we een verschil 

kunnen maken, en niet op kwesties 

waarvoor we moeten ingaan tegen 

structurele factoren. Zo gaan we in 

eerste instantie wel aan de slag met 

het verbeteren van rapportages door 

ondernemingen, maar niet met 

de manier waarop de regering de 

strategie voor staatsondernemingen 

bepaalt. Voor onze brede engagement 

over beleid gaan we onder meer 

in gesprek met toezichthouders en 

aandelenbeurzen in Hongkong, 

Shenzhen en Shanghai. 

Een grote drijfveer voor ESG-regelgeving 

was het initiatief van president Xi 

Jinping groene financiën te ontwikkelen 

in China. Voor zeer vervuilende, 

beursgenoteerde ondernemingen is 

het nu verplicht te rapporteren over 

milieugegevens. Waar dergelijke 

rapportages in China nog vooral 

worden gezien als het afvinken van 

lijstjes, zien we deze trend in Hongkong 

al wat langer. Daar kwam de Stock 

Exchange al in 2013 met het advies dat 

ondernemingen meer ESG-gegevens 

bekend moesten maken. 

De Asian Corporate Governance 

Association (ACGA) heeft in 2018 

een uitvoerig rapport gepubliceerd, 

waarin de belangrijkste kwesties 

zijn geïdentificeerd en mogelijke 

oplossingen worden aangedragen. 1 Een 

van de aanbevelingen was dat Chinese 

ondernemingen corporate governance 

en ESG-kwesties niet alleen moeten zien 

als compliance-eisen, maar ook als tools 

om de bedrijfsresultaten te verbeteren.  

Beleggers in China zien ESG als een 

middel voor risicoreductie en als een 

middel om de waarde van beleggingen 

te verbeteren via een actieve dialoog 

(engagement) met ondernemingen in 

hun portefeuille. Het engagementproces 

kan beleggers helpen onderscheid te 

maken tussen ondernemingen die 

corporate governance serieus nemen 

en ondernemingen die dat niet doen. 

Zo kunnen ze hun beleggingscase 

versterken. 

Engagement in Zuid-Korea  

Zuid-Korea behoort op het gebied van 

corporate governance tot de zwakste 

landen in de regio Azië-Pacific. Deze 

score is gebaseerd op twee studies: 

de Brokerage’s Bottom-up Corporate 

Governance Survey van de CLSA en het 

onderzoek van de ACGA waar we al 

eerder naar hebben verwezen.  

De benadering voor onze engagement 

in Zuid-Korea is gelijk aan die in China 

en Brazilië, waarbij we de dialoog 

aangaan met toezichthouders, beurzen 

en beursgenoteerde ondernemingen. 

Wat betreft beleid richten we ons 

in Zuid-Korea onder meer op het 

verbeteren van de rechten van 

minderheidsbeleggers, op de uitgifte 

van dual-class aandelen en op fusies en 

overnames.  
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STEWARDSHIP IN

OPKOMENDE MARKTEN 

Wereldwijd gezien zijn de 

dividenduitkeringen in Zuid-Korea 

het laagst. Analisten van de ACGA 

zien dat het Koreaanse rendement 

op vermogen laag is door een 

recordhoeveelheid aan cash die 

niet wordt uitgekeerd. Dat wordt 

nog eens versterkt door het verschil 

tussen de operationele cashflow 

en de kapitaaluitgaven. Dit alles 

heeft tot gevolg dat Zuid-Koreaanse 

ondernemingen wereldwijd tot 

de ondernemingen met de minst 

efficiënte balans behoren, in een zeer 

ondergewaardeerde markt.  

De overkapitalisatie van 

ondernemingen en het zwakke 

toezicht op het management hebben 

samen geleid tot bedrijfsinvesteringen 

met een twijfelachtige economische 

onderbouwing. Om een constructieve 

dialoog te onderhouden met 

beleggers verwachten we van 

Zuid-Koreaanse ondernemingen 

dat ze meer informatie openbaar 

maken over hun financiële strategie, 

investeringsbeslissingen en prognoses. 

Brazilië – één stap vooruit, één 
stap terug 
In Brazilië spelen talloze unieke 

governancekwesties waar 

minderheidsbeleggers rekening 

mee dienen te houden. Veel 

ondernemingen worden bestuurd 

door aandeelhoudersgroepen, de 

regering of families/oprichters. Dat 

betekent in veel gevallen dat een 

meerderheidsbelegger het voor het 

zeggen heeft. De afgelopen jaren 

is een groot corruptieschandaal 

aan het licht gekomen (Lava Jato, 

vernoemd naar een gesprek bij een 

autowasserette waar het schandaal 

werd ontdekt), waar verscheidene 

Braziliaanse ondernemingen en 

overheidsfunctionarissen bij betrokken 

waren.  

Deze situatie lijkt niet heel erg 

bemoedigend, maar er zijn ook 

kansen voor verbetering. De eerste 

(voorzichtige) veranderingen zijn 

al doorgevoerd. Om te beginnen 

heeft de Braziliaanse aandelenbeurs 

de afgelopen jaren getracht 

de governancepraktijken van 

beursgenoteerde ondernemingen te 

verbeteren, of in ieder geval voor het 

topsegment (de Novo Mercado).Enkele 

maatregelen zijn de verplichting 

van één enkele aandelenklasse en 

een minimaal aantal onafhankelijke 

bestuursleden. 

