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Aantal engagement activiteiten per onderwerp

 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

Milieu 33 28 - - 48

Sociaal 20 28 - - 38

Corporate Governance 12 18 - - 25

Wereldwijde Controverse 2 3 - - 5

Totaal 67 77 - - 116

Aantal engagement activiteiten per contacttype

 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

Meeting - 1 - - 1

Conference call 56 54 - - 110

Schriftelijke correspondentie 47 50 - - 97

Aandeelhoudersresolutie 1 1 - - 2

Analyse 25 16 - - 41

Overig 2 12 - - 14

Totaal 131 134 - - 265
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Aantal engagement activiteiten per regio

Stemgedrag per voorstelcategorie

Stemoverzicht

 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

Totaal aantal vergaderingen waar is gestemd 64 334 - - 398

Totaal aantal agenda-items gestemd 611 4.329 - - 4.940

% Vergaderingen met minstens één stem tegen het management 72% 68% - - 69%
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Arbeidspraktijken na Covid-19
Afgelopen kwartaal is het engagementproject van start gegaan dat 

is gericht op arbeidsomstandigheden in de nasleep van Covid-19. In 

deze Q&A legt Laura Bosch uit waarom we deze engagement zijn 

begonnen en wat we ermee willen bereiken.

Levenscyclusbeheer van mijnbouw
Schone technologieën leiden tot een sterke vraag naar mineralen. 

Deze stijgende vraag kan echter aanzienlijke negatieve gevolgen 

hebben voor ecosystemen en gemeenschappen. Cristina Cedillo 

legt uit hoe de mijnbouwsector zijn praktijken aanpast om deze 

negatieve impact te verkleinen en gaat verder in op de rol van onze 

engagement.

Digitale innovatie in de zorg 
Na de lancering van dit engagementthema eind 2019 onderstreepte 

de uitbraak van Covid-19 het belang van digitale innovatie in de zorg, 

wat onze dialoog nieuw leven inblies. Anouk in ‘t Veld gaat verder in 

op de geboekte voortgang en de uitdagingen die er nog zijn. 

Goed ondernemingsbestuur
De Covid-19-crisis drukte opnieuw zijn stempel op de jaarlijkse 

aandeelhoudersvergaderingen die afgelopen kwartaal 

plaatsvonden. Michiel van Esch geeft een update over het lopende 

engagementthema Goed ondernemingsbestuur.

Stemgedrag
Nu de piek van het stemseizoen 2021 voorbij is, bespreekt 

Robert Dykstra de toenemende focus op klimaatactie tijdens 

aandeelhoudersvergaderingen. Carolina Vergoesen wijst op de 

onlangs herziene Japanse corporate-governancecode. 
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In de eerste helft van 2021 richtten beleggers zich 

vooral op de belangrijke kwestie klimaatverandering. 

Of het nu gaat om integratie in beleggingsbeslissingen, 

stemmen bij volmacht bij ondernemingen met een 

hoge uitstoot of resultaten van engagements, de 

reacties van beleggers op de klimaatverandering 

worden met het kwartaal sterker en universeler. 

Tegelijkertijd blijft de Covid-19-pandemie voortduren 

en er is veel onzekerheid over hoe de wereld er na de 

pandemie uitziet.

Gezien de pandemie zijn we in het tweede kwartaal 

een dialoog gestart over de Arbeidspraktijken na 

Covid-19. De crisis heeft opnieuw duidelijk gemaakt 

dat bepaalde groepen werknemers kwetsbaar blijven. 

Voor hun veiligheid en gezondheid is het belangrijk 

dat arbeidsrechten goed worden nageleefd. Daarnaast 

heeft de pandemie onderstreept dat het belangrijk is 

onze dialoog over digitale innovatie in de zorg voort 

te zetten. Het aantal huisartsbezoeken werd door het 

coronavirus beperkt en op grote schaal vervangen 

door zorg op afstand. Ook na de pandemie blijft dit 

waarschijnlijk een populaire optie. 

De impact van Covid-19 was ook zichtbaar bij 

aandeelhoudersvergaderingen over de hele wereld. 

Dit kwam niet alleen doordat ze digitaal waren, 

maar ook door de toegenomen complexiteit 

bij het bepalen van een eerlijke beloning voor 

bestuurders. Daarbij moest ook rekening gehouden 

worden met de gevolgen van de pandemie voor 

werknemers en ondernemingen. Verder zijn 

klimaatoverwegingen ook een steeds belangrijker 

agendapunt bij aandeelhoudersvergaderingen, 

waar klimaatvoorstellen van aandeelhouders en 

de introductie van een Say on Climate door het 

management centraal staan. 

De inspanningen voor CO
2
-neutraliteit nemen 

toe, net als de vraag naar schaarse materialen die 

nodig zijn voor veel oplossingen voor hernieuwbare 

energie. Wij zijn in dialoog met de mijnbouwsector 

om deze ondernemingen aan te moedigen tot meer 

verantwoorde praktijken, zodat hun activiteiten minder 

impact hebben op milieu en maatschappij. 

Een interessante ontwikkeling in het jaarlijkse 

seizoen van aandeelhoudersvergaderingen was 

dat er na de Black Lives Matter-beweging van 

vorig jaar een duidelijke toename te zien was van 

aandeelhoudersvoorstellen over maatschappelijke 

onderwerpen zoals diversiteit, inclusiviteit en 

mensenrechten. Deze voorstellen werden in 

verschillende sectoren ingediend en kregen in de 

meeste gevallen veel steun van aandeelhouders. 

Daarnaast hebben aandeelhouders bij ExxonMobil een 

baanbrekend resultaat geboekt. Er werden drie door 

aandeelhouders voorgedragen bestuursleden gekozen, 

omdat zij volgens beleggers beter geschikt zijn de 

klimaatverandering aan te pakken, de financiën van 

Exxon te versterken en de oliegigant te begeleiden in 

de transitie naar schonere energie.

We vinden het bemoedigend te zien dat de impact van 

aandeelhouders toeneemt en kijken uit naar verdere 

voortgang in de tweede helft van 2021.

Carola van Lamoen

Head of Sustainable Investing

INLEIDING



‘De pandemie laat de kwetsbaarheid 
en onzekere arbeidssituatie van 

sommige werknemers zien’

ARBEIDSPRAKTIJKEN NA COVID-19

INTERVIEW MET LAURA BOSCH  –  Engagement Specialist

Afgelopen kwartaal is het engagementproject 
van start gegaan dat is gericht op 
arbeidsomstandigheden in de nasleep van 
Covid-19. Hiermee streven wij naar goede 
arbeidsomstandigheden en de implementatie 
van robuuste strategieën voor menselijk kapitaal 
in arbeidsintensieve sectoren die zwaar getroffen 
zijn door de pandemie. In deze Q&A legt Laura 
Bosch uit waarom we deze engagement zijn 
begonnen en wat we ermee willen bereiken.
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ARBEIDSPRAKTIJKEN NA COVID-19

De verstoring op de arbeidsmarkt in 2020 had een veel grotere impact dan de wereldwijde 

financiële crisis van 2009. Volgens de ILO ging in 2020 een ongekend aantal van 114 

miljoen banen verloren en daalde het inkomen uit arbeid wereldwijd met 8,3% ten 

opzichte van 2019. De pandemie liet de kwetsbaarheid en onzekere arbeidssituatie van 

sommige werknemers zien en maakte duidelijk dat er te weinig maatregelen zijn om 

werknemers in moeilijke tijden te beschermen en hun arbeidsrechten te versterken. Ons 

engagementprogramma richt zich op de bescherming van de rechten van werknemers en 

het toepassen van goede arbeidspraktijken in arbeidsintensieve sectoren. Wij richten ons 

op sectoren die te maken hebben gehad met een aanzienlijke verstoring van de activiteiten 

door de pandemie, waardoor de arbeidsomstandigheden van de werknemers onder druk 

kwamen te staan.

