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Q1-2020 IN CIJFERS

Dialogen per regio

Dialogen per onderwerp

Stemoverzicht

Dialoogresultaten per thema

Stemmen per regio

Dialogen per  contacttype

 Noord Amerika 38%

 Europa 29%

 Pacific 28%

 Opkomende markten 5%

 Noord Amerika 1%

 Europa 53%

 Pacific 1%

 Opkomende markten 45%
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2020 1e Kwartaal 2e Kwartaal 3e Kwartaal 4e Kwartaal

Totaal aantal vergaderingen waar is gestemd 68                      

Totaal aantal agenda-items gestemd 918    

% vergaderingen waarop tegen management is gestemd 54%    

Milieumanagement 9

Milieu-impact 0

Mensenrechten 6

Gezondheid 2

Sociaal  Management 1

Corporate Governance 3

Wereldwijd Controverse 0

Analyse (geen contact met bedrijf) 10

E-mail 9

Bezoek van Robeco aan bedrijf 0

Spreken op aandeelhoudersvergadering 0

Conference call 3

(Open) Brief 4

Aandeelhoudersresolutie 0

Stem uitbrengen 1

Bezoek van bedrijf bij Robeco 0

Spreken op conferenties 0

Persbericht 1
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VOORWOORD 

Inhoud

Stemgedrag P4

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een ongekend 

stemseizoen. Ondanks deze unieke omstandigheden worden de 

normen voor corporate governance nog steeds verbeterd. Active 

Ownership Analisten Laura Bosch en Cedric Hille geven verder inzicht 

in de huidige omstandigheden.

Engagement voor een positieve bijdrage P8

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) zijn 17 grote 

uitdagingen die moeten aangepakt worden om een duurzame 

toekomst veilig te stellen. Senior Engagement Specialist Cristina 

Cedillo legt uit hoe engagement kan bijdragen.

Climate Action P12

Verwacht wordt dat de klimaatverandering wijdverspreide, kostbare 

effecten zal hebben op de landbouw, watervoorraden en de 

menselijke gezondheid, en op ecosystemen. Engagement Specialist 

Sylvia van Waveren onderzoekt de impact van deze veranderingen 

voor investeerders.

Corporate governance in Azië P16

Er is geen ‘one size fits all’-aanpak als het gaat om engagement. Dit 

geldt ook voor de Aziatische regio. Senior Engagement Specialist 

Ronnie Lim bespreekt de impact van ons engagement in Aziatische 

markten.

Wereldwijde afvalproductie verminderen P20

De afvalberg op deze wereld wordt steeds groter. Daarom ligt de 

focus nu meer op het niet produceren van afval dan op recycling. 

Active Ownership-analist Robert Dykstra legt uit wat dit betekent 

voor ondernemingen en hoe zij onderdeel kunnen zijn van de 

oplossing. 

Palmolie P24

De productie van palmolie kan gerelateerd zijn aan ontbossing 

en slechte arbeidsomstandigheden. Om negatieve effecten 

te beperken moet de industrie een transitie maken naar een 

duurzame manier van produceren. Engagement Peter van der Werf 

legt uit hoe RSPO deze transitie kan faciliteren.

Inleiding

Sinds de start van het nieuwe jaar heeft het Active Ownership-team 

van Robeco verschillende nieuwe engagementthema’s gelanceerd, 

daarnaast begon het stemseizoen. Ondanks de impact van het 

coronavirus blijft onze toewijding aan rentmeesterschap onwankelbaar.

De nieuwe engagementthema’s voor dit jaar zijn gericht op het oplossen 

van een aantal milieuvraagstukken en het leveren van een bijdrage 

aan een betere corporate governance. Een van deze uitdagingen 

betreft het verlies aan biodiversiteit, dat naar verwachting de komende 

decennia een steeds grotere impact zal hebben op de samenleving. Ook 

richten wij ons op de groeiende noodzaak voor het decarboniseren van 

ondernemingen – en daarmee portefeuilles – om te voldoen aan de 

toezeggingen uit het Klimaat Akkoord van Parijs. Voor het verbeteren van 

de corporate governance in opkomende markten maken we gebruik van 

een specifieke en gefocusseerd engagementbenadering. Tot slot houden 

we ons bezig met de beloning van bestuurders, met als doel de resultaten 

van de onderneming en de belangen van de belanghebbenden beter op 

elkaar af te stemmen en tegelijkertijd te voldoen aan best practices. 

We zijn trots om te zien dat onze stewardship inspanningen niet 

onopgemerkt zijn gebleven. Afgelopen maart nog werden we 

bekroond met de eerste plaats van de ranglijst van het Asset Owners 

Disclosure Project (AODP) van ShareAction, een organisatie die zich 

inzet voor verantwoord beleggen. Het rapport classificeert de 75 

grootste vermogensbeheerders ter wereld op basis van rapportages 

over en beheer van ESG-risico’s en de impact van deze risico’s op hun 

portefeuilles. Onze plaats aan de top weerspiegelt de lange geschiedenis 

die wij hebben op dit gebied en onze inzet voor positieve veranderingen 

door middel van zorgvuldige stewardship en focus op ESG-integratie. 

Door middel van deze rapportage willen we u graag een update geven 

over veel van onze activiteiten. 

Carola van Lamoen
Head of Active Ownership
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Stemgedrag

De uitbraak van het coronavirus heeft een schokgolf door de financiële sector veroorzaakt en 

heeft voor een ongekend AVA-seizoen gezorgd. Maar bedrijven en marktregulatoren passen 

zich aan om ervoor te zorgen dat de normen voor corporate governance worden nageleefd 

en verbeterd.

Versterking van Spaanse 
Corporate Governance 
De Spaanse beurstoezichthouder 

CNMV heeft een aantal wijzigingen 

voorgesteld in haar code voor goede 

governance van beursgenoteerde 

ondernemingen. Deze is oorspronkelijk 

in 2006 gepubliceerd en is voor 

het laatst in 2015 bijgewerkt. 

Belanghebbenden konden feedback 

geven op de voorgestelde wijzigingen 

die in 2020 worden doorgevoerd en 

het CNMV heeft toegezegd deze mee te 

nemen in de definitieve versie van de 

code als ze relevant zijn. 

De voorgestelde wijzigingen 

richten zich op drie hoofdthema’s: 

het versterken van de interne 

controle van de onderneming 

om onregelmatige praktijken te 

voorkomen, het benadrukken van 

de verantwoordelijkheid van de 

onderneming met betrekking tot 

duurzaamheidskwesties en het 

doorvoeren van wijzigingen in de 

richtlijnen voor de beloning van 

bestuurders. Wij zijn van mening dat de 

veranderingen die in deze herziening 

worden voorgesteld de goede 

governancepraktijken op de Spaanse 

markt versterken en de waardecreatie 

van de aandeelhouders op lange 

termijn nog meer beschermen. 

Gezien de toename van corruptie in 

het Spaanse bedrijfsleven wordt in de 

herziening van de code voorgesteld 

dat het bestuur iedere situatie die op 

wangedrag van een bestuurder lijkt en 

die de reputatie van de onderneming 

kan schaden zo snel mogelijk moet 

beoordelen. Momenteel vereist de 

code deze beoordeling pas nadat een 

bestuurder formeel is vervolgd. Deze 

voorgestelde wijzigingen bepalen 

dat het bestuur dergelijke situaties 

onmiddellijk beoordeelt en beslist 

of het actie moet ondernemen, 

bijvoorbeeld door een intern onderzoek 

uit te voeren. Aangezien in Spanje de 

raad van commissarissen meestal wordt 

voorgezeten door een bestuurslid, 

zijn wij van mening dat de Lead 

Cedric Hille & Laura Bosch
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STEMGEDRAG

Independent Director het voortouw 

tot onderzoek moet nemen wanneer 

een bestuurder uit de raad van bestuur 

kritisch bekeken wordt. 