In Brazilië zijn er echter ook kansen 

voor engagement. Aangezien het 

grootste deel van het bestuur van een 

onderneming onder invloed staat 

van meerderheidsaandeelhouders, 

hebben minderheidsbeleggers vaak 

de mogelijkheid een bestuurslid te 

nomineren. Dit is vrij gebruikelijk 

en wordt soms zelfs toegejuicht 

door de raad van bestuur. Een 

recent voorbeeld hiervan is CCR, 

een Braziliaanse transport- en 

infrastructuuronderneming die een 

door beleggers naar voren geschoven 

kandidaat verwelkomde. 
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EERLIJKE LONEN IN 

DE KLEDINGSECTOR 
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In ons engagementprogramma is de manier waarop ondernemingen omgaan met kwesties 

rond klimaatverandering een terugkerend thema. De vastgoedsector is verantwoordelijk voor 

een groot deel (meer dan 30%) van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van CO2 en andere 

broeikasgassen. Daarom zij wij de afgelopen vijf jaar in dialoog geweest met ondernemingen 

in deze sector. Sinds 2017 is onze engagement gericht op de sector zakelijk vastgoed.

Groene en gezonde kantoorruimten 

kunnen verschillende economische 

voordelen hebben voor 

vastgoedondernemingen. Een 

proactief beheer van milieuprestaties 

en CO2-uitstoot van gebouwen kan 

zorgen voor lagere energiekosten. 

Ook kunnen verhuurders meer huur 

vragen voor milieuvriendelijke en 

gezonde gebouwen, omdat huurders 

ervan profiteren als hun werknemers 

gelukkiger en gezonder zijn.  

In 2020 sluiten we onze dialoog met 

ondernemingen in de sector zakelijk 

vastgoed af. In dit artikel bespreken 

we de belangrijkste resultaten en 

bevindingen van onze engagement. 

Ondernemingen laten goede 
resultaten zien  
Als beleggers waarderen wij 

ondernemingen die duurzaamheid 

in hun ondernemingsmodel 

integreren en zo zorgen voor 

waardecreatie op de lange termijn 

voor de gebouwen in hun portefeuille. 

Voor de vastgoedsector hebben 

we vijf engagementdoelstellingen 

gedefinieerd om het beleid en 

de procedures ten aanzien van 

klimaatrisico’s en het welzijn van 

werknemers te verbeteren en te zorgen 

voor meer transparantie over deze 

kwesties.  

Tijdens onze engagement hebben 

alle ondernemingen maatregelen 

genomen om hun beheer van 

klimaatkwesties te verbeteren. Een 

van de ondernemingen heeft zich zelfs 

ingespannen om een beleid voor een 

netto CO2-uitstoot van nul in te voeren 

voor de ontwerp- en bouwmodules. 

Dit betekent dat de uitstoot bij nieuwe 

projecten wordt teruggebracht door 

het gebruik van nieuwe grondstoffen 

en fossiele brandstoffen te 

minimaliseren en er daarnaast voor te 

zorgen dat materialen gedurende de 

levenscyclus van het gebouw minder 

vaak vervangen hoeven te worden. 

Voor bestaande projecten betekent 

dit dat de materialen in gebouwen 

herbruikbaar moeten worden en dat 

Klimaatverandering en 
welbevinden in de sector 
zakelijk vastgoed 

Sylvia van Waveren
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energie uit fossiele brandstoffen moet 

worden vervangen door hernieuwbare 

energie. 

Verder zagen we dat ondernemingen 

transparanter zijn geworden over 

hun duurzaamheidsactiviteiten, 

waarmee ze hun legitimiteit 

bedrijfsvoering verdienen en 

versterken. Hierbij gaat het ook over 

aspecten als proactieve communicatie, 

het niveau en de diepgang van 

duurzaamheidsrapportages en 

de deelname aan certificeringen 

voor groene gebouwen, zoals 

Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method 

(BREEAM) en Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED).   

Daarnaast waren er ook nog andere 

positieve ontwikkelingen. De meeste 

ondernemingen hebben meer 

certificeringen verkregen voor hun 

kantoren, zowel tijdens de bouw als 

na oplevering. Enkele ondernemingen 

zijn zelfs een benchmark voor energie-

efficiëntie gaan gebruiken voor het 

energielabel van hun gebouwen.  

We hebben ondernemingen 

aangespoord hun totale milieu-

impact efficiënter te meten en te 

verminderen, voornamelijk door 

een Milieu Management Systeem 

(MMS) te gebruiken. Dit systeem 

moet criteria bevatten voor 

energieverbruik en CO2-reductie en 

het liefst extern gecertificeerd worden 

conform internationale normen. Bij 

de meeste ondernemingen in onze 

engagementgroep wordt voor steeds 

meer activiteiten het energieverbruik 

in de gaten gehouden. Hier hadden 

we sterk op aangedrongen binnen 

de doelstelling Milieu Management 

Systeem. 

Daarnaast hebben we ondernemingen 

aangespoord hun energieverbruik 

en de CO2-uitstoot te verminderen. 

Voor deze doelstelling hebben 

we ons gericht op de absolute en 

relatieve energie- en CO2-reducties 

jaar-op-jaar over de afgelopen drie 

jaar. Alle ondernemingen uit onze 

engagementgroep zetten zich nu in 

voor ondernemingsbrede doelen 

met het oog op het verminderen van 

de uitstoot van broeikasgassen en 

zijn goed op weg deze te realiseren. 

Deze toezeggingen vinden wij zeer 

bemoedigend.  

Covid-19 werd een nog 
belangrijker onderwerp  
De gezondheid en het welzijn van 

kantoormedewerkers was een 

belangrijk onderwerp tijdens onze 

engagement. De afgelopen maanden 

werd dit door de Covid-19-crisis een 

nog belangrijker onderwerp. We 

hebben besproken in hoeverre de crisis 

invloed heeft op hun activiteiten en 

vooruitzichten voor de toekomst. We 

constateerden dat de impact van de 

pandemie op deze sector afhankelijk is 

van de sector waarbinnen de huurders 

actief zijn.  