Door gebrekkig beheer van risico’s op het gebied van arbeids- en mensenrechten kunnen 

ondernemingen te maken krijgen met juridische, operationele en reputatierisico’s. 

Ondernemingen kunnen nieuwe groeikansen aangrijpen door duurzame praktijken in 

te voeren en zo hun merkwaarde en reputatie te verbeteren. Bovendien kunnen betere 

arbeidsomstandigheden leiden tot meer tevredenheid bij werknemers en daarmee tot 

lagere wervingskosten. Ook kan het zorgen voor een betere productiviteit vanwege minder 

verloop en een langere gemiddelde ambtstermijn, wat de operationele risico’s beperkt. 

Afgezien van het ondernemingsperspectief kunnen ook systeemrisico’s ontstaan door 

toenemende sociale ongelijkheid vanwege grote inkomensverschillen, die de economische 

groei kunnen ondermijnen en kunnen zorgen voor macro-economische en financiële 

verstoringen.

Sommige sectoren zijn stilgevallen, terwijl de druk op andere juist toeneemt. Toch heeft de 

pandemie op een of andere manier wel impact gehad op bijna alle sectoren. E-commerce 

en de bezorgeconomie zijn twee tot vijf keer sneller gegroeid dan vóór de pandemie. 

Hierdoor kwamen de controversiële arbeidscontracten voor tijdelijke arbeidskrachten 

in de snelgroeiende sector voor online maaltijdbezorging en de hoge werkdruk in de 

levensmiddelendetailhandel en de e-commercesector aan het licht. 

Waarom zijn we dit thema gestart?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom moeten beleggers de 
arbeidsomstandigheden aanpakken 
en streven naar bescherming van 
werknemers?
 

 

 
 
 
 
Welke sectoren kregen door de 
pandemie te maken met de grootste 
arbeidsgerelateerde uitdagingen?

‘SYSTEEMRISICO’S KUNNEN ONTSTAAN 

DOOR TOENEMENDE SOCIALE 

ONGELIJKHEID VANWEGE GROTE 

INKOMENSVERSCHILLEN’

LAURA BOSCH
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ARBEIDSPRAKTIJKEN NA COVID-19

Aan de andere kant van het spectrum kreeg de horecasector een crisis voor de kiezen 

door de sociale beperkingen die afgelopen jaar werden opgelegd. Een wisselende vraag 

en het snel inkrimpen en uitbreiden van het personeelsbestand hoorden altijd al bij 

de hotelsector, maar de pandemie heeft deze voorheen verborgen kwesties versterkt 

en blootgelegd. Werknemers hadden door de sluiting van hotels namelijk moeite 

inkomen te genereren. Voor ons engagementprogramma hebben we een groep van acht 

ondernemingen geselecteerd binnen de sectoren online maaltijdbezorging, detailhandel 

en horeca, waar we de belangrijkste arbeidsgerelateerde uitdagingen tegenkwamen. 

Tijdelijke werknemers in de gig economy worden in hun arbeidscontracten inderdaad 

eerder beschouwd als freelancers dan als werknemers, waardoor een groot deel van de 

verantwoordelijkheden en verplichtingen verschuift naar de individuele werknemer. De gig 

economy heeft zich snel uitgebreid. Daarom onderzoeken regelgevers nu de rechtspositie 

en de omstandigheden van deze arbeidskrachten. 

Ten eerste zijn er na Covid-19 nu nieuwe gezondheids- en veiligheidsrisico’s, en de hieruit 

voortvloeiende verplichtingen voor de werkgever moeten de tijdelijke arbeidskrachten 

extra ondersteunen. Ten tweede is het belangrijk dat werknemers het recht hebben op 

collectieve onderhandeling en zich via een vakbond kunnen verenigen, ongeacht het soort 

dienstverband. Onze dialoog is gericht op hoe ondernemingen ervoor kunnen zorgen dat 

de minimale arbeidsrechten worden nageleefd, terwijl er nog enige flexibiliteit behouden 

blijft voor de classificatie van hun werknemers. 

De pandemie heeft niet alleen de toekomstige uitdagingen voor de accommodatiesector 

blootgelegd, maar ook de onderliggende arbeidskwesties in de sector. Het wanbeleid voor 

ontslagen, verloven en veiligheidskwesties, maar ook de slechte voorbereiding voor de 

heropening van de reissector hebben voor veel reputatierisico’s gezorgd. Hierdoor moeten 

hotels hun bedrijfsmodel tegen het licht houden als ze hun license to operate willen 

behouden. Aan de ene kant moeten hotels het veranderende gedrag van hun klanten 

begrijpen en hierop reageren, door de klantervaring te herzien en het vertrouwen weer op 

te bouwen. Aan de andere kant moeten ze ook hun operationele flexibiliteit en financiële 

veerkracht verbeteren en over de hele wereld zorgen voor verantwoorde wervings- en 

arbeidspraktijken.

We gaan ons richten op het versterken van de maatschappelijke dialoog over het 

recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling. Dit 

zijn namelijk belangrijke tools voor het verbeteren van de arbeidsrechten. Een goede 

gezondheid en veiligheid op het werk, met name tijdens deze pandemie, zijn cruciaal 

om werknemers op de werkplek te beschermen en het juridische en reputatierisico van 

ondernemingen te minimaliseren. De toekomst van een onderneming hangt af van 

het vermogen talent aan te trekken en te behouden. Daarom bekijken we in hoeverre 

ondernemingen een robuust plan voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal hebben, 

in lijn met de algemene ondernemingsstrategie. Zo verwachten we dat ondernemingen 

een beleid voor diversiteit en inclusiviteit hebben, waarmee de onderneming zich inzet 

voor een ondernemingscultuur zonder discriminatie en intimidatie. Om te zorgen voor 

controleerbaarheid van deze arbeidskwesties verwachten wij bij de ondernemingen 

voldoende toezicht op uitvoerend en bestuursniveau. 

 
 

Online maaltijdbezorging gebeurt 
voornamelijk door ondernemingen 
binnen ze zogenaamde gig economy. 
Hoe kunnen zij de arbeidsrechten 
verbeteren als de arbeidskrachten 
meestal niet worden geclassificeerd als 
vaste werknemers?
 

 
 
 
 
 
Welke uitdagingen zie je voor de dialoog 
met de accommodatiesector, met het 
oog op de kwetsbare financiële situatie 
door de pandemie?
 