Een andere wijziging die in deze 

herziening wordt voorgesteld, is het 

verhogen van het aantal bestuurders 

van het ondervertegenwoordigde 

geslacht in de raad van bestuur. 

Voorstel is dat het geslacht met de 

kleinste vertegenwoordiging ten 

minste 40 procent van het totale 

aantal bestuurszetels moet hebben. De 

drempel is nu 30 procent. Aangezien 

het huidige percentage vrouwelijke 

bestuurders in het bestuur van de 

IBEX35 ongeveer 27 procent is, denken 

wij dat deze voorgestelde wijziging tot 

concrete maatregelen kan leiden om 

het aantal vrouwelijke bestuurders 

te vergroten. Genderdiversiteit zou 

bijvoorbeeld opgenomen moeten 

worden in het nominatiebeleid en de 

strategie voor de opvolgingsplanning 

voor zowel de raad van commissarissen 

als de raad van bestuur. 

In de herziening wordt ook voorgesteld 

een serie richtlijnen te wijzigen 

die momenteel gelden voor de 

beloningsregelingen van bestuurders. 

In principe is het voorstel dat de 

uitbetaling van de variabele beloning 

tot een minimum wordt beperkt of zelfs 

helemaal wordt afgeschaft, als voor 

bestuurders aandeelhoudersrichtlijnen 

gelden. Wij zijn van mening dat de 

vereisten om aandelen in bezit te 

hebben de uitbetaling van op aandelen 

gebaseerde variabele beloning 

niet mag uitsluiten en vice versa. 

Beide beloningen zorgen ervoor dat 

de belangen van aandeelhouders 

en bestuurders op één lijn liggen, 

aangezien het genereren en behouden 

van waarde op lange termijn voor de 

entiteit en haar aandeelhouders de 

prioriteit heeft. 

Impact van het coronavirus op 
het stemseizoen
Nu ondernemingen geconfronteerd 

worden met de nieuwe realiteit van 

een coronaviruspandemie, zijn er 

weinig aspecten van ‘business as 

usual’ die niet geraakt worden. Het 

ritueel van de jaarlijkse algemene 

vergadering van aandeelhouders 

vormt daarop geen uitzondering. 

Er is veel onzekerheid nu er steeds 

meer berichten over uitgestelde, 

geannuleerde of vernieuwde 

aandeelhoudersvergaderingen naar 

buiten komen. 

Waarschijnlijk worden veel 

aandeelhoudersvergaderingen 

uitgesteld. Ondernemingen maken 

die keuze ieder voor zich, maar 

toezichthouders hebben al toestemming 

gegeven voor uitstel van alle 

aandeelhoudersvergaderingen naar 

een moment later dit jaar. In Italië en 

Nederland zal een groot deel van deze 

bijeenkomsten waarschijnlijk in juni 

plaatsvinden, in plaats van de komende 

weken zoals oorspronkelijk gepland. 

Dat is een hele uitdaging – beleggers 

verwachten dat bepaalde markten de 

jaarvergaderingen elk jaar op dezelfde 

momenten houden en bereiden zich 

daarop voor. Als er wordt afgeweken 

van die planning, kan een nog 

geconcentreerder seizoen betekenen 

dat er minder tijd is om belangrijke 

voorstellen te analyseren en met issuers 

in gesprek te gaan. Het is nog de vraag 

of dit risico ook werkelijkheid wordt. 

Andere aandeelhoudersvergaderingen 

worden online gehouden. 

Volgens advocatenkantoor Norton 

Rose Fullbright kunnen virtuele 

vergaderingen voordelen hebben, 

zoals lagere kosten en een betere 

toegankelijkheid voor aandeelhouders. 

Maar wij zijn over het algemeen 

huiverig voor deze trend. Hoewel meer 

aandeelhouders mee kunnen doen, 

kan het een enorm negatieve invloed 

hebben op de kwaliteit van de discussie. 

Het grootste nadeel is het gebrek aan 

mogelijkheden vragen te stellen of 

dat de leden van de raad van bestuur 

zelf bepalen op welke vragen ze wel 

of juist niet reageren. Er zijn enkele 

best practices naar voren gekomen, 

zoals het vooraf openen van een forum 

waar aandeelhouders vragen kunnen 

stellen, het houden van een live Q&A 

vergelijkbaar met een fysieke sessie, en 

de (tele-)aanwezigheid van alle leden 

van de raad van bestuur. 

Aan de andere kant van het spectrum 

bevinden zich de ondernemingen die 

alleen maar een link naar een video 

op internet hebben geplaatst. Een 

aandeelhoudersvergadering waarvoor 

de aandeelhouders niet worden 

uitgenodigd en die hun geen stem 
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STEMGEDRAG

geeft, is de naam niet waardig. 

Het spreekt voor zich dat in deze 

omstandigheden voorzichtigheid 

cruciaal is. Ondernemingen moeten 

enige ruimte krijgen om verstoringen 

te minimaliseren en de gezondheid 

en veiligheid van werknemers en 

aandeelhouders te beschermen. Maar 

de manier waarop ondernemingen 

dat doen, bevestigt voor ons 

eens te meer het belang van de 

aandeelhoudersvergadering, namelijk 

dat het bestuur verantwoording aflegt 

aan de aandeelhouders. 



STEMGEDRAG
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CLIMATE ACTION

Robeco is al sinds 2005 in dialoog met 

ondernemingen om hun ESG-prestaties 

te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd 

dat engagement een positieve impact 

heeft op het beleggingsresultaat op 

lange termijn en op de maatschappij. 

We geloven dat een dialoog met 

ondernemingen, met deze doelen 

in het achterhoofd, voor beleggers 

een belangrijk instrument is om een 

bijdrage te leveren aan het realiseren 

van de SDG’s.

De afgelopen drie jaar heeft het Active 

Ownership-team stappen ondernomen 

om meer inzicht te krijgen in de 

impact die onze engagement heeft op 

de SDG’s. Denk bijvoorbeeld aan de 

bijdrage die een engagement levert 

aan het realiseren van relevante doelen 

en aan het monitoren van voortgang 

tijdens de engagement. 

Beoordelen wat een 
onderneming bijdraagt aan de 
SDG’s 
Het SDG-kader van Robeco stelt vast 

welke impact een onderneming heeft 

op de SDG’s door te analyseren wat 

en hoe die onderneming produceert 

en of die betrokken is geweest bij 

controverses. Tijdens de eerste stap 

worden producten en diensten 

beoordeeld aan de hand van de 

positieve of negatieve bijdrage die 

ze leveren aan de relevante SDG’s. 

Sectorspecifieke SDG-indicatoren 

meten de positieve of negatieve impact 

als percentage van de inkomsten uit 

producten en diensten. Zo leveren 

de producenten van hernieuwbare 

energie een positieve bijdrage 

aan SDG 13 inzake klimaatactie, 

terwijl de bijdrage van producenten 

van schaliegas als negatief wordt 

beschouwd. Tijdens stap twee wordt 

beoordeeld wat de bijdrage is van de 

bedrijfsvoering van de onderneming. 