Zo is een van de ondernemingen in de 

engagementgroep een Amerikaanse 

eigenaar en ontwikkelaar van 

lifesciencelaboratoria. De vraag naar 

deze laboratoria zal groot blijven, 

vooral gezien de huidige bedreigingen 

van de pandemie en andere ziektes 

in onze moderne en vergrijzende 

samenleving. De portefeuille van 

een andere onderneming bestaat 

voornamelijk uit kantoren voor 

huurders in de technologiesector, 

die minder last heeft van de huidige 

economische neergang.  

Een andere onderneming daarentegen 

heeft een portefeuille met 28% 

exposure naar retail, met vooral 

huurders van kleinere winkelruimten. 

Dit zou wel eens de sector kunnen 

zijn die het hardst wordt geraakt 

door de economische neergang. 

De onderneming houdt zich op dit 

moment bezig met de goedkeuring van 

drie maanden uitstel van huurbetaling 

voor enkele huurders. Het is nog te 

vroeg om het effect hiervan op de 

activiteiten van de onderneming te 

berekenen en dus moeten we dit in de 

gaten blijven houden. 

Koppeling met de relevante 
SDG’s 
De sector zakelijk vastgoed kan een 

positieve bijdrage leveren aan de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

(Sustainable Development Goals; SDG’s), 

en dan vooral aan SDG 11: Duurzame 

steden en gemeenschappen en SDG 

13: Klimaatactie. Alle ondernemingen 

in de engagementgroep werken aan 

de integratie van deze SDG’s in hun 

strategieën.  

Klimaatverandering en 
welbevinden in de sector 
zakelijk vastgoed 
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Een van de ondernemingen heeft 

haar duurzaamheidsdoelen zelfs 

expliciet afgestemd op de SDG’s. Voor 

SDG 13: Klimaatactie bijvoorbeeld 

heeft de onderneming toegezegd 

eind 2020 alle energie op een CO2-

neutrale manier op te wekken. Dit 

wil de onderneming bereiken door 

het energieverbruik van de huidige 

gebouwen en voor alle projecten 

in de pijplijn te verminderen. De 

onderneming zal blijven profiteren 

van alle kansen door de installatie 

van zonnepanelen en accu’s. 

Tot slot zal de onderneming de 

rest van het energieverbruik 

volledig halen uit hernieuwbare 

energiebronnen, door middel van een 

stroomafnameovereenkomst. 

Engagementthema succesvol 
afsluiten  
We zitten nu in de afsluitende fase 

van de driejarige engagement 

en rapporteren voor alle vijf 

engagementdoelstellingen positieve 

voortgang. 

Het onderzoek dat als onderbouwing 

dient voor het succesvol afsluiten 

van de engagement is afkomstig 

van de Global Real Estate 

Sustainability Benchmark (GRESB). 

GRESB is een onafhankelijke 

organisatie die wereldwijd de 

duurzaamheidsprestaties van 

vastgoed beoordeelt. Eind 2020 

zullen we de jaarlijkse evaluatie 

van de GRESB gebruiken om een 

oordeel te vormen over de voortgang 

van de ondernemingen voor onze 

engagementdoelstellingen.

Case study

De vastgoedsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van het wereldwijde energieverbruik en voor 33% van de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het ontkolen van de sector is niet alleen belangrijk om de opwarming 

van de aarde een halt toe te roepen, want het is ook zo dat milieuvriendelijke en gezonde kantoorruimten 

economische voordelen met zich meebrengen voor vastgoedondernemingen. Daarom zijn we een dialoog 

aangegaan over verschillende kwesties met betrekking op klimaatverandering, waaronder de noodzaak de 

gezondheid en het welzijn van de huurders te bevorderen. Een goed voorbeeld van een onderneming die sinds 

2017 voortgang heeft geboekt is Boston Properties. De onderneming heeft zich aangesloten bij het Science 

Based Targets Initiative, dat de doelen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in lijn wil 

brengen met het 2-gradenscenario van het akkoord van Parijs. Gedurende de engagement hebben we de 

onderneming (en andere ondernemingen) aangespoord deel te nemen aan dit initiatief, en bij het ontwerp 

van nieuwe gebouwen te voldoen aan de energienormen en te streven naar een netto CO2-uitstoot van nul.   
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LEVENSCYCLUSBEHEER 

VAN MIJNBOUW
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Covid-19 staat op het punt een voedselcrisis te veroorzaken met langetermijngevolgen 

voor honderden miljoenen mensen over de hele wereld. Verstoorde binnenlandse 

toeleveringsketens voor voedingsmiddelen, schokken die de voedselproductie schaden, en 

het verlies van inkomen zorgen wereldwijd voor grote spanningen en risico’s op het gebied 

van voedselzekerheid, vooral in lage- en middeninkomenslanden.

Het World Food Program (WFP) 

verwacht dat 265 miljoen mensen 

in 2020 te maken hebben met 

acute voedselonzekerheid – een 

verdubbeling ten opzichte van 2019. 

Deze negatieve trend weerspiegelt een 

enorme terugslag in de wereldwijde 

inspanningen om Sustainable 

Development Goal (SDG) 2: Geen 

honger te realiseren voor 2030. 

Veel landen en organisaties voeren 

hun inspanningen op om de landbouw 

veilig door te laten draaien als een 

essentiële sector. Ook in deze onzekere 

tijden is het belangrijk dat de markten 

goed voorzien blijven van betaalbare 

en voedzame voedingsmiddelen, 

en dat consumenten ondanks alle 

restricties en verlies van inkomen toch 

in staat zijn voedsel te kopen.  

In onze engagement richten 

we ons op ondernemingen 

in verschillende fases van de 

waardeketen van voedingsmiddelen, 

die actief zijn in vier relevante 

sectoren – landbouwchemicaliën, 

voedselverwerking en 

grondstoffenhandel, 

landbouwmechanisatie, en 

irrigatie. Tijdens onze dialogen in de 

afgelopen zes maanden hebben we 

geconstateerd dat deze sectoren te 

maken hadden met uiteenlopende 

marktomstandigheden, ondanks de 

prioriteit die de voedselvoorziening 

had tijdens de Covid-19-pandemie. 