 
 
 
 
 
 
Wat zijn de belangrijkste onderwerpen 
binnen de engagementprogramma’s?
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ARBEIDSPRAKTIJKEN NA COVID-19

Covid-19 heeft gezorgd voor verschuivingen in het gedrag van consumenten 

en ondernemingen, wat zorgt voor grote verstoringen bij laagbetaalde banen. 

Ondernemingen, regeringen en beleggers moeten zorgen voor een robuust en 

breedgedragen herstel waarbij de mens centraal staat, dat is gericht op werkgelegenheid, 

inkomen, arbeidsrechten en een maatschappelijke dialoog. In ons engagementprogramma 

willen we ondernemingen binnen de drie focussectoren stimuleren te zorgen voor goede 

arbeidspraktijken en robuuste strategieën voor het beheer van menselijk kapitaal. Door 

middel van onze belangrijkste engagementdoelstellingen sporen wij de ondernemingen 

in de engagementgroep aan arbeidspraktijken en strategieën voor menselijk kapitaal 

centraal te stellen in hun ondernemingsstrategie.  

 

Welke resultaten verwacht u met dit 
engagementthema te bereiken?



De negatieve impact van 
mineralen minimaliseren

LEVENSCYCLUSBEHEER VAN MIJNBOUW

CRISTINA CEDILLO – Engagement specialist

Metalen en mineralen spelen in de hedendaagse 
maatschappij een belangrijke en steeds grotere 
rol. De geschiedenis van de beschaving laat 
zien dat door technologische ontwikkelingen 
de vraag naar grondstoffen stijgt. Nu de 
wereld voor de uitdaging staat over te stappen 
naar een CO2-arme economie, leiden schone 
technologieën tot een sterk stijgende vraag 
naar materialen als aluminium, koper en nikkel. 
Met andere woorden, de energietransitie wordt 
gebouwd met metalen en mineralen.
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LEVENSCYCLUSBEHEER VAN MIJNBOUW

De explosief stijgende vraag herinnert ons eraan dat 

mijnbouwactiviteiten vaak een aanzienlijke negatieve impact 

hebben op natuurlandschappen, ecosystemen verstoren 

en schaarse waterbronnen gebruiken ten nadele van de 

lokale gemeenschappen. Als verantwoorde beleggers in de 

mijnbouwindustrie zijn we in 2020 een engagementprogramma 

begonnen om de ondernemingen waarin we beleggen aan te 

sporen de milieuvoetafdruk van hun activiteiten te minimaliseren. 

We richten ons op drie overkoepelende gebieden: beheer van 

waterrisico’s, veiligheid van residudammen en de sluiting van 

mijnen.  

Verbeterde transparantie over het beheer van 
waterrisico’s
In ons eerste engagementjaar bleek dat bij de meeste 

ondernemingen binnen de groep het bewustzijn over het belang van 

het beheer voor watergebruik groot te zijn. Gezien het operationele 

belang van betere efficiëntie spannen de meeste ondernemingen 

zich in voor het hergebruik van water en het minimaliseren van het 

verbruik. 

Toch rapporteren de meeste ondernemingen hun prestaties wat 

betreft watergebruik alleen op groeps- of entiteitsniveau. Slechts 

een minderheid deelt gegevens op assetniveau. Informatie 

op assetniveau is belangrijk, omdat de duurzaamheid van het 

watergebruik afhankelijk is van de specifieke hydrologische 

kenmerken in het gebied waar een mijn actief is. In 2020 heeft 

Robeco zich ook aangesloten bij de CDP Non-Disclosure Campaign 

om acht van de ondernemingen in de engagementgroep te 

verzoeken de jaarlijkse CDP Water-vragenlijst in te vullen,  

om de kwaliteit van hun rapportages te helpen verbeteren.  

Een van de belangrijkste zorgen die we met onze 

engagement willen aanpakken, is de negatieve impact van 

mijnbouwactiviteiten op de beschikbaarheid van water voor 

alle gebruikers. Hiervoor moeten ondernemingen ervoor 

zorgen dat de waterbalans op afwateringsniveau houdbaar 

is. Het is bemoedigend dat steeds meer ondernemingen in de 

engagementgroep een basisbeoordeling van het risico voor 

het gehele stroomgebied uitvoeren, waarmee ze een efficiënte 

benadering op afwateringsniveau toepassen. Met deze eerste 

stap kunnen ondernemingen de impact van hun activiteiten op de 

beschikbaarheid van water op afwateringsniveau meten en hierover 

rapporteren, zodat ze doelen kunnen stellen voor het beperken van 

de negatieve impact op het water en de gebruikers ervan. 

Een belangrijke bevinding van onze engagement tot dusver is 

dat de waterkwaliteit voornamelijk wordt bepaald door de lokale 

regelgeving. De meeste ondernemingen die actief zijn in meerdere 

landen geven aan dat het moeilijk is dezelfde kwaliteitsstandaarden 

in verschillende jurisdicties te implementeren, vanwege de 

verschillen in regelgeving voor het meten en monitoren van de 

waterkwaliteit. 

Meer in het algemeen zien we bovendien dat er geen algemeen 

raamwerk is voor rapportages over waterkwaliteit. De principes 

van de International Council on Mining and Metals (ICMM) 

benadrukken de noodzaak van een regelmatige rapportage van 

prestatiegegevens over de waterkwaliteit en -hoeveelheid. Toch 

richten de sectorrichtlijnen voor waterrapportage zich vrijwel 

volledig op alleen de waterhoeveelheid. Er is behoefte aan 

een gedetailleerde indicatie van de kwaliteit van het water dat 

stroomafwaarts van de mijnbouwactiviteiten wordt gebruikt door 

belanghebbenden, zoals de rivieren en meren waarvan het water 

ook kan worden gebruikt door anderen. 

‘ALS ACTIEF LID VAN HET INVESTOR 
MINING AND TAILINGS INITIATIVE 
BLIJVEN WE ONDERNEMINGEN 
AANSPOREN DE WERELDWIJDE 
NORMEN VOOR RESIDUDAMMEN 
TOE TE PASSEN.’
CRISTINA CEDILLO
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Groeiend momentum voor wereldwijde 
veiligheidsnormen voor residudammen
Twee jaar na het instorten van de residudam in Brumadinho, Brazilië, 

heeft de mijnbouwsector laten zien de veiligheidsrisico’s serieus 

te nemen. Na een gezamenlijke engagement onder het Investor 

Mining and Tailings Safety Initiative zijn mijnbouwondernemingen 

voor het eerst begonnen de volledige inventaris van hun 

residudammen openbaar te maken. Met uitzondering van twee 

ondernemingen hebben alle mijnbouwondernemingen informatie 

bekend gemaakt over hun residudammen. 

Daarnaast hebben de ICMM, PRI en het UN Environment Program 

samen de Global Industry Standard on Tailings Management 

opgericht om best practices aan te reiken. Het doel hiervan is 

dat mijnbouwondernemingen niet alleen maatregelen voor 

de veiligheid treffen, maar ook voor het milieu en het sociaal 

minimum. Mijnbouwondernemingen die lid zijn van de ICMM, 

spannen zich in voor het implementeren van wereldwijde normen in 

de komende drie jaar. 