Bijvoorbeeld of de activiteiten van 

de onderneming zeer vervuilend 

zijn en of arbeidsrechten worden 

gerespecteerd. De derde en laatste 

stap controleert de blootstelling aan 

ernstige incidenten en controverses. Bij 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) zijn 17 grote uitdagingen op het 

gebied van duurzaamheid waar de wereld mee te maken heeft. Deze uitdagingen moeten 

worden aangepakt om een duurzame toekomst veilig te stellen. De VN-commissie inzake 

handel en ontwikkeling schat dat er USD 5 tot 7 biljoen per jaar nodig is om deze doelen 

te halen voor 2030. De SDG’s vormen ook een zakelijke kans voor ondernemingen met 

innovatieve oplossingen en bedrijfsmodellen die een bijdrage leveren aan de distributie van 

duurzame producten en diensten.  

Engagement voor een 
positieve bijdrage  
aan de SDG’s

Cristina Cedillo Torres
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ENGAGEMENT VOOR EEN POSITIEVE 

BIJDRAGE AAN DE SDG’S

deze laatste beoordeling kijken we of de 

controverses structureel en systematisch 

zijn of dat het opzichzelfstaande 

incidenten betreft. Ook kijken we wat 

het management deed om ze op te 

lossen. 

In 2019 waren 14 van de 19 

engagementthema’s gekoppeld 

aan een relevante SDG. Voor drie 

van deze thema’s (klimaatactie, de 

maatschappelijke risico’s van suiker en 

ESG-uitdagingen in de auto-industrie) 

werken we aan het vergroten van de 

bijdrage van ondernemingen aan de 

SDG’s door middel van hun producten. 

Voor de overige engagementthema’s 

is het gedrag van de ondernemingen 

het belangrijkste middel om een 

positieve impact te creëren of de 

negatieve impact te beperken. In onze 

engagementprogramma’s moedigen 

we ondernemingen aan om relevante 

impactmetingen te publiceren, 

waarmee we hun bijdrage aan de SDG’s 

kunnen beoordelen.

Grote stimulans voor 
klimaatactie 
SDG 13 inzake klimaatactie 

speelt een belangrijke rol in ons 

engagementprogramma. Ons 

engagementthema vraagt 13 

ondernemingen in de olie- en gassector, 

de elektriciteitssector en de chemische 

industrie klimaatgerelateerde 

risico’s en kansen op te nemen in 

hun ondernemingsstrategie en 

investeringsbeslissingen met het oog 

op de transitie naar CO2-arme en CO2-
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ENGAGEMENT VOOR EEN POSITIEVE 

BIJDRAGE AAN DE SDG’S

vrije energiebronnen. Een belangrijke 

doelstelling van deze engagement 

is dat ondernemingen doelen voor 

reductie van uitstoot bepalen die zijn 

afgestemd op het akkoord van Parijs.  

Om de opwarming van de aarde te 

beperken tot 1,5 °C moet de netto-CO2-

uitstoot tussen 2010 en 2030 met 45% 

dalen en rond 2050 zijn teruggebracht 

tot nul. SDG 13 roept overheden op 

klimaatmaatregelen te integreren in 

het nationale beleid, de strategieën 

en de planning. Tot op heden dekken 

de klimaatbeloften uit het akkoord 

van Parijs slechts een derde van de 

uitstootreducties die nodig zijn om de 

wereld onder een temperatuurstijging 

van 2 °C te houden. De private sector 

kan een belangrijke rol spelen bij het 

nakomen van de afspraken van Parijs 

en het verkleinen van de kloof om het 

2-gradenscenario te halen.

Het ontkolen van de energiesector 

is belangrijk voor het behalen van 

de wereldwijde klimaatdoelen. 

In 2018 was de kolengestookte 

elektriciteitsproductie goed voor 30% 

van de wereldwijde CO2-uitstoot en 

kolengestookte centrales leverden in 

dat jaar nog altijd de grootste bijdrage 

aan de groei van de uitstoot. Een 

analyse toont aan dat het noodzakelijk 

is kolencentrales geleidelijk te sluiten 

om te voldoen aan het akkoord 

van Parijs, uiterlijk in 2030 in de 

OESO- en EU-28-landen en uiterlijk 

in 2050 in de rest van de wereld. De 

economische aspecten van energie 

verschuiven wezenlijk ten gunste van 

schone energie. De industrie moet 

maatregelen nemen om steenkool te 

vervangen door energiebronnen met 

een lagere uitstoot.

In de loop van onze engagement 

met vijf elektriciteitsondernemingen 

in de afgelopen jaren hebben we 

belangrijke toezeggingen gekregen 

van ondernemingen dat ze hun 

CO2-uitstoot gaan verminderen. 

Een van deze ondernemingen 

beloofde in 2050 alle energie 

op een CO2-neutrale manier op 

te wekken, in overeenstemming 

met een 2-gradenscenario, en de 

geleidelijke sluiting van kolencentrales 

in 2030 af te ronden. Twee andere 

ondernemingen hebben toegezegd 

de CO2-uitstoot in 2050 met ten 

minste 80% te verminderen, in 

overeenstemming met de afspraken 

van Parijs. Bovendien heeft een van 

deze elektriciteitsondernemingen het 

beloningsplan voor CEO’s gewijzigd 

en een doelstelling opgenomen 

over de verschuiving van netto-

opwekkingscapaciteit van steenkool 

naar CO2-vrije energiebronnen. 

Wij gaan door met onze engagement 

waarin we ondernemingen stimuleren 

transitieplannen op te stellen die 

aansluiten op de doelen van Parijs en 

op een opwarming van maximaal 1,5 

°C, en die in overeenstemming zijn 

met de plannen voor kapitaaluitgaven. 

Wij verwachten expliciete tijdschema’s 

en toezeggingen voor de snelle 

sluiting van steenkolencentrales 

door elektriciteitsondernemingen 

in de EU en de OESO-landen uiterlijk 

in 2030, met daarin vastgelegd hoe 

ondernemingen omgaan met de 

afschrijvingen in de nabije toekomst 

op de infrastructuur voor fossiele 

brandstoffen.

Een scenario met netto-nulemissie 

kan niet worden gerealiseerd 

door individuele ondernemingen 

alleen. Samenwerking met 

overheidsinstellingen op het gebied 

van duurzaamheidskwesties is dan 

ook een belangrijk onderdeel van de 

engagementactiviteiten van Robeco. 

In 2019 heeft Robeco een Global 

Investor Statement ondertekend, 

waarin de regeringen van de G20-

landen worden opgeroepen meer 

te doen om de doelen van Parijs te 

behalen, de investeringen van de 

private sector voor de transitie naar 

een CO2-arme economie te versnellen 

en zich meer in te zetten voor betere 

klimaatgerelateerde financiële 

rapportage. Daarnaast ondersteunde 

Robeco vorig jaar ook een brief van de 

Institutional Investors Group on Climate 

Change, gericht aan de leiders van 

de EU. In deze brief werden de leiders 

aangespoord de doelstelling van een 

netto-uitstoot van nul in 2050 goed te 

keuren. 