De impact op de activiteiten van 

de ondernemingen was dan ook 

verschillend.  

Uiteenlopende impact op 
sectoren  
Producenten van landbouwmachines 

zagen de vraag naar hun producten 

het hardst dalen in de eerste helft 

van 2020. Door de wereldwijde 

economische neergang werden 

boeren over de hele wereld voorzichtig 

met hun kapitaalinvesteringen 

op korte termijn. Ze gingen grote 

investeringsbeslissingen uitstellen, 

zoals de aankoop van nieuwe 

landbouwmachines. Producenten van 

tractoren probeerden hun voorraad 

beter te beheren door hun uitstaande 

Voedselzekerheid  
en Covid-19 

Laura Bosch
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voorraad te verkopen en de productie 

uit te stellen totdat klanten nieuwe 

orders plaatsen.  

Aan het andere uiteinde van het 

spectrum kregen producenten van 

landbouwchemicaliën niet te maken 

met grote verstoringen van de 

vraag. Die bleef vooral heel stabiel 

voor ondernemingen die leveren 

aan eindklanten in rijke landen met 

voornamelijk gemechaniseerde 

oogstsystemen. 

Fundamenteel gezien zijn alle vier 

de pijlers van voedselzekerheid 

aangetast door de huidige pandemie: 

beschikbaarheid, toegang, gebruik 

en stabiliteit. Deze dimensies bekijken 

respectievelijk of de voedselvoorziening 

toereikend is, of mensen het voedsel 

kunnen verkrijgen dat ze nodig hebben, 

of de inname van voedingsstoffen 

voldoende is om gezond te blijven, 

en of mensen te allen tijde toegang 

hebben tot voedsel.  

Het zwaarst getroffen gebied is 

de toegang tot voedsel, maar de 

impact wordt ook gevoeld door 

verstoringen van de beschikbaarheid, 

verschuivingen in de vraag van 

consumenten naar goedkopere, minder 

gezonde voeding, en de instabiliteit 

van de prijs voor voedingsmiddelen. 

Om de huidige crisis het hoofd te 

bieden is het van het grootste belang 

om kleinschalige landbouw om te 

zetten in zeer productieve en duurzame 

landbouwsystemen, waarbij rekening 

gehouden moet worden met het feit 

dat in Azië en Sub-Saharisch Afrika 80% 

van de voedselvoorziening afkomstig is 

van kleine boeren.  

Vertraagde voortgang voor SDG 
2: Geen honger  
Daarom wordt onze 

engagementdialoog alleen maar 

relevanter. Het lukt de wereld 

namelijk niet deze negatieve trend 

in het bereiken van SDG 2: Geen 

honger te doorbreken. De meeste 

ondernemingen onder engagement 

erkennen de belangrijke rol die 

ze spelen in het versterken van de 

systemen voor voedselzekerheid, 

maar slechts een paar integreren deze 

verantwoordelijkheid in de kern van 

hun ondernemingsstrategie.  

We verwachten van deze 

ondernemingen dat ze op zoek gaan 

naar manieren om de verantwoordelijk 

die ze hebben om een bijdrage te 

leveren aan veerkrachtigere systemen 

voor voedselzekerheid via hun 

producten en diensten te formaliseren. 

Daarmee kunnen deze ondernemingen 

structurele ontwikkelingsproblemen 

aanpakken, zoals voedselonzekerheid 

en honger, terwijl ze tegelijkertijd 

groeikansen benutten in lage- en 

middeninkomenslanden, waar deze 

uitdagingen het grootst zijn. Die kansen 

ontstaan vooral door demografische 

groeitrends en het effect daarvan op 

de hogere, toekomstige vraag naar 

voedsel. Daarnaast zijn er ook kansen 

om de productiviteit van kleine boeren 

te verbeteren.  

Een van de best practices die we 

zijn tegengekomen tijdens onze 

engagement heeft betrekking op een 

ondernemingsstrategie die is herzien 

door een van de wereldleiders in 

oplossingen voor precisie-irrigatie. 

Waar deze onderneming eerst alleen 

commerciële landbouwondernemingen 

bediende die hoogwaardige gewassen 

verbouwen in rijke landen, bedient 

deze nu ook kleine boeren die 

basisgewassen verbouwen in landen 

met lage- en middeninkomens.  

De sleutel tot succes was een 

samenwerking met lokale regeringen 

om op gemeenschapsniveau 

projecten uit te rollen en zo kleine 

boeren te bereiken. Vervolgens is het 

ondernemingsmodel hervormd om 

deze markt te bedienen. Dankzij de 

druppelirrigatietechnologie van de 

onderneming kunnen boeren hun 

oogst verdubbelen met slechts half 

zo veel water. Deze publiek-private 

samenwerkingsverbanden zijn 

beoordeeld op hun systematische 

impact: naast de grotere oogst 

en het lagere gebruik van 

landbouwgrondstoffen (zoals 

water en bestrijdingsmiddelen) 

constateerde de onderneming 

ook een sterke verbetering van de 

gemeenschapsparticipatie, doordat 

de kleine boeren waren uitgegroeid 

tot ondernemers. Dit is een prachtig 

voorbeeld van hoe ondernemingen in 

de waardeketen van voedingsmiddelen 

hun expertise kunnen inzetten om de 

SDG-agenda te bespoedigen.  

De Covid-19-pandemie heeft de 
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kwetsbaarheden en gebreken van 

ons voedselsysteem verergerd en de 

noodzaak voor een veerkrachtige 

en inclusieve waardeketen voor 

voedingsmiddelen dringender 

gemaakt. De staat van de 

voedselzekerheid en voedzaamheid 

was vóór de uitbraak al alarmerend, 

met ruim 820 miljoen mensen die 

niet voldoende te eten hebben en nog 

eens 2 miljard mensen die lijden aan 

overgewicht of obesitas.  