Acht leden in onze engagementgroep zijn lid van de ICMM. De niet-

leden zijn echter minder enthousiast over het toepassen van de 

norm. Van de vijf niet-leden in de engagementgroep heeft tot dusver 

slechts één mijnbouwonderneming publiekelijk toegezegd de norm 

volledig te implementeren. Vooral mijnbouwers met residudammen 

met een hoog risico op ernstige schade aan milieu en maatschappij 

in het geval van een dambreuk zijn kritisch over de norm. Een 

argument om de norm niet (volledig) te implementeren is het grote 

aantal deskundigen dat nodig is. Ook zijn er zorgen dat belangrijke 

beslissingen niet meer worden genomen door het management, 

maar worden uitbesteed aan een onafhankelijke commissie van 

deskundigen. 

Als actief lid van het Investor Mining and Tailings Initiative blijven 

we ondernemingen aansporen de wereldwijde normen voor 

residudammen toe te passen.

De zwarte doos van sluitingsplannen voor mijnen 
en de kosten 
Uit best practices blijkt dat het minimaliseren van de impact van 

mijnbouwactiviteiten het meest succesvol is wanneer hier vóór het 

starten van de activiteiten al rekening mee wordt gehouden en 

deze impact gedurende de gehele levensduur van de mijn wordt 

beheerd. Als sluitingsplannen voor de mijn in een vroeg stadium 

worden ontwikkeld, kunnen ze dienen als basis voor passende 

technologieën en maatregelen. Hierdoor kan de onderneming 

milieurisico’s eenvoudiger beperken tijdens de operationele fase en 

hoge herstelkosten bij het sluiten van de mijn voorkomen. 

Tijdens onze engagement stuitten we op de complexe realiteit 

LEVENSCYCLUSBEHEER VAN MIJNBOUW

De Water Stewardship Strategy van BHP is 

een goed voorbeeld van een best practice 

voor efficiënt watergebruik, die we samen 

met andere mijnbouwers willen bereiken. De 

strategie komt voort uit overleg met verschillende 

belanghebbenden. 

De onderneming voert analyses van het waterrisico 

uit met behulp van de tool Aqueduct van het World 

Resources Institute voor het wereldwijd in kaart 

brengen van waterrisico’s. Hiermee kan BHP de 

waterschaarste bij zijn mijnen categoriseren, in 

kaart brengen en erover rapporteren. Op basis 

van deze beoordelingen moet voor elke locatie in 

2022 een actieplan zijn geïmplementeerd, om te 

voldoen aan de doelstelling om het gebruik van 

schoon water met 15% te beperken. Na 2022 wil 

BHP nieuwe doelen stellen voor het watergebruik 

op assetniveau. In onze engagement gebruiken we 

BHP als voorbeeld voor mijnbouwondernemingen 

om onze verwachtingen voor het beheer van 

watergebruik duidelijk te maken.

CASE STUDY

dat ondernemingen verschillende normen voor het sluiten van 

mijnen kunnen volgen, afhankelijk van hun leeftijd en locatie. 

Nog belangrijker is dat mijnbouwondernemingen beleggers niet 

voldoende informatie verschaffen over deze belangrijke kwestie. 

Die kunnen daardoor niet goed beoordelen welke ondernemingen 

de financiële middelen hebben om de kosten voor het sluiten van 

mijnen en bodemsanering te dragen.

Levenscyclusbeheer van milieurisico’s  
Het beheer van de milieurisico’s van mijnbouwactiviteiten is vaak 

afhankelijk van de locatie. Voor mijnbouwactiviteiten is er geen 

universele benadering. Dit is de belangrijkste reden dat onze 

engagement is gericht op het verbeteren van de transparantie 

en het stellen van doelen op assetniveau. We zien voortgang in 

het gebruik van een benadering op assetniveau voor het beheer 

van watergebruik en de veiligheid van residudammen. In onze 

dialogen roepen we ondernemingen op een uitgebreide benadering 

te hanteren, zodat beleggers een goed beeld krijgen van de 

milieurisico’s bij de verschillende mijnen, en de maatregelen die 

genomen moeten worden om ze te beperken.  



REAL ESTATE

Verspil nooit 
een goede 

crisis   
DIGITALE INNOVATIE IN DE ZORG 

ANOUK IN ‘T VELD – Engagement specialist

De Covid-19-pandemie heeft nog eens 
onderstreept hoe belangrijk digitale innovatie in 
de zorg is. De sector heeft na de invoering van de 
lockdowns moeite de normale gang van zaken 
weer op te pakken en ziet nu in wat het belang is 
van digitale tools voor het managen van teams, 
het optimaliseren van klinische onderzoeken, 
de communicatie met medewerkers in de 
gezondheidszorg en het monitoren van 
patiënten. De pandemie heeft niet alleen het 
gebruik van digitale technologieën versneld, 
maar ook ondernemingen en hun klanten 
gedwongen over culturele barrières (zoals 
aversie tegen technologie) heen te stappen om 
zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Wij 
verwachten dat zulke veranderingen deze sector 
ook in de wereld na Covid-19 blijven vormgeven. 
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Terugblik op twee jaar engagement 
Dit engagementthema kende een trage start, doordat 

verschillende organisaties aangaven dat digitalisering geen 

topprioriteit was. Door de pandemie is de belangstelling van 

ondernemingen om over dit onderwerp in dialoog te gaan 

met beleggers echter fors toegenomen. Inmiddels hebben veel 

ondernemingen onder engagement hun eerste visieverklaring 

en doelstellingen op het gebied van digitale innovatie opgesteld. 

De farmaceutische industrie blijft iets achter bij andere spelers, 

zoals producenten van medische apparatuur, leveranciers van 

informatietechnologie voor de gezondheidszorg en andere 

dienstverleners. Tot voor kort was de noodzaak de gebruikelijke 

gang van zaken te veranderen er nog niet. En historisch 

gezien vraagt de buitenwereld ook maar in beperkte mate om 

transparantie. 

We blijven organisaties stimuleren een duidelijke visie uit te 

spreken over hoe digitale innovatie ze kan helpen hun missie te 

verwezenlijken. Om dit te bereiken moet er op bestuursniveau 

kennis aanwezig zijn over dit onderwerp. Over het algemeen is het 

effect van de inspanningen voor digitalisering vooral te zien op 

organisatorisch vlak, bijvoorbeeld door administratieve processen 

en de marketing te digitaliseren, en aan de productkant, met 

innovatieve toepassingen en slimme apparaten – dit alles met 

meetbare resultaten. Tijdens de pandemie zijn veel organisaties 

ook begonnen met virtuele klinische onderzoeken, maar die zijn 

vooralsnog niet grondig geanalyseerd.

Een andere constatering is dat de wereldwijde pandemie de 

actieve samenwerking tussen publieke en private partners heeft 

versterkt. Er wordt meer kennis gedeeld en data uitgewisseld 

ten behoeve van het bredere zorgsysteem in hoge-, midden- en 

lagelonenlanden. In sommige gevallen is deze samenwerking heel 

succesvol, vooral als het gaat om het beperken van de risico’s op 

het gebied van cyberveiligheid. 