In 2020 zullen we de constructieve 

dialoog met zowel ondernemingen 

als beleidsmakers voortzetten om een 

succesvolle transitie naar een CO2-

arme economie mogelijk te maken. 
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Met de goedkeuring van het akkoord van Parijs in 2015 heeft de wereld de toezegging 

gedaan de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, zodat de wereldwijde 

temperatuurstijging aan het eind van de eeuw ruim onder de 2 °C ligt. Als de samenleving 

er niet in slaagt de opwarming van de aarde te beperken, zal de wereld – en dus ook 

industrieën – steeds gevoeliger worden voor fysieke risico’s. Denk daarbij aan schade 

aan land, gebouwen, voorraden of infrastructuur als gevolg van klimaatfactoren, zoals 

hittegolven, droogte, stijging van de zeespiegel en overstromingen.

Een CO2-arme wereld ziet er heel 

anders uit dan de wereld van nu. Zo put 

het energiesysteem dat nodig is voor 

zo’n CO2-arme wereld voornamelijk 

uit hernieuwbare energiebronnen, 

met industrieën die werken volgens 

een circulair bedrijfsmodel waarin 

gebruikte grondstoffen, afval, 

emissies en energielekkage tot een 

minimum worden beperkt. Door 

deze energietransitie lopen sommige 

sectoren het risico van financiële 

verliezen als gevolg van een sterk 

schommelende waarde van activa of 

hogere operationele kosten. De manier 

waarop ondernemingen op deze 

klimaatgerelateerde kwesties reageren, 

kan van invloed zijn op hun financiële 

resultaten. 

Ondernemingen die in staat zijn zich 

aan te passen, zullen de winnaars zijn 

van deze transitie. Daarom is het Active 

Ownership-team van Robeco in 2018 

een engagementproject gestart over 

Klimaatactie met 13 ondernemingen 

uit de olie- en gassector, de chemische 

industrie en de elektriciteitssector. 

Met deze engagement sporen 

we ondernemingen aan 

klimaatgerelateerde kwesties te 

integreren in de governance, de 

strategie, het risicomanagement, de 

maatstaven en de doelstellingen van 

hun organisatie. 

Afstemming op Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
We hebben deze engagement 

afgestemd op de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de VN. 

We richten ons op SDG 7 over 

betaalbare en duurzame energie 

en SDG 13 over klimaatactie. Voor 

deze SDG’s is het essentieel dringend 

actie te ondernemen om de 

klimaatverandering en haar impact 

te bestrijden. Tegelijkertijd is het 

nodig dat iedereen verzekerd is van 

toegang tot betaalbare, betrouwbare, 

duurzame en moderne energie. 

Ondernemingen in de energiesector 

spelen een belangrijke rol in het 

bereiken van deze doelstellingen. 

Een deel van de oplossing ligt in het 

ontwikkelen van energiebronnen die 

geen of weinig uitstoot veroorzaken. 

Voor een CO2-neutrale economie 

Climate Action

Sylvia van Waveren
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zijn echter veel meer innovatieve 

technologieën nodig, zoals CO2-afvang 

en -opslag, om een snelle daling van 

het gebruik van fossiele brandstoffen 

mogelijk te maken.

We beoordelen de bijdrage van 

ondernemingen aan deze SDG’s 

door te kijken naar de scores die 

zijn toegekend door het Transition 

Pathway Initiative (TPI). In deze 

analyse worden de kwaliteit van het 

management en de emissieprestaties 

van ondernemingen beoordeeld om 

te bepalen hoe zij klimaatkwesties 

opnemen in hun bedrijfsstrategie, 

emissiedoelstellingen, strategische 

risicobeoordeling en de beloning voor 

bestuurders. 

Eerste voortgangsrapportage 
door het Climate Action 
100+-initiatief
Een belangrijk element van dit 

engagementprogramma is onze 

samenwerking met wereldwijde 

beleggers via het Climate Action 

100+-initiatief (CA100+). Onder de 

paraplu van dit beleggersinitiatief 

zijn we een engagement aangegaan 

met ondernemingen met de hoogste 

uitstoot van broeikasgassen ter 

wereld. Robeco is een actief lid van 

het CA100+-initiatief en blijft optreden 

als belangrijkste belegger in twee 

ondernemingen – Enel en Royal 

Dutch Shell – en als samenwerkende 

belegger in ondernemingen met 

de hoogste uitstoot in de olie- en 

gassector, de elektriciteitssector en 

de chemische industrie. Sinds de 

oprichting in december 2017 is het 

initiatief uitgegroeid tot een van de 

grootste beleggersinitiatieven ter 

wereld op het gebied van engagement, 

met ruim 450 ondertekenaars die 

meer dan USD 40 biljoen aan beheerd 

vermogen vertegenwoordigen. 

Eind 2019 publiceerde het initiatief 

de eerste voortgangsrapportage 

met daarin een analyse per sector 

over de voortgang die een aantal 

ondernemingen tot dan toe hebben 

geboekt. De gezamenlijke engagement 

heeft belangrijke toezeggingen 

opgeleverd om de uitstoot van 

broeikasgassen te beperken. 

Ondernemingen die vooroplopen in de 

energietransitie zijn begonnen zich te 

onderscheiden van hun concurrenten 

door zich meer in te zetten voor 

het ontkolen van hun activiteiten. 

Verder hebben we enkele cruciale 

toezeggingen gezien van de kant van 

ondernemingen in sectoren waar 

de uitstoot moeilijk te verminderen 

is, en een reeks toezeggingen over 

lobbytransparantie met betrekking tot 

klimaatverandering. 

Wat hebben we tot nu toe 
bereikt met onze engagement?
Een van onze doelstellingen 

is dat we van ondernemingen 

verwachten dat ze een sterk 

governancekader implementeren 

waarin ze duidelijk verwoorden wat 

de verantwoordelijkheid en het 

toezicht van het bestuur is op risico’s 

van klimaatverandering en wat de 

kansen inhouden. Ook verwachten we 

dat ondernemingen duidelijk laten 

zien wat de rol van het management 

is in de beoordeling en het beheer 

van deze klimaatgerelateerde 

kwesties. De ondernemingen in de 

engagementgroep hebben voortgang 

geboekt voor deze doelstelling. 

De meeste ondernemingen (8 

van de 13) hebben duidelijke 

bestuursverantwoordelijkheid getoond 

voor de risico’s en kansen op het 

gebied van klimaatverandering. Ook 

hebben ze laten zien dat ze over een 

goed systeem voor het beheer van 

klimaatverandering beschikken. De 

grootste verbeterpunten voor de 

achterblijvende ondernemingen zijn 

het koppelen van de beloning van 

bestuurders aan klimaatdoelstellingen 

en het toewijzen van 

verantwoordelijkheid op het gebied 

van toezicht op klimaatverandering aan 

het bestuur.

Een andere engagementdoelstelling 

is ervoor zorgen dat de strategie van 

de ondernemingen waarop we ons 

richten door middel van een serie 

maatregelen is afgestemd op het 

akkoord van Parijs. We verwachten dat 

ondernemingen doelen stellen en dat 

ze strategieën implementeren om deze 

te behalen. De meeste ondernemingen 

uit de engagementgroep (9 van 

de 13) hebben positieve voortgang 

geboekt bij de afstemming van 

hun ondernemingsstrategie op de 

klimaatdoelen van Parijs. Volgens 

het onderzoek van TPI liggen drie 

ondernemingen op lijn één met 

de vermindering van uitstoot die 
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overheden als onderdeel van het 

akkoord van Parijs hebben toegezegd 

via de Nationally Determined 

Contributions. Eén onderneming 

ligt op één lijn met het ambitieuzere 

2-gradenscenario.