Toch heeft de pandemie de bestaande 

voedselcrisis nog verder verslechterd, 

waardoor een groot aantal mensen 

in 2020 te maken kan krijgen met 

acute honger. Voor ondernemingen 

die actief zijn in de waardeketen 

van voedingsmiddelen is een 

belangrijke rol weggelegd in het 

leveren van een bijdrage aan SDG 2: 

Geen honger – een rol die door de 

pandemie alleen maar belangrijker 

is geworden. Met onze engagement 

blijven we de ondernemingen in 

onze vergelijkingsgroep wijzen op 

de noodzaak om juist ook in deze 

moeilijke tijden een positieve bijdrage 

te leveren aan de SDG-agenda. 
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Nu de ontevredenheid over de beloning van algemeneen directeuren blijft toenemen, geeft 

stemanalist Carolina Vergroesen inzicht in de effecten van Say-on-Pay-stemmen. Hoewel 

aandeelhoudersvoorstellen vaak worden gezien als vooruitstrevend op het gebied van 

ESG-kwesties, benadrukt stemanalist Robert Dykstra de niche van antisociale voorstellen die 

precies het tegenovergestelde doel hebben.

De uitkomst van say-on-pay-
stemmen 
De invoering van de ‘say-on-pay’-

regelgeving in 2002 was bedoeld 

om aandeelhouders beter in staat 

te stellen hun onvrede te uiten 

over de beloningsregelingen van 

ondernemingen. Het idee was directies 

verantwoordelijk kunnen te houden 

voor een goede afstemming tussen 

de beloning van een CEO en de 

verwachtingen van aandeelhouders 

over beloningen. Bijna twee decennia 

na de eerste invoering in het Verenigd 

Koninkrijk hebben verschillende andere 

landen een eigen versie van say-on-pay 

ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn 

Nederland (2004), Australië (2005) 

en de Verenigde Staten (2011). De 

striktheid van de regelgeving kan 

per land verschillen (adviserende of 

bindende stem), maar alle verschillende 

versies van say-on-pay kunnen grofweg 

worden beschreven als een stem van 

aandeelhouders over goedkeuring 

van de beloningsregeling voor 

bestuursleden, of delen daarvan, tijdens 

de aandeelhoudersvergadering van 

een onderneming. Sinds de invoering 

van say-on-pay zijn wereldwijd talloze 

onderzoeken uitgevoerd waarin de 

uitkomsten van deze stemmingen 

zijn geanalyseerd. In dit artikel 

bespreken we de bevindingen van deze 

onderzoeken.  

Uit de onderzoeken zijn drie soorten 

verbeteringen van beloningsregelingen 

naar voren gekomen die voortvloeien 

uit de afkeuring van aandeelhouders. 

Ten eerste kan de say-on-pay helpen 

buitensporig hoge beloningen te 

verlagen. Het blijkt dat ondernemingen 

vooral de jaarlijkse bonussen, 

ontslagvergoedingen en salarissen 

verlagen. Ten tweede is de structuur 

van de beloning veranderd om 

de pay-performance sensitivity te 

verbeteren, zodat de resultaten van 

een onderneming en de beloning 

van de CEO beter op elkaar zijn 

afgestemd. Deze betere afstemming 

kan worden gezien als een stijging 

van de prestatie-afhankelijke beloning 

ten opzichte van het vaste salaris. Tot 

Carolina Vergroesen & Robert Dykstra



ACTIVE OWNERSHIP REPORT Q3-2020 | 21

STEMGEDRAG

slot heeft de invoering van say-on-pay 

bijgedragen aan meer transparantie 

over de beloningsregelingen van 

ondernemingen. Dat is deels te 

danken aan de wettelijke verplichting 

in bepaalde markten, maar ook 

aan de roep van aandeelhouders 

om meer transparantie zodat ze 

het beloningsbeleid beter kunnen 

monitoren. Deze bevindingen over de 

verbetering van beloningsregelingen 

dankzij de say-on-pay zijn robuust te 

noemen. Onderzoekers van de US 

Federal Reserve Board hebben een 

groep ondernemingen uit verschillende 

landen met en zonder say-on-pay met 

elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat 

de beloning van de CEO gemiddeld 

genomen met 7% daalt als er wel 

sprake is van say-on-pay en dat de 

pay-performance sensitivity van de 

beloningsregeling gemiddeld genomen 

met 5% stijgt. 

Talloze studies tonen aan dat say-

on-pay een effectief middel kan zijn 

om de beloning van bestuursleden 

te monitoren, maar toch is er geen 

wetenschappelijke consensus over de 

effectiviteit ervan in alle scenario’s. 

De effectiviteit van say-on-pay lijkt 

groter te zijn bij ondernemingen 

waar de algemene corporate-

governancestructuren goed zijn, met 

bijvoorbeeld een grotere spreiding van 

eigendom en een hoger percentage 

onafhankelijke bestuursleden. 

Daarnaast komt uit meerdere studies 

naar voren dat er een bepaalde mate 

van afkeuring moet zijn om verandering 

teweeg te brengen met de say-on-pay. 

Verschillende partijen kunnen helpen de 

vereiste mate van afkeuring te bereiken, 

zoals samenwerkingsverbanden 

tussen aandeelhouders, stemadviseurs 

en de media. Als deze partijen het 

onderwerp blijven benadrukken, zijn 

wij ervan overtuigd dat de beloning 

van bestuursleden steeds beter wordt 

afgestemd met het creëren van 

aandeelhouderswaarde op de lange 

termijn. 