Duidelijk maken hoe digitale innovatie de bedrijfsmodellen in de 

gezondheidszorg veranderen, gaat de organisaties echter nog 

wat minder goed af. Ze hebben de voordelen van het meten van 

resultaten in plaats van de kwantiteit nog niet omarmd en ze 

richten zich ook nog niet op preventieve zorg. Daarnaast hebben 

ze nog te weinig inzicht in de manier waarop ze de voordelen van 

digitalisering kunnen delen met deze groep belanghebbenden.

Cyberveiligheid steeds vaker gezien als een 
belangrijk onderwerp
Organisaties in de gezondheidszorg vertrouwen steeds meer 

op gegevensopslag in de cloud en op mobiele toegang voor 

meer flexibiliteit en efficiëntie, maar krijgen ook steeds vaker 

te maken met cyberaanvallen. Volgens het Identity Theft 

Resource Center kreeg de medische sector het op een na hoogste 

aantal datalekken te verwerken in 2018 en bovendien was de 

blootstelling per datalek het grootst.1 In oktober 2020 werden 

Amerikaanse ziekenhuizen en zorgaanbieders gewaarschuwd voor 

de dreiging van cybercriminaliteit en gestimuleerd tijdig de juiste 

voorzorgmaatregelen te nemen om hun netwerken te beschermen. 

Deze waarschuwing kwam van de Amerikaanse Cybersecurity 

and Infrastructure Security Agency, de FBI en het ministerie van 

Volksgezondheid en Sociale Zaken.2

Tijdens onze dialogen zien we dat het belang van goede 

cyberbeveiliging steeds meer wordt erkend, of het nou uit 

eigen beweging is of na een cyberaanval met een grote impact 

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

belanghebbenden in de sector om de risico’s te verkleinen, trainen 

ondernemingen ook steeds vaker hun bestuurders en werknemers 

om cybersecurity-by-design te integreren en verantwoordelijkheid 

te nemen om externe risico’s te beperken. Helaas erkennen zelfs de 

best voorbereide ondernemingen dat de voortdurende dreigingen 

en risico’s nooit helemaal ingeperkt kunnen worden.

‘HET IS NOG DE VRAAG OF ER 
SPRAKE IS VAN EEN BLIJVENDE 
VERANDERING ALS HET GAAT OM 
WERKOMGEVINGEN, MARKETING, 
GEDECENTRALISEERDE 
KLINISCHE ONDERZOEKEN 
EN CONTACT MET PATIËNTEN. 
TECHNOLOGIE IS OP ZICHZELF 
NIET GENOEG OM VERANDERING 
TE BEWERKSTELLIGEN IN DE 
GEZONDHEIDSZORG’

ANOUK IN ‘T VELD

1. ITRC (2018), https://www.idtheftcenter.org/wp-content/uploads/2019/02/
ITRC_2018-End-of-Year-Aftermath_FINALWEB-V2-2.pdf

2. Joint Cyber Security Advisory, Ransomware Activity Targeting the Healthcare 
and Public Health Sector, 2020, https://us-cert.cisa.gov/sites/default/files/
publications/AA20-302A_Ransomware%20_Activity_Targeting_the_Healthcare_
and_Public_Health_Sector.pdf
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Tijdens onze dialogen zien we dat het belang van goede 

cyberbeveiliging steeds meer wordt erkend, of het nou uit 

eigen beweging is of na een cyberaanval met een grote impact 

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

belanghebbenden in de sector om de risico’s te verkleinen, trainen 

ondernemingen ook steeds vaker hun bestuurders en werknemers 

om cybersecurity-by-design te integreren en verantwoordelijkheid 

te nemen om externe risico’s te beperken. Helaas erkennen zelfs de 

best voorbereide ondernemingen dat de voortdurende dreigingen 

en risico’s nooit helemaal ingeperkt kunnen worden.

Kwaliteit boven kwantiteit 
Voor de meeste ondernemingen die actief zijn in de 

gezondheidszorg, is innovatie van hun product- of dienstenaanbod 

de belangrijkste bron voor concurrentievoordeel en daarmee 

de motor van hun toekomstige groei. De sleutel tot succesvolle 

digitale innovatie is een geïntegreerde aanpak die het mogelijk 

maakt oplossingen kenbaar te maken bij belanghebbenden en 

uiteindelijk efficiëntere, beter geïntegreerde kwalitatieve zorg te 

bieden. Dankzij onze engagement zijn we te weten gekomen dat 

ondernemingen blijven overstappen van kapitaaluitgaven naar 

modellen voor operationele uitgaven via lidmaatschappen of 

abonnementen voor gezondheidszorg. Daarnaast komt er steeds 

meer nadruk te liggen op de ontwikkeling van resultaatgerichte 

zorgmodellen die inkomsten genereren, waarbij de focus ligt 

op de beste oplossingen voor patiënten. Er moet alleen nog wel 

gesproken worden over de structurering van dergelijke voordelen 

tussen farmaceuten, pharmacy benefit managers en andere 

partijen. 

Een blijvertje? 
De afgelopen twee jaar zagen we in de gezondheidszorg een 

onverwachte verschuiving naar digitalisering, vooral door 

de pandemie. We moeten hier echter wel een kanttekening 

bij plaatsen. Het is namelijk nog de vraag of er sprake is van 

een blijvende verandering als het gaat om werkomgevingen, 

marketing, gedecentraliseerde klinische onderzoeken en contact 

met patiënten. Technologie is op zichzelf niet genoeg om 

verandering te bewerkstelligen in de gezondheidszorg: er moet ook 

rekening gehouden worden met workflowintegratie, buy-ins door 

artsen, systeemdynamiek, beloningsstructuren, regelgeving en 

nog veel meer factoren. Toch zijn we positief over de weg die veel 

organisaties inslaan en optimistisch dat de winnaars uiteindelijk 

beleggingsrendement genereren en tegelijkertijd zorgen voor 

verbeteringen in de sector.  

Philips, een medisch technologiebedrijf uit 

Nederland, heeft een duidelijke route uitgestippeld 

voor het verwezenlijken van zijn missie: een betere 

ervaring voor zowel patiënten als medewerkers 

en betere resultaten tegen lagere zorgkosten. Een 

centraal onderdeel in die route is de overstap van 

dataconnectiviteit naar data orchestration, waarbij 

alle relevante gezondheidszorgdiensten aan elkaar 

worden gekoppeld. 

Cyberveiligheid omvormen van een risico tot een 

kans maakt hier deel van uit. De onderneming 

wil cyberveiligheid als dienst aanbieden aan 

zorgverleners, wat wij zien als een innovatieve 

ontwikkeling. In het laatste jaar van onze dialoog 

blijven we ons richten op innovatie van het digitale 

bedrijfsmodel en op de kansen om te profiteren 

van op waarde gebaseerde zorgmodellen in een 

complexe omgeving met belanghebbenden. 