Klimaatlobby van ondernemingen is 

een prioriteit geworden voor beleggers 

In 2019 hebben beleggers veel 

aandacht besteed aan de lobby door 

ondernemingen over klimaatbeleid. 

Uit onderzoek blijkt dat veel 

ondernemingen in sectoren met een 

hoge uitstoot lobbyen om effectief 

klimaatbeleid te blokkeren of 

aanzienlijk te verzwakken. Ze doen dat 

rechtstreeks of via lidmaatschappen 

van brancheorganisaties. Uit 

onderzoek van InfluenceMap blijkt 

dat slechts een paar ondernemingen 

waarop wij ons richten de ontwikkeling 

van klimaatbeleid duidelijk hebben 

ondersteund. Ongeveer 90% van de 

beoordeelde ondernemingen is lid van 

brancheorganisaties die zich tegen het 

klimaatbeleid hebben verzet. 

In onze engagement richten we ons op 

het verkrijgen van meer transparantie 

over lobbypraktijken ten aanzien van 

klimaatbeleid. Ook hebben we er bij 

ondernemingen op aangedrongen 

hun lobby’s af te stemmen op hun 

eigen klimaatbeleid. Tot nu toe 

heeft een onderneming uit de 

engagementgroep het lidmaatschap 

van brancheorganisaties herzien na de 

publicatie van haar lobbyrapportage. 

Deze onderneming beëindigde zelfs 

lidmaatschappen als de standpunten 

van de brancheorganisatie sterk 

afweken van de eigen standpunten.

De uitdaging is duidelijk
Veel beleggers blijven verzoeken dat 

ondernemingen doelen stellen die 

verenigbaar zijn met een scenario 

waarin de opwarming zich beperkt 

tot 1,5 °C in 2100, met geen of een 

geringe temperatuursoverschrijding, 

en dat ze hun activiteiten onderwerpen 

aan een stresstest op basis van dit 

scenario. In de praktijk betekent dit dat 

de doelen voor de reductie van uitstoot 

in lijn moeten zijn met scenario’s 

voor CO2-neutraliteit in 2050. Het 

is bemoedigend te zien dat steeds 

meer topmensen uit het bedrijfsleven 

zich inzetten voor een CO2-arme 

toekomst en dat ze voor 2050 netto-

nulemissiedoelen stellen. Er is echter 

meer actie nodig. 

Dus aangezien er steeds meer 

stappen worden gezet naar netto-

nulemissiedoelen in 2050, zullen 

onze engagementactiviteiten met de 

ondernemingen vooral gericht zijn op 

het bereiken deze doelstelling.
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Duurzaam Ontwikkelingsdoel 16 (Sustainable Development Goal; SDG) is onder meer gericht 

op het verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en het creëren van doeltreffende, 

verantwoordelijke en open instellingen op alle niveaus. Het Partnerships for SDGs-

platform van de Verenigde Naties is een wereldwijd register van vrijwillige afspraken en 

samenwerkingsverbanden tussen belanghebbenden, dat de wereldwijde betrokkenheid van 

alle belanghebbenden voor het realiseren van de SDG’s mogelijk maakt. Voor sommige doelen 

zijn de samenwerkingsverbanden heel goed zichtbaar, terwijl SDG 16 volgens cijfers van de VN 

blijft steken op slechts 550 partnerschappen, zo’n beetje de helft van veel andere SDG’s. 

Het Action Platform on Peace, Justice 

and Strong Institutions streeft naar 

een “forum voor ondernemingen, 

burgers, beleggers en overheden… om 

een betekenisvolle dialoog met elkaar 

aan te gaan die resulteert in concrete 

actie om de verantwoordelijkheid, 

integriteit en transparantie van 

ondernemingen en de landen waarin 

die actief zijn te verbeteren.” De 

bedoeling van dit platform is onder 

meer ondernemingen voorzien van 

advies over het versterken van hun 

corporate governance aan de hand 

van SDG 16. Daarnaast wil het platform 

gemeenschappelijke waarden en 

bedrijfswaarden verbeteren via lobby’s. 

Het stimuleren van sterke instellingen 

is een vrij abstract doel, maar in onze 

ogen wel een onmisbaar fundament 

voor de effectiviteit van andere 

SDG’s. Als wereldwijde beleggers 

zien wij dat de marktkapitalisatie van 

beursgenoteerde ondernemingen 

uit Azië achterblijft. Wij geloven dat 

een betere corporate governance kan 

helpen bij het wegwerken van deze 

waarderingskorting.

Aandelenmarkten zijn 

tegenwoordig meer geïntegreerd 

en een steeds groter deel van 

de aandelenbeleggingen wordt 

gedaan in het buitenland. Zo is 

in Japan het aantal buitenlandse 

aandeelhouders tussen 1980 en 2017 

gestegen van 3% naar 30%. Deze 

ontwikkeling is voornamelijk het 

gevolg van institutionele beleggers 

die hun exposure naar Aziatische 

aandelen hebben vergroot. In 

bijna alle Aziatische jurisdicties 

hebben buitenlandse institutionele 

beleggers een groter deel van de 

openbare aandelenmarkt in bezit dan 

binnenlandse institutionele beleggers. 

Opkomende markten (waarvan 80% 

in Azië ligt) zijn goed voor ongeveer 

een derde van het wereldwijde 

bbp, maar voor slechts 12% van 

de wereldwijde marktkapitalisatie 

van beursgenoteerde aandelen. 

Japan is een uitzondering in Azië en 

vertegenwoordigt als niet-opkomende 

Verbeteren van corporate 
governance in Azië

Ronnie Lim
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markt ongeveer 8% van de wereldwijde 

marktkapitalisatie. Dus ondanks het 

belang van de Aziatische economieën 

voor de wereldeconomie is de 

omvang van hun aandelenmarkten 

ondervertegenwoordigd. Een groot 

probleem dat in het kader van SDG 16 

moet worden aangepakt, is de zwakke 

corporate governance in Azië en andere 

opkomende markten. 

Inzicht in de verschillende 

eigendomsstructuren in Azië is 

cruciaal voor de ontwikkeling van 

een effectieve corporate governance. 

Beursgenoteerde ondernemingen 

in China worden gekenmerkt door 

geconcentreerd eigenaarschap, waarbij 

de overheid 31% van de aandelen van 

beursgenoteerde ondernemingen 

in bezit heeft. Ongeveer 75% van de 

beursgenoteerde ondernemingen 

in Hongkong had een dominante 

aandeelhouder (een onderneming 

die eigendom is van een individu/

familie of de staat). Geconcentreerde 

eigendomsstructuren zien we ook veel 

in Zuid-Korea, waar de economie en de 

bedrijfsmodellen worden gedomineerd 

door 38 ‘chaebols’ die familiebezit zijn. 

Deze eigendomskenmerken kunnen 

leiden tot belangenverstrengeling 

tussen minderheidsbeleggers, zoals 

vermogensbeheerders die beleggen als 

fiduciair beheerder, en overheids- en 

familiebeleggers, die vaak strategische 

of andere prioriteiten hebben die 

ingaan tegen de belangen van 

minderheidsbeleggers. Daarentegen 

zijn de aandeelhouders in Japan meer 

versnipperd en houden de belangrijkste 

governancekwesties verband met 

de suboptimale kapitaalallocatie 

door managers van ondernemingen. 