Antisociale 
aandeelhoudersvoorstellen 
Ieder jaar stemmen aandeelhouders 

over een handvol ‘antisociale’ 

aandeelhoudersvoorstellen. De twee 

partijen die het vaakst instemmen 

met zulke voorstellen zijn Burn More 

Coal, een belangenorganisatie die de 

kolenindustrie ondersteunt, en het Free 

Enterprise Project, de activistische tak 

met conservatieve aandeelhouders 

van het National Center for Public 

Policy Research (NCPPR). Over het 

algemeen zijn de voorstanders van zulke 

voorstellen kritisch over de progressieve 

koers van ondernemingen ten aanzien 

van kwesties op het gebied van milieu, 

maatschappij en governance. Deze 

voorstellen zijn doorgaans dan ook 

bedoeld om de inspanningen op dit 

gebied in te tomen. Op het eerste 

gezicht lijken deze voorstellen gericht 

op meer openheid en transparantie, 

twee aspecten die op veel steun van 

aandeelhouders kunnen rekenen. 

Toch blijkt uit nadere bestudering dat 

de bedoelingen van deze partijen veel 

kwalijker zijn. 

Van de Amerikaanse Securities and 

Exchange Commission (SEC) mogen 

ondernemingen een voorstel weren 

uit de stemdocumentatie als dat 

grotendeels gelijk is aan een voorstel 

dat al eerder is ingediend. Door deze 

regeling kunnen aandeelhouders slechts 

één keer stemmen over een voorstel 

en hoeft een onderneming geen tijd 

en geld te besteden aan overmatige 

zorgen van aandeelhouders. Partijen 

als de NCPPR gebruiken deze regeling 

echter om aandeelhoudersvoorstellen 

te ondermijnen die ESG-gezinde 

aandeelhouders zouden indienen. 

Tijdens het Amerikaanse stemseizoen 

in 2020 zijn verschillende 

duurzaamheidsgerelateerde 

aandeelhoudersvoorstellen afgewezen 

door de SEC, omdat die te veel leken op 

hun antisociale tegenhangers. 

Wel is het zo dat deze partijen, 

misschien door weinig steun van 

aandeelhouders vorig jaar, fors minder 

voorstellen hebben ingediend dan in 

2019 – Burn More Coal en NCPPR zijn 

dit jaar samen goed voor 13 voorstellen 

tegenover 26 in 2019. De voorstellen 

van aandeelhouders hebben betrekking 

op een groot aantal onderwerpen en 

dus moeten ze één voor één worden 

beoordeeld. Desondanks zouden 

aandeelhoudersvoorstellen nooit 

gebruikt moeten worden om de grote 

zorgen van andere aandeelhouders te 

ondermijnen. 
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Levenscyclusbeheer van mijnbouw
Newcrest Mining 

Rio Tinto 

BHP Billiton 

Anglo American 

AngloGold Ashanti Ltd.

Barrick Gold Corp.

First Quantum Minerals Ltd.

Fortescue Metals Group Ltd.

Sibanye Stillwater Ltd.

Wereldwijd afval verminderen
Waste Management, Inc.

Xylem, Inc.

Climate Action
BASF 

Chevron 

Cummins, Inc.

Duke Energy Corp.

Enel 

Hitachi Ltd.

Lukoil Holdings OAO

LyondellBasell Industries NV

Marathon Petroleum Corp.

Royal Dutch Shell 

Southern Co.

Goed milieumanagement
Galp Energia SGPS SA

Royal Ahold Delhaize N.V.

Colgate-Palmolive Co.

Danone 

Grupo Bimbo SAB de CV

McDonalds

Mondelez International

Nestlé

BHP Billiton 

Klimaatverandering en Gezondheid in de 
kantorenmarkt
Boston Properties, Inc.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Biodiversiteit
Archer Daniels Midland 

Barry Callebaut AG

Bunge Ltd.

Mondelez International

The Hershey Corporation

Single Use Plastics
Carrefour

Henkel AG & Co. KGaA

LyondellBasell Industries NV

Nestlé

PepsiCo, Inc.

Procter & Gamble Co.

Sealed Air Corp.

Danone 

Eerlijke Lonen in de Kledingsector 
Hanesbrands, Inc.

Phillips-Van Heusen Corp.

The Home Depot

Adidas

NIKE

Gap

Burberry Group 

Inditex

Voedselzekerheid
Archer Daniels Midland 

Bayer

Bunge Ltd.

CF Industries Holdings, Inc.

CNH Industrial NV

Deere & Co.

FMC Corp.

Mexichem SAB de CV

Corteva, Inc.

Sociale Impact van Artificial Intelligence
Alphabet, Inc.

Amazon.com, Inc.

Adobe Systems, Inc.

Microsoft 

Apple

Facebook, Inc.

Booking Holdings, Inc.

Visa, Inc.

Accenture Plc

Digitale Innovatie in de Zorg
Abbott Laboratories

AbbVie, Inc.

Cerner Corp. (Missouri)

CVS Caremark Corp.

Fresenius SE

Philips

Roche 

THEMA’S EN ONDERNEMINGEN
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UnitedHealth Group

Eli Lilly & Co.

Goed sociaal management
Henkel AG & Co. KGaA

First Republic Bank, Inc.

Cognizant Technology Solutions Corp.

FMC Corp.

Allegion Plc

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Bayer

Treasury Wine Estates Ltd.

Glencore  Plc

Swire Pacific 

Procter & Gamble Co.

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Aon Plc

Corporate Governance in Opkomende Markten
XinAo Gas Holdings Ltd.

Woongjin Coway Co. Ltd.

Corporate governance standaarden in Azië
ROHM Co. Ltd.

Hyundai Motor 

Samsung Electronics 

China Mobile Ltd.

OMRON Corp.

INPEX Corp.

Goed ondernemingsbestuur
DSM 

Heineken Holding

Unilever 

Wolters Kluwer 

Royal Dutch Shell 

Samsung Electronics 

JX Holdings, Inc.