CASE STUDY



Aandeelhouders 
vergaderingen 

in 2021 – een 
stemseizoen als 

nooit tevoren
GOED ONDERNEMINGSBESTUUR

  

MICHIEL VAN ESCH – Engagement specialist

Ieder jaar vindt het seizoen van 
aandeelhoudersvergaderingen plaats tussen 
de tweede helft van maart en eind mei. Vorig 
jaar drukte de Covid-19-crisis al zijn stempel 
op het seizoen, aangezien veel vergaderingen 
werden uitgesteld of digitaal plaatsvonden. 
Dit jaar zagen we dat de pandemie ook 
invloed had op resoluties zelf. Zo was voor 
de stemmingen over de beloning van 
bestuurders een complexere analyse nodig, 
omdat rekening gehouden moest worden met 
de impact van de pandemie op de prestaties. 
Daarnaast zagen we de opkomst van een 
nieuw verschijnsel: de Say on Climate.
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Leiden geleerde lessen van digitale vergaderingen 
tot best practice in de toekomst?
Vanwege de aanhoudende crisis konden 

aandeelhoudersvergaderingen niet fysiek bijgewoond worden, 

waardoor veel ondernemingen gedwongen waren hun vergadering 

digitaal te laten plaatsvinden. In 2020 was er tijdens de meeste 

aandeelhoudersvergaderingen nog weinig interactie mogelijk 

tussen aandeelhouders en het management. In sommige gevallen 

konden aandeelhouders van tevoren vragen opsturen, maar vaak 

was zelfs dat niet mogelijk. 

Dit jaar waren verschillende ondernemingen wat vindingrijker om 

interactie met aandeelhouders mogelijk te maken, bijvoorbeeld via 

videobellen. Deze digitale optie heeft de nodige voordelen, want 

aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen. Daarnaast kan het 

management bepalen wie vragen stelt en in welke volgorde. 

Wij denken dan ook dat hybride vergaderingen, waarbij 

aandeelhouders er zelf voor kunnen kiezen of ze de vergadering 

fysiek of digitaal bijwonen, een goede opzet zijn in de toekomst. 

Onder deze omstandigheden moeten er voldoende waarborgen 

zijn om ervoor te zorgen dat alle aandeelhouders hun vragen 

kunnen stellen en het management ter verantwoording kunnen 

roepen.

Extra complexiteit in beloningen
In veel markten krijgen aandeelhouders inspraak in het 

beloningsbeleid voor het management. Voor veel aandeelhouders 

is deze stem belangrijk, omdat ze daarmee kunnen aangeven 

of het beloningsbeleid in hun ogen de juiste incentivering 

biedt voor het management. Aangezien veel aspecten van een 

beloningsbeleid van invloed kunnen zijn op de effectiviteit ervan, 

hanteren wij een analytisch raamwerk dat naar verschillende 

componenten kijkt: 1) de betalingsstructuur, 2) de totale omvang 

of reikwijdte, 3) de integratie van ESG in de beloningsplannen en 4) 

rapportage en verantwoording. 

Voor deze analyse moeten we zorgvuldig kijken naar de 

verhouding tussen de variabele beloning en het vaste salaris en 

naar de opgestelde KPI’s en het ambitieniveau. Ook aan de orde 

komen de manier waarop ondernemingen rapporteren over het 

beloningsbeleid en hoe de beloningscommissie omgaat met 

discretionaire bevoegdheden. Om deze analyse nog complexer te 

maken moesten we dit jaar ook nog kijken naar de manier waarop 

ondernemingen omgingen met de impact van de pandemie. 

Als een onderneming bijvoorbeeld staatssteun had gekregen, 

de dividenduitkering had geannuleerd of een groot deel van het 

personeel moest ontslaan, verwachtten we dat het bestuur de 

variabele beloning van bestuurders zou verlagen of zou afzien van 

bonussen. Deden ondernemingen dat niet, dan stemden wij tegen 

hun beloningsvoorstellen. Tot nu toe heeft dit geleid tot een hoger 

percentage tegenstemmen van 28%, tegenover 24% vorig jaar.

De introductie van de Say on Climate
De afgelopen jaren vragen aandeelhouders CO2 uitstotende 

ondernemingen steeds vaker doelen op te stellen voor het verlagen 

van de uitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit jaar 

zijn er veel resoluties met zulke verzoeken ingediend. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de klimaatverandering risico’s met zich meebrengt 

voor ondernemingen en daarom stemmen we doorgaans in met 

dergelijke resoluties als een onderneming nog geen doelen voor 

de lange, middellange en korte termijn heeft opgesteld voor de 

betreffende emissiescopes of als rapportage over de voortgang 

uitblijft. 

Dit jaar zagen we tijdens het seizoen van 

aandeelhoudersvergaderingen ook de introductie van 

managementvoorstellen over hun klimaatstrategie. Unilever, 

Royal Dutch Shell, Total en Nestlé behoorden tot de eerste grote 

ondernemingen die hun aandeelhouders expliciet om een 

adviesstem vroegen over hun klimaatstrategie of de rapportage 

daarover. We verwachten dat een regelmatige peiling onder 

aandeelhouders leidt tot de ontwikkeling van best practices op het 

gebied van rapportage, ambitieniveau en voortgang in de strijd 

‘ALS EEN ONDERNEMING 
STAATSSTEUN HAD GEKREGEN,
DE DIVIDENDUITKERING HAD 
GEANNULEERD OF EEN GROOT 
DEEL VAN HET PERSONEEL MOEST 
ONTSLAAN, VERWACHTTEN WE 
DAT HET BESTUUR DE
VARIABELE BELONING VAN 
BESTUURDERS ZOU VERLAGEN OF 
ZOU AFZIEN VAN BONUSSEN.’

MICHIEL VAN ESCH
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tegen klimaatverandering. Daarom keuren we zulke voorstellen 

over het algemeen goed als ze voldoen aan een aantal criteria, 

bijvoorbeeld of de onderneming streeft naar een netto-uitstoot van 

nul en of concrete plannen zijn opgesteld om de doelen voor de 

lange, middellange en korte termijn te realiseren. 

Daarnaast moet het voorstel gebaseerd zijn op een Paris-aligned 

scenarioanalyse en moet over de voortgang gerapporteerd worden 

in lijn met het TCFD-raamwerk. Wat ons betreft doet onze steun 

aan een Say on Climate niets af aan de verantwoordelijkheid van 

het management om de klimaatstrategie te blijven verbeteren. 

Sterker nog, wij denken dat een herhaaldelijke stemming een 

nuttig middel is om de voortgang in het bestrijden van de 

klimaatverandering te monitoren en om ondernemingen daarin te 

stimuleren.  
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Stemgedrag

CAROLINA VERGROESEN – Active ownership analist

ROBERT DYKSTRA – Active ownership analist

Nu de piek van het stemseizoen 2021 
voorbij is, bespreekt Robert Dykstra de 
toenemende focus op klimaatactie tijdens 
aandeelhoudersvergaderingen. Carolina 
Vergoesen wijst op de onlangs herziene 
Japanse corporate-governancecode.
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Een nieuwe stap in de strijd tegen 
klimaatverandering 
Klimaatverandering is tegenwoordig een belangrijke pijler in de 

stewardship van beleggers, maar dit probleem aanpakken via 

stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen is nog relatief 

nieuw. Het stemseizoen van 2021 heeft echter aangetoond dat 

stemadviseurs, activistische groepen en institutionele beleggers 

het bestuur van ondernemingen allemaal verantwoordelijk houden 

voor hun toezicht op het klimaatbeleid. 