Als actieve voorstanders van beter 

stewardship kunnen institutionele 

vermogensbeheerders, zoals Robeco, 

een belangrijke bijdrage leveren aan 

SDG 16. We kunnen dit doen door onze 

fundamentele kennis van Aziatische 

ondernemingen te combineren 

met een constructieve dialoog met 

belangrijke belanghebbenden, zoals 

beleidsmakers en de ondernemingen 

uit onze portefeuilles.

In 2017 zette Robeco een 

onderzoeksproject op over het 

thema ‘Verbetering van de normen 

voor corporate governance in 

Azië’. We ontdekten een aantal 

gemeenschappelijke marktproblemen 

die wij als actieve beleggers kunnen 

aanpakken. We illustreren deze 

problemen met een paar voorbeelden 

uit onze engagements:

–  Grote onverklaarbare uitgaven 

in de financiële rapportage die 

onzekerheid veroorzaken bij 

beleggers

Een van de ondernemingen uit onze 

portefeuille is een Chinese aanbieder 

van mobiele telefonie die een 

aanzienlijk deel van de operationele 

kosten (34%) eenvoudigweg als 

‘overige’ classificeert, zonder die te 

specificeren. Dit leidde, in combinatie 

met andere kwesties, tot een 

onterechte waarderingskorting. Na 

een periode van engagement heeft 

de onderneming in het jaarverslag de 

transparantie over ‘overige uitgaven’ 

verbeterd door deze uit te splitsen in 14 

andere categorieën.  

–  Geleidelijke vernietiging van 

aandeelhouderswaarde door 

aanhoudende onrendabele 

investeringen

Een andere onderneming die we al 

lange tijd in de portefeuille hebben, is 

een Japanse olie- en gasonderneming 

met twee overheidsgerelateerde 

entiteiten als grootste aandeelhouders. 

Ondanks het feit dat deze twee 

beleggers slechts 26% van de aandelen 

in handen hebben, gedroeg de 

onderneming zich als een nationale 

olie-onderneming: grote uitgaven om 

de energievoorziening te garanderen 

met vaak weinig aandacht voor het 

rendement op de investeringen. 

Na een lange periode met weinig 

voortgang vonden we de reactie van 

de onderneming op onze recente brief 

en gesprekken productief. Sindsdien 

heeft de onderneming de toelichting 

op zowel de ondernemingsstrategie 

als de financiële strategie aanzienlijk 

verbeterd. 

–  Onvoldoende niet-financiële 

rapportage 

Jarenlang rapporteerde een Zuid-

Koreaanse producent van auto-

onderdelen weinig details over 

de werkelijke activiteiten, wie de 

belanghebbenden waren en hoe 

er waarde werd gecreëerd. We 

stimuleerden de onderneming om 

de toelichting op de (niet-financiële) 

rapportage te verbeteren. Dit deden we 

door voorbeelden te sturen van goede 

rapportage door hun wereldwijde 

Verbeteren van corporate 
governance in Azië
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concurrenten. Het is bemoedigend 

om te zien dat de meest recente 

duurzaamheidsrapportage van de 

onderneming een analyse bevat van 

de wijze waarop de onderneming 

waarde creëert voor verschillende 

belanghebbenden. 

Andere concrete acties die 

sommige ondernemingen uit 

onze engagementgroep hebben 

ondernomen, zijn onder meer het 

afstoten van investeringen met een 

laag rendement en de constante 

terugkoop van aandelen. Deze hebben 

geresulteerd in een gestage stijging 

van het rendement op eigen vermogen 

van ongeveer 60% voor onze Japanse 

namen en een vlakke tot verbeterde 

koers/boekwaarde van 80%. Hoewel 

de totale dividenduitkering voor de 

bredere markt is gestegen, blijft die 

nog wel achter bij die van Europese en 

Amerikaanse ondernemingen. 

Naast onze engagement met 

individuele ondernemingen in 

de portefeuille gaan we ook in 

gesprek met andere belangrijke 

belanghebbenden die een grote 

rol spelen bij het tot stand komen 

van openbaar beleid en het gedrag 

van ondernemingen. Zo hebben 

we onlangs een bijdrage geleverd 

aan twee engagements met 

beleidsmakers. In januari hebben wij 

feedback gegeven aan het Japanse 

Financial Services Agency met het 

oog op de voorgestelde herziening 

van de Japanse stewardshipcode. 

Onze aanbeveling was dat de code 

door de ondertekenaars wordt 

toegepast, niet alleen op Japanse 

aandelenbelangen, maar ook op 

andere beleggingscategorieën 

zoals obligaties. Ook steunden 

we het meewegen van materiële 

duurzaamheidsfactoren in de 

herziene conceptversie. In het 

komende kwartaal zijn wij van plan 

deel te nemen aan het overleg met 

de Hong Kong Stock Exchange over 

de voorstellen voor de invoering 

van stemrecht naar omvang 

voor ondernemingen met een 

beursnotering in Hongkong. Robeco 

zal hierover binnenkort rapporteren 

in een aparte publicatie over onze 

engagement over beleid.
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De komende 30 jaar stijgt de wereldwijde afvalproductie naar verwachting explosief 

naar 3,4 miljard ton per jaar. Hoewel de landen met een hoog inkomen maar 16% van 

de wereldbevolking uitmaken, produceren ze samen meer dan een derde (34%) van het 

wereldwijde afval. De regio Oost-Azië en de Pacific is verantwoordelijk voor bijna een kwart 

(23%) van al het afval. En naar verwachting is de afvalproductie in Sub-Saharisch Afrika in 

2050 meer dan verdrievoudigd ten opzichte van het huidige niveau. In Zuid-Azië wordt meer 

dan een verdubbeling van de afvalstroom verwacht. 

Voor het mondiale afvalprobleem 

is een gezamenlijke aanpak nodig 

door consumenten, regeringen en 

ondernemingen. Robeco gaat als 

institutionele belegger proactief aan 

de slag met ondernemingen om hun 

hoeveelheid afval te verminderen. 

SDG-bijdrage
Afval betekent niet voor iedere 

onderneming hetzelfde, maar er zijn 

wel internationaal erkende kaders 

waarmee ondernemingen de impact 

van hun inspanningen om afval te 

beperken kunnen classificeren. Tot 

die kaders behoren ook de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (Sustainable 

Development Goals; SDG’s) en daarom 

stimuleren wij ondernemingen te 

beoordelen en te rapporteren hoe zij 

een bijdrage leveren aan het realiseren 

van deze doelstellingen. Vooral SDG 

12 is geschikt om te rapporteren over 

afvalvermindering, aangezien deze 

streeft naar verantwoorde consumptie 

en productie in 2030. De SDG’s bieden 

ondernemingen de broodnodige 

richtlijnen en flexibiliteit om te 

rapporteren over hoe hun activiteiten 

een positieve of negatieve impact 

hebben op hun belanghebbenden.   

Meestal hebben bijdragen aan SDG-

doelen een overloopeffect. Zo zal het 

streven naar verantwoorde consumptie 

en productie waarschijnlijk ook zorgen 

voor minder CO2-uitstoot en dus een 

positieve bijdrage leveren aan SDG 

13 (Klimaatactie). Dit overloopeffect 

kan echter ook negatief zijn. Prioriteit 

geven aan afvalvermindering 

en energie-efficiëntie kan de 

inspanningen voor SDG 9 (Industrie, 

innovatie en infrastructuur) in de 

weg staan. Uiteindelijk moeten 

ondernemingen hun bijdrage aan 

elke SDG kwantificeren en hun 

methodologie publiceren om tot een 

zo groot mogelijke transparantie en 

goede verantwoording te komen. 