Cultuur en toezicht in de bancaire sector
HSBC 

Barclays Plc

JPMorgan Chase & Co., Inc.

Citigroup, Inc.

BNP Paribas SA

Cybersecurity
PayPal Holdings, Inc.

Reckitt Benckiser Group Plc

Booking Holdings, Inc.

Visa, Inc.

Deutsche Telekom 

Altice NV

Vodafone 

Fidelity National Information Services, Inc.

Palmolie
IOI Corp. Bhd.

Kuala Lumpur Kepong Bhd.

Wilmar International

Genting Bhd.

Global Compact schendingen
Deze ondernemingen worden niet weergegeven vanwege de aard 

van de onderwerpen en de  mogelijke impact van publicatie  op 

zowel de ondernemingen als Rabobank.
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Robeco’s Engagement beleid
Robeco maakt actief gebruik van zijn 

eigendomsrechten als aandeelhouder 

door, namens zijn klanten, een 

constructieve dialoog aan te gaan 

met ondernemingen. We geloven 

dat verbeteringen in het gedrag van 

ondernemingen ten aanzien van 

duurzaamheid kunnen leiden tot een 

verbeterd risico-rendementsprofiel 

van onze beleggingen. Robeco gaat 

de dialoog aan met ondernemingen 

van over de hele wereld, in zowel onze 

aandelen- als obligatieportefeuilles. 

We voeren twee typen engagement 

uit met de ondernemingen waarin 

we beleggen: value engagement 

en enhanced engagement. In beide 

gevallen streven we ernaar het 

gedrag van ondernemingen op het 

gebied van milieu, maatschappij en 

ondernemingsbestuur (environmental, 

social and governance, afgekort 

tot ESG) te verbeteren, met als doel 

de langetermijnprestaties van een 

onderneming te verbeteren, en 

uiteindelijk ook de kwaliteit van de 

beleggingen van onze klanten te 

verhogen.

Robeco hanteert een holistische 

benadering voor het integreren van 

duurzaamheid. We zien duurzaamheid 

als drijvende kracht achter 

veranderingen op lange termijn in 

markten, landen en ondernemingen, 

met een impact op toekomstige 

prestaties. Daarom nemen we 

duurzaamheid mee als een van de 

value drivers in ons beleggingsproces, 

net zoals we de financiële positie 

van ondernemingen en het 

marktmomentum meenemen.

Ga voor meer informatie naar: https://

www.robeco.com/docm/docu-robeco-

engagement-policy.pdf

Het UN Global Compact 
Een van de belangrijkste gedragscodes 

in het engagementproces van 

Robeco is het Global Compact van de 

Verenigde Naties. Het Global Compact 

ondersteunt ondernemingen en 

andere maatschappelijke spelers van 

over de hele wereld bij het stimuleren 

van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Het is opgezet in het jaar 

2000 en is de meest onderschreven 

gedragscode in zijn soort. Het Global 

Compact verlangt van ondernemingen 

dat zij binnen hun eigen invloedssfeer 

een aantal kernwaarden op het gebied 

van mensenrechten, arbeid, milieu 

en corruptiebestrijding omarmen, 

ondersteunen en naleven. Tien 

universele principes vormen de basis 

voor het omgaan met de uitdagingen 

van globalisering.

Mensenrechten

1.  Ondernemingen dienen de 

internationaal aanvaarde 

mensenrechten te steunen en te 

respecteren;

2. en zich er steeds van te vergewissen 

dat zij niet medeplichtig zijn aan 

schending van mensenrechten.

Arbeid

3. Ondernemingen dienen de vrijheid 

van vakvereniging en de effectieve 

erkenning van het recht op collectieve 

onderhandelingen te steunen;

4. zich inspannend voor de uitbanning 

van iedere vorm van verplichte en 

gedwongen arbeid;

5. de effectieve afschaffing van 

kinderarbeid;

6. en de uitbanning van discriminatie in 

arbeid en beroep.

Milieu

7. Ondernemingen dienen voorzorg te 

betrachten bij hun benadering van 

milieu-uitdagingen;

8. initiatieven te ondernemen om een 

grotere verantwoordelijkheid voor 

het milieu te bevorderen;

9. en de ontwikkeling en de 

verspreiding van milieuvriendelijke 

technologieën te stimuleren.

 

Corruptiebestrijding

10. Ondernemingen dienen elke vorm 

van corruptie tegen te gaan, inclusief 

afpersing en omkoping.

Meer informatie is te vinden op:

https://www.unglobalcompact.org/

OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen
De OESO-richtlijnen voor Multinationale 

Ondernemingen zijn aanbevelingen 

van regeringen aan multinationale 

ondernemingen die actief zijn in 

of afkomstig zijn uit landen die de 

richtlijnen volgen. Deze richtlijnen zijn 

een ander belangrijk raamwerk in 

het engagementproces van Robeco. 

Ze voorzien ondernemingen van 

niet-bindende principes en normen 

voor verantwoord ondernemen 

in een wereldwijde context, in 

overeenstemming met geldende 

wetgeving en internationaal erkende 

standaarden.

De aanbevelingen in de richtlijnen 

geven gestalte aan de gedeelde 

waarden van de regeringen van 

landen waar een groot deel van de 

internationale directe investeringen 

vandaan komen en waar veel van de 

grootste multinationale ondernemingen 

zijn gevestigd. De richtlijnen zijn erop 

gericht ondernemingen positief te laten 

bijdragen aan wereldwijde vooruitgang 

op het gebied van economie, milieu en 

maatschappij.