Historisch gezien uiten aandeelhouders hun zorgen 

over de klimaatverandering aan het bestuur door 

aandeelhoudersvoorstellen in te dienen. Zo is in de 

Verenigde Staten (VS) het aantal klimaatgerelateerde 

aandeelhoudersvoorstellen door de jaren heen gestaag gestegen, 

van 34 in 2012 naar meer dan 140 in 2020. Van de ingediende 

voorstellen worden er veel ingetrokken als het verzoek wordt 

aangenomen door de onderneming, maar er zijn ook voorstellen 

die worden aangevochten door de onderneming en niet op de 

agenda voor de aandeelhoudersvergadering terechtkomen. 

Hoewel dit mechanisme eigenlijk is bedoeld voor slecht opgestelde 

of irrelevante voorstellen, gebruiken ondernemingen die 

achterblijven met hun klimaatactie het vaak om de zorgen van 

aandeelhouders uit de weg te gaan. Aandeelhouders kunnen 

hun zorgen over de klimaatstrategie dan extra kracht bijzetten 

door tegen de nominatie van bestuursleden te stemmen, zoals de 

voorzitter of leden van de audit- of duurzaamheidscommissie. 

Bestuursleden ter verantwoording roepen voor de (ontoereikende) 

klimaatstrategie van een onderneming zou de norm kunnen 

worden. Onlangs heeft Majority Action, een groep activistische 

aandeelhouders met een focus op ESG, de Proxy Voting for a 

1.5°C World-campagne gelanceerd en een lijst opgesteld met 

systeemrelevante ondernemingen in de drie belangrijkste 

industrieën die hun uitstootdoelen niet hebben afgestemd 

op het beperken van de opwarming tot onder de 1,5 °C. Met 

deze campagne roept Majority Action institutionele beleggers 

op hun stemrecht te gebruiken om tegen bestuursleden van 

ondernemingen te stemmen die hun toezichttaken voor het 

tegengaan van de verergerende klimaatcrisis verzaken. 

Een van de uitdagingen van een dergelijk stembeleid is dat 

steeds bekeken moet worden welke ondernemingen niet zijn 

afgestemd op een 1,5 °C-scenario of op het Akkoord van Parijs. 

Ondernemingen en internationale organisaties gebruiken vaak 

verschillende methodes om hun klimaatscenario’s voor 2050 

te berekenen, wat terug te zien is in de uiteenlopende doelen 

voor de korte termijn. Er zijn echter diverse bronnen, zoals de 

Climate Action 100+ Net-Zero Benchmark en het Transition 

Pathway Initiative, die beleggers kunnen gebruiken om de 

klimaatdoelen van ondernemingen te achterhalen. Deze tools 

zijn ook opgenomen in het stembeleid van Robeco om te bepalen 

bij welke ondernemingen een stem tegen de bestuursvoorzitter 

gerechtvaardigd is vanwege zorgen over de klimaatstrategie. 

Dankzij deze benchmarks kunnen beleggers ook de jaarlijkse 

voortgang van ondernemingen in de gaten houden en bepalen of 

ze hun stem- en engagementactiviteiten moeten opvoeren. 

Deze nieuwe richtlijnen voor stemmen bij volmacht onderstrepen 

dat het bestuur op gepaste wijze verantwoordelijk wordt gehouden 

als een onderneming het nalaat effectieve plannen voor de 

klimaattransitie op te stellen. Wat als gepast wordt gezien kan 

per institutionele belegger verschillen, maar de noodzaak om 

bestuurders ter verantwoording te roepen is glashelder.  

Voor BCPP-rapportage: De Border to Coast Corporate Governance 

& Voting Guidelines maken gebruik van de tools van het Transition 

Pathway Initiative om de klimaatparaatheid van ondernemingen 

met een hoge uitstoot te beoordelen

Japan – een inhaalslag in corporate governance
Historisch gezien blijft Japan wat betreft corporate governance 

achter bij andere ontwikkelde markten. Het land is echter bezig 

met een inhaalslag. Zo heeft de Tokyo Stock Exchange (TSE), 

de grootste aandelenbeurs van Japan, een plan aangekondigd 

om de markt te herstructureren, dat in het voorjaar van 2022 

ingaat. Het doel hiervan is de Japanse markt aantrekkelijker 

maken voor internationale institutionele beleggers. TSE is van 

plan verschillende marktsegmenten te creëren, waarbij de nieuwe 

hoofdmarkt alleen uit largecapondernemingen bestaat en hogere 

normen voor corporate governance vereist. 

Om deze hogere norm voor corporate governance te 

bewerkstelligen heeft de raad van de Japanse Corporate 

Governance Code de code herzien. Deze herziening is gericht 

op een aantal belangrijke onderwerpen: onafhankelijkheid 

van het bestuur, stimuleren van diversiteit en de integratie 

van duurzaamheid en ESG. De raad heeft een openbare 

consultatieronde gehouden voor institutionele beleggers. Robeco 

heeft hier in april aan deelgenomen en een aantal van onze 

aanbevelingen is terug te zien in de uiteindelijke versie van de code 

die in juni is gepubliceerd.  

De code is nu meer gericht op het belang van duurzaamheid en 

verwijst naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de 

VN en de Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

Ondernemingen worden gestimuleerd hun rapportage over 
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specifieke duurzaamheidskwesties te verbeteren, zoals klimaat, 

diversiteit en risicobeheer. Met name aan ondernemingen in de 

hoofdmarkt wordt gevraagd relevante rapportages beschikbaar te 

maken in het Engels en elektronisch stemmen te ondersteunen, 

wat meer aansluit bij wereldwijde best practices. Daarnaast 

dringt de code aan op meer onafhankelijkheid, zowel in het 

bestuur als in specifieke commissies. Belangrijk is dat de mate van 

onafhankelijkheid in het bestuur van ondernemingen met een 

meerderheidsaandeelhouder nog hoger moet liggen: meer dan de 

helft voor de hoofdmarkt en een derde voor andere markten. 

Veel beleggers juichen de veranderingen in de corporate-

governancecode toe, maar er zijn ook sceptische reacties over de 

omstandigheden waaronder de veranderingen zijn doorgevoerd. 

Aangezien deze veranderingen zijn doorgevoerd vanwege de 

herstructurering van de markt, zijn ze volgens sommigen te 

veel gericht op de hoofdmarkt en ligt de lat voor de overige 

marktsegmenten te laag. Doordat de veranderingen op de 

markt en in de normen voor corporate governance gelijktijdig 

worden doorgevoerd, zijn ze volgens critici te veel afgezwakt om 

de verschillende getroffen groepen tevreden te houden. Zo was 

het aanvankelijk de bedoeling dat de hoofdmarkt zou bestaan 

uit een exclusieve groep van een paar honderd van de grootste 

Japanse ondernemingen die concurrerend zijn op de wereldwijde 

markt. Volgens de meest recente verwachting lijkt het plan 

inderdaad behoorlijk afgezwakt te zijn, met naar schatting 1.500 

ondernemingen die in aanmerking komen voor de hoofdmarkt. De 

drempel voor de marktkapitalisatie is namelijk verlaagd van JPY 

100 miljard naar JPY 10 miljard. Daarnaast blijft de code gebaseerd 

op de ‘naleven of uitleggen’-regel zonder juridische naleving.  