Van reductie naar recycling
Materialen en afval bieden 

ondernemingen een vaak gemiste 

kans om hun duurzaamheid 

te verbeteren, de uitstoot van 

broeikasgassen te voorkomen en de 

Wereldwijde 
afvalproductie 
verminderen 

Robert Dykstra
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kosten te verlagen. De eerste stap is 

het bijhouden van de hoeveelheid afval 

die een organisatie produceert, want 

‘meten is weten’. Het volgen van afval 

en recycling vormt de basis voor een 

succesvol afvalreductieprogramma. 

Recycling bespaart energie, voorkomt 

dat materialen op stortplaatsen en in 

verbrandingsovens belanden en levert 

grondstoffen voor de productie van 

nieuwe producten. Is afval echt niet te 

voorkomen, dan is recycling de op een 

na beste optie. Recycling gaat verder 

dan het langer kunnen gebruiken van 

een stortplaats. Het gaat erom dat 

we optimaal gebruikmaken van de 

beschikbare hulpbronnen en dat we 

andere bronnen, zoals water, energie, 

land en grondstoffen, sparen. 

Het is bemoedigend te zien dat 

verschillende ondernemingen in ons 

engagementprogramma precies dat 

zijn gaan doen. Dankzij de toepassing 

van levenscyclusanalyses, het 

monitoren van de toeleveringsketen 

en een dialoog met belanghebbenden 

hebben sommige ondernemingen 

succesvolle manieren gevonden 

om de bestaande afvalstromen te 

verminderen of om initiatieven voor 

recycling te implementeren. 

Kans voor LCA
Levenscyclusanalyses (LCA) geven 

inzicht in de milieu-impact van een 

product of dienst gedurende de gehele 

levenscyclus, maar complexiteit, 

hulpbronintensiteit (tijd en geld) en 

het gebrek aan kwaliteitsgegevens 

zijn een paar van de problemen 

waar mainstream LCA’s last van 

hebben. Toch kunnen LCA’s een 

flinke kostenbesparing opleveren 

door te helpen bij het lokaliseren en 

aanpakken van de hotspots, waar het 

grootste deel van de milieu-impact en 

kosten van een product plaatsvinden. 

Een andere grondstof, toeleverancier of 

productiemethode kan de aanpassing 

zijn die nodig is om uiteindelijk de 

kosten te verlagen. 

Engagementupdates 
De voorlopige resultaten van 

onze engagement verschillen per 

onderneming uit de portefeuille. 

Terwijl sommige nog maar net zijn 

begonnen met het publiceren van 

rudimentaire rapportages over 

hun duurzaamheidsprestaties, 

hebben andere ondernemingen hun 

doelstellingen voor CO2-reductie al 

bereikt en hun SDG-bijdragen volledig 

in kaart gebracht.

Ook regionale verschillen spelen 

hierbij een rol. Zo zien we dat Chinese 

ondernemingen achterblijven op het 

gebied van openbare publicaties. 

Noord-Amerikaanse ondernemingen 

die internationaal actief zijn via 

hun toeleveringsketen of door hun 

eigendomsstructuur, verstrekken 

doorgaans meer informatie over 

hun inspanningen op het gebied van 

afvalbeheer. 

Veel ondernemingen zijn verder 

gegaan dan alleen het verstrekken 

van informatie en hebben hun 

duurzaamheidsaanpak geïntegreerd 

in hun bestaande activiteiten. Een 

voorbeeld hiervan is het opnemen 

van KPI’s voor het management 

over het behalen van relevante 

duurzaamheidsdoelstellingen, die 

op hun beurt de afstemming tussen 

incentivering van het management 

en de duurzaamheidsprestaties 

verbeteren. Deze afstemming wordt 

verder versterkt door betrokkenheid 

van de raad van bestuur bij het 

vaststellen van de KPI’s of deelname 

aan de duurzaamheidsrapportage. 

Ook via internationale certificeringen 

kunnen ondernemingen de 

duurzaamheid van hun activiteiten 

verbeteren. De Internationale 

Organisatie voor Standaardisatie 

stelt richtlijnen op voor systemen 

voor kwaliteitsmanagement (ISO 

9001) en milieumanagement 

(ISO 14001) die kunnen helpen de 

operationele efficiëntie te verbeteren. 

Verschillende ondernemingen in ons 

engagementprogramma hebben 

het deel van hun activiteiten dat 

volgens deze normen is gecertificeerd 

uitgebreid. 

Tot slot hebben sommige 

ondernemingen zich gewend tot 

initiatieven op het gebied van 

hernieuwbare energie om hun 

wereldwijde afvalvoetafdruk 

te verkleinen. Ondernemingen 

kunnen hun CO2-uitstoot drastisch 

verlagen, ofwel door rechtstreeks 

te investeren in hun eigen 

hernieuwbare energievoorziening 

(zoals zonnepanelen), ofwel door 
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verminderen

hun energie indirect te halen uit 

hernieuwbare energiebronnen. Tijdens 

onze engagement tot nu toe zien 

we dat sommige ondernemingen 

reductiedoelstellingen hebben 

vastgesteld voor hun scope 1-, 2- en 

zelfs 3-emissies. 

Voor een aantal 

engagementdoelstellingen zien 

we voortgang, maar er blijft nog 

veel ruimte voor verbetering. In de 

laatste fase van onze engagement 

ondersteunen we ondernemingen 

bij het vaststellen van zowel de 

mogelijkheden als de risico’s die het 

verminderen van de wereldwijde 

afvalstroom biedt. 
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De palmolie-industrie wordt vaak geassocieerd met grote milieuproblemen en 

maatschappelijke kwesties zoals ontbossing en slechte arbeidsomstandigheden. Robeco 

is al sinds 2010 in dialoog met ondernemingen over deze onderwerpen, maar toch is 

er bij veel ondernemingen nog ruimte voor verbetering. In maart 2019 kwam Robeco 

met een publicatie over palmolie met daarin onze nieuwe benadering op basis van drie 

pijlers: engagement met alle palmolieondernemingen in onze beleggingsportefeuilles; 

ondernemingen die niet voldoen aan onze minimum duurzaamheidsdrempel zijn 

uitgesloten; en actief lidmaatschap van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Robeco is in januari 2019 lid 

geworden van de RSPO en is een 

engagementprogramma gestart 

met ondernemingen gericht op 

certificering volgens de normen van de 

RSPO. In onze ogen zijn deze normen 

essentieel voor de transitie naar een 

duurzame palmolieteelt. Sindsdien 

hebben we voortgang geboekt met 

meerdere belanghebbenden. In 

lijn met de Financial Institutions 

Taskforce en de International Union 

for Conservation of Nature (IUCN) 

organiseerden we een panel op de 

RSPO-conferentie in Bangkok in 

november 2019. Ook nam Robeco deel 

aan diverse andere RSPO-werkgroepen 

over ontbossing en zijn we actief 

betrokken bij het Klachtenpanel dat 

probeert omstreden kwesties op te 

lossen. Daarnaast was Robeco in 

november 2019 de eerste belegger 

die zich aansloot bij de Palm Oil 

Transparency Coalition, die zich 

samen met palmoliehandelaren 

bezighoudt met het verbeteren van 

hun handelswijze.

Het aanpakken van 

duurzaamheidskwesties in de 

palmoliesector was in 2019 een 

belangrijk thema voor Robeco. 