Meer informatie is te vinden op: http://

mneguidelines.oecd.org/

Internationale gedragscodes
Robeco heeft ervoor gekozen algemeen 

aanvaarde gedragscodes te hanteren 

om de ESG-verantwoordelijkheden 

van entiteiten waarin we beleggen 

te beoordelen. Robeco houdt zich 

aan een aantal onafhankelijke en 

breed geaccepteerde gedragscodes, 

verklaringen en best practices en is 

een ondertekenaar van verscheidene 
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van deze codes. Naast het Global 

Compact van de Verenigde Naties zijn 

de belangrijkste codes, principes en best 

practices voor engagement die Robeco 

volgt:

–  de internationale 

governancebeginselen van het 

International Corporate Governance 

Network (ICGN);

–  de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties;

–  de Uitgangspunten van de 

Verenigde Naties inzake Bedrijven en 

Mensenrechten;

–  de OESO-richtlijnen voor 

Multinationale Ondernemingen;

–  het OESO-richtsnoer voor 

institutionele beleggers.

We volgen niet alleen zelf deze 

codes, maar verwachten ook van 

ondernemingen dat ze deze codes, 

principes en best practices volgen.

Robeco’s stembeleid
Robeco moedigt goed 

ondernemingsbestuur en duurzame 

bedrijfsvoering aan, omdat deze in 

onze ogen bijdragen aan de creatie van 

aandeelhouderswaarde op de lange 

termijn. Het uitbrengen van stemmen 

op aandeelhoudersvergaderingen 

maakt deel uit van Robeco’s Active 

Ownership-benadering. Robeco 

heeft het stembeleid zo ontworpen 

en geïmplementeerd dat we altijd 

stemmen in het beste belang van onze 

klanten. Het beleid van Robeco ten 

aanzien van ondernemingsbestuur 

is gebaseerd op de internationaal 

geaccepteerde governancebeginselen 

van het International Corporate 

Governance Network (ICGN). Door actief 

gebruik te maken van ons stemrecht 

kunnen we, namens onze klanten, de 

betreffende ondernemingen aansporen 

de kwaliteit van het management te 

verhogen en het duurzaamheidsprofiel 

te verbeteren. We verwachten dat 

dit op de lange termijn een positieve 

uitwerking heeft op de creatie van 

aandeelhouderswaarde.

Samenwerking
Waar nodig stemt Robeco zijn 

engagementactiviteiten af met 

andere beleggers. Voorbeelden 

hiervan zijn Eumedion (een platform 

voor institutionele beleggers op het 

gebied van corporate governance), 

het Carbon Disclosure Project (een 

samenwerkingsverband op het gebied 

van transparantie over CO2-emissies van 

ondernemingen) en de Interfaith Center 

on Corporate Responsibility (ICCR). 

Een ander belangrijk initiatief waar 

Robeco ondertekenaar van is, betreft de 

Principles for Responsible Investment 

(PRI) van de Verenigde Naties. In 

dit verband verklaren institutionele 

beleggers zich in te zetten voor 

verantwoord beleggen, zowel voor hun 

eigen beleggingen als naar buiten toe.

Robeco’s Active Ownership-team
De stem- en engagementactiviteiten 

van Robeco worden uitgevoerd door 

het Active Ownership-team. Het team 

is in 2005 opgericht en opereert vanuit 

Rotterdam en Hongkong. Gezien 

Robeco’s wereldwijde activiteiten, zijn er 

in het team verschillende nationaliteiten 

vertegenwoordigd. Deze diversiteit 

zorgt voor inzicht in het financiele, 

juridische en culturele klimaat waarin 

de ondernemingen opereren waarmee 

we in dialoog zijn. Het Active Ownership-

team maakt deel uit van Robeco’s 

Duurzaam Beleggen Expertisecentrum 

(Sustainable Investment Centre of 

Expertise) onder leiding van Carola 

van Lamoen. Het Expertisecentrum 

combineert onze kennis en ervaring 

op het gebied van duurzaamheid 

binnen het beleggingsdomein en 

stimuleert leiderschap door expertise 

en inzichten op het gebied van 

duurzaam beleggen te leveren aan 

onze klanten, beleggingsteams, het 

bedrijf en bredere markt. Bovendien 

krijgt het Active Ownership-team input 

van beleggingsprofessionals die zijn 

gevestigd in lokale kantoren van Robeco 

over de hele wereld. Samen met ons 

wereldwijde klantenbestand kunnen 

we dit netwerk gebruiken om met 

onze Active Ownership-activiteiten een 

maximale impact van te behalen.

Over Robeco 

Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco, ROtterdamsch BEleggings COnsortium) is een internationale 

vermogensbeheerder opgericht in 1929. Momenteel heeft Robeco wereldwijd 15 kantoren, inclusief het hoofdkantoor 

in Rotterdam. Door de unieke integratie van fundamenteel, duurzaam en kwantitatief onderzoek, is Robeco in staat een 

uitgebreide selectie van beleggingsstrategieën te bieden aan zowel institutionele als particuliere beleggers.

Duurzaam beleggen is een integraal onderdeel van Robeco’s algemene strategie. Wij zijn ervan overtuigd dat het 

integreren van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur leidt tot beter gefundeerde 

beleggingsbeslissingen. Daarnaast geloven we dat onze engagement met ondernemingen waarin we beleggen over 

financieel materiële duurzaamheidskwesties een positieve impact heeft op het beleggingsresultaat en de maatschappij.

Meer informatie is te vinden op: https://www.robeco.com
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Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V., hierna Robeco, heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit 

Financiële Markten te Amsterdam. Zonder nadere toelichting kan deze publicatie niet als volledig worden beschouwd. Het is bedoeld om 

beleggers te voorzien van informatie over Robeco’s specifieke vaardigheden, maar is geen aanbeveling om financiële instrumenten te 

kopen of verkopen. Alle rechten van Robeco met betrekking tot deze publicatie blijven voorbehouden aan Robeco. Niets uit deze publicatie 

mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 

enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Robeco. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van genoemde Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen 

via www.robeco.nl.