Daarvoor zetten we een combinatie 

in van enhanced engagement en 

een controlesysteem dat het vizier 

rechtstreeks op de producenten richt. 

Een belangrijke graadmeter is de 

hoeveelheid landbouwgrond die is 

gecertificeerd door de RSPO.

Het engagementprogramma kan pas 

volkomen effectief zijn als er bewijs is 

hoe goed bedrijven de doelstellingen 

naleven. En vanaf de grond is 

ontbossing moeilijk te detecteren. 

Om meer inzicht te krijgen is Robeco 

op zoek gegaan naar innovatieve 

technologieën om onze gezamenlijke 

aanpak te verbeteren. Dit resulteerde 

in de samenwerking met Satelligence, 

een Utrechtse onderneming die al 

Palmolie 

Peter van der Werf
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meer dan 20 jaar gebruikmaakt van 

satellietbeelden om ontbossing te 

detecteren.

Zien is geloven
Deze samenwerking maakt het 

mogelijk te controleren of bossen in 

Maleisië en Indonesië worden gekapt 

om plaats te maken voor nieuwe 

oliepalmen. De onderneming heeft 

toegang tot data van satellieten 

die vanuit de ruimte hoogwaardige 

beelden maken. Daardoor kan 

voortdurend gekeken worden of er 

veranderingen zijn.

De Sustainability Policy Transparency 

Toolkit van de Zoological Society 

of London (ZSL-SPOTT) publiceert 

ieder jaar een benchmark van 

palmoliebedrijven. Dankzij dit project 

kan Robeco ook in real time controleren 

of palmolieondernemingen zich 

houden aan hun toezegging om een 

einde te maken aan ontbossing. 

Door samen aan deze pilot te 

werken kan Robeco het voortouw 

nemen in het integreren van met 

satellieten verzamelde gegevens in 

duurzaamheidsonderzoek om tot 

betere beleggingsbeslissingen te 

komen. Samen met Satelligence 

kunnen we een systeem ontwikkelen 

om de voortgang van bedrijven 

met betrekking tot 100% RSPO-

gecertificeerde plantages te monitoren. 

Zo kunnen we toewerken naar een 

duurzame palmolie-industrie.

Het spiedende oog in de lucht

De beelden zijn afkomstig van 

satellieten van de ESA, de NASA en de 

Japan Aerospace Exploration Agency 

(JAXA). Deze cirkelen op 700 kilometer 

hoogte boven Zuidoost-Azië, West-

Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika. 

De Sentinel-1-satelliet van de ESA, 

gelanceerd in 2014 als onderdeel 

van het Copernicus-programma, is 

zo krachtig dat hij door wolken heen 

kan inzoomen op stukken land met 

een diameter van slechts vijf meter. 

Naast ontbossing kan deze satelliet 

ook olielekkages, smeltend zee-ijs en 

overstromingen detecteren voor het 

Earth Monitoring-programma van de 

Europese Unie.

De satellieten kunnen het vizier 

richten op verschillende gewassen 

die te maken hebben met 

duurzaamheidskwesties. Denk 

bijvoorbeeld aan cacao, soja en 

hout. Kunstmatige intelligentie 

wordt gebruikt voor een betere data-

analyse en om snelle veranderingen 

bij te houden. De beelden worden 

voortdurend geüpdatet, wat een 

realtime grondstoffenkaart van de 

wereld oplevert. 

De data kan worden ingezet tijdens een 

dialoog met eigenaars van plantages, 

handelaren, tussenpersonen en andere 

partijen in de toeleveringsketen. 

Daarnaast kunnen we deze data 

gebruiken om autoriteiten te wijzen op 

criminele praktijken. De methodes zijn 

ontwikkeld in nauwe samenwerking 

met wetenschappers van Wageningen 

University, een universiteit die is 

gespecialiseerd in lifesciences en 

natuurlijke hulpbronnen. 

Bedreigingen voor portefeuilles
Ontbossing en andere 

klimaatgerelateerde risico’s kunnen 

ook een enorme bedreiging vormen 

voor de portefeuilles van beleggers. 

Zo werkt het: de Sentinel-1-satellieten van de European Space Agency (ESA) scannen de grond en 
met kunstmatige intelligentie wordt gekeken welke pixels zijn veranderd. Verdwenen vegetatie (door 
bijvoorbeeld ontbossing) is weergegeven in rood, intacte bossen in donkergroen en plantages in 
lichtgroen. Bron: Satelligence.
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Voor financiële instellingen is het dan 

ook belangrijk dat ze vooroplopen in 

het meetbaar en zichtbaar maken van 

de impact die engagement heeft. Door 

deze samenwerking met Satelligence 

kan Robeco risico’s identificeren en 

bewijsmateriaal uit de rapporten 

gebruiken om een concrete discussie 

aan te gaan met ondernemingen 

over wat ze moeten veranderen om 

ontbossing te voorkomen. 

Dit is vooral belangrijk voor 

de ondernemingen waarin we 

beleggen, omdat die een aanzienlijke 

hoeveelheid gewassen produceren 

die kunnen worden geverifieerd aan 

de hand van de RSPO-normen. Een 

belangrijk engagementonderwerp 

met palmolieproducenten is hun 

blootstelling aan ontbossing en 

klimaatgerelateerde risico’s in hun 

toeleveringsketen. Mogelijk kopen 

die namelijk grote hoeveelheden 

grondstoffen van niet-RSPO-

gecertificeerde leveranciers. Dankzij 

de mogelijkheid om tijdens onze 

gesprekken met ondernemingen 

gebruik te maken van satellietbeelden 

kunnen wij gerichter feedback 

geven over welke onderdelen van de 

toeleveringsketen in onze ogen een 

groot risico inhouden op schending 

van ons palmoliebeleid.
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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.

Climate Action
BASF 

Goed milieumanagement
BHP Billiton 

Eerlijke Lonen in de Kledingsector 

Phillips-Van Heusen Corp.

Adidas

Voedselzekerheid
FMC Corp.

Sociale Impact van Artificial Intelligence
Alphabet, Inc.

Apple

Facebook, Inc.

Digitale Innovatie in de Zorg
AbbVie, Inc.

Fresenius SE

Sociale risico’s van suiker
Unilever 

Goed sociaal management
FMC Corp.

Treasury Wine Estates Ltd.

Corporate governance standaarden in Azië
OMRON Corp.

Goed ondernemingsbestuur
Unilever 

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.

THEMA’S EN ONDERNEMINGEN
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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 

van deze codes. Naast het Global 
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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 

een speciaal Active Ownership-team. 

Het team is in 2005 opgericht als 

een centraal competence centre en is 

gevestigd in Rotterdam en Hongkong. 

Aangezien Robeco wereldwijd opereert, 

is het team multinationaal en meertalig. 

Deze diversiteit zorgt voor inzicht in 

het financiële, juridische en culturele 

klimaat waarin de ondernemingen 

opereren waarmee we in dialoog zijn. 

Het team wordt aangestuurd door 

Carola van Lamoen, die rapporteert 

aan Peter Ferket, CIO bij Robeco en lid 

van de Executive Committee. De ruime 

expertise van het Active Ownership-

team wordt aangevuld met toegang tot 

en input van professionele beleggers 

in de lokale kantoren van Robeco 

wereldwijd. Samen met ons wereldwijde 

klantenbestand gebruiken we dit 

netwerk om de impact van onze Active 

Ownership-activiteiten zo groot mogelijk 

te maken.

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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