De nieuwste versie van de code is dit jaar gepubliceerd tijdens 

het seizoen van aandeelhoudersvergadering in Japan, maar 

de werkelijke gevolgen zullen pas volgend jaar zichtbaar zijn. 

Hoewel de voortgang minder groot is dan sommige experts op 

het gebied van corporate governance hadden gehoopt, gaat het 

ontegenzeglijk de goede kant op.  

STEM GEDRAG
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Levenscyclusbeheer van 
mijnbouw Newcrest Mining 
Newcrest Mining 

Rio Tinto 

AngloGold Ashanti Ltd.

Barrick Gold Corp.

Fortescue Metals Group Ltd.

Polyus Gold OAO

Klimaatneutraliteit
BP 

ArcelorMittal

CRH Plc

ExxonMobil 

Gazprom OAO

HeidelbergCement AG

POSCO

Vistra Energy Corp.

WEC Energy Group Inc

Enel 

Royal Dutch Shell 

Wereldwijd afval verminderen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 

Ltd.

Climate Action
American Electric Power Co., Inc.

BASF 

Chevron 

Duke Energy Corp.

Enel 

LyondellBasell Industries NV

Royal Dutch Shell 

Southern Co.

Goed milieumanagement
Jardine Matheson Holdings Ltd.

Kinder Morgan, Inc.

Galp Energia SGPS SA

Royal Ahold Delhaize N.V.

McDonalds

Mondelez International

Nestlé

Tesco Plc

Wal-Mart Stores

Saudi Arabian Oil Co.

Klimaattransitie in de financiële 
sector
Bank of America Corp.

Barclays Plc

Citigroup, Inc.

HSBC 

JPMorgan Chase & Co., Inc.

ING Groep NV

BNP Paribas SA

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DBS Group Holdings

Australia & New Zealand Banking Group 

Ltd.

Biodiversiteit
Compagnie Generale des Etablissements 

Michelin SCA

JBS SA

Mondelez International

Suzano Papel e Celulose SA

The Hershey Corporation

Single Use Plastics
Berry Plastics Group, Inc.

Carrefour

LyondellBasell Industries NV

Nestlé

PepsiCo, Inc.

Procter & Gamble Co.

Arbeidspraktijken na Covid-19
Amazon.com, Inc.

InterContinental Hotels Group Plc

Meituan Dianping

Wal-Mart Stores

Eerlijke Lonen in de Kledingsector 
Hanesbrands, Inc.

Phillips-Van Heusen Corp.

The Home Depot

NIKE

Voedselzekerheid
CNH Industrial NV

Mexichem SAB de CV

Syngenta AG

Yara International

Sociale Impact van Artificial 
Intelligence
Alphabet, Inc.

Amazon.com, Inc.

Adobe Systems, Inc.

Microsoft 

THEMA’S EN ONDERNEMINGEN
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Apple

Facebook, Inc.

Booking Holdings, Inc.

Visa, Inc.

Accenture Plc

Digitale Innovatie in de Zorg
Abbott Laboratories

AbbVie, Inc.

CVS Caremark Corp.

Fresenius SE

Philips

Roche 

HCA Holdings, Inc.

UnitedHealth Group

Goed sociaal management
McKesson Corp.

Cognizant Technology Solutions Corp.

Syngenta AG

InterContinental Hotels Group Plc

Glencore  Plc

Swire Pacific 

Procter & Gamble Co.

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Tesco Plc

Bayerische Motoren Werke 

Sociale Impact van Gaming
Activision Blizzard, Inc.

Tencent Holdings Ltd.

Corporate Governance in 
Opkomende Markten
Hyundai Motor 

Samsung Electronics 

Woongjin Coway Co. Ltd.

Corporate governance 
standaarden in Azië
Hyundai Motor 

Samsung Electronics 

Hynix Semiconductor, Inc.

INPEX Corp.

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.

Goed ondernemingsbestuur

Heineken Holding

Royal Dutch Shell 

Petroleo Brasileiro

Samsung Electronics 

Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.

Nissan Motor 

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Verantwoordelijk 
beloningsbeleid
Deutsche Boerse 

Linde Plc

NIKE

Tesco Plc

Walt Disney

Cultuur en toezicht in de bancaire 
sector
Wells Fargo & Co.

HSBC 

ING Groep NV

De Volksbank NV

Barclays Plc

JPMorgan Chase & Co., Inc.

Citigroup, Inc.

Bank of America Corp.

BNP Paribas SA

Cybersecurity
PayPal Holdings, Inc.

Booking Holdings, Inc.

Visa, Inc.

Deutsche Telekom 

Vodafone 

Fidelity National Information Services, Inc.

Palmolie
Golden Agri-Resources 

Wilmar International

Global Compact schendingen
Deze ondernemingen worden niet 

weergegeven vanwege de aard van de 

onderwerpen en de mogelijke impact van 

publicatie op zowel de onderneming als 

SBZ Pensioen. Deze impact kan verband 

houden met bijvoorbeeld de reputatie 

van de ondernemingen, SBZ Pensioen 

dan wel de koersontwikkeling van de 

onderliggende aandelen. Op dit moment 

maken 3 ondernemingen deel uit van dit 

programma.
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Gedragscodes
Robeco maakt actief gebruik van zijn 

eigendomsrechten als aandeelhouder door, 

namens zijn klanten, een constructieve 

dialoog aan te gaan met ondernemingen. 

We geloven dat verbeteringen in het 

gedrag van ondernemingen ten aanzien 

van duurzaamheid kunnen leiden tot 

een verbeterd risico-rendementsprofiel 

van onze beleggingen. Robeco gaat 

de dialoog aan met ondernemingen 

van over de hele wereld, in zowel onze 

aandelen- als obligatieportefeuilles. 

We voeren twee typen engagement 

uit met de ondernemingen waarin 

we beleggen: value engagement en 

enhanced engagement. In beide gevallen 

streven we ernaar het gedrag van 

ondernemingen op het gebied van milieu, 

maatschappij en ondernemingsbestuur 

(environmental, social and governance, 

afgekort tot ESG) te verbeteren, met als 

doel de langetermijnprestaties van een 

onderneming te verbeteren, en uiteindelijk 

ook de kwaliteit van de beleggingen van 

onze klanten te verhogen.

Robeco hanteert een holistische benadering 

voor het integreren van duurzaamheid. 

We zien duurzaamheid als drijvende kracht 

achter veranderingen op lange termijn in 

markten, landen en ondernemingen, met 

een impact op toekomstige prestaties. 

Daarom nemen we duurzaamheid 

mee als een van de value drivers in ons 

beleggingsproces, net zoals we de financiële 

positie van ondernemingen en het 

marktmomentum meenemen.

Ga voor meer informatie naar: 

https://www.robeco.com/docm/

docu-robeco-stewardship-policy.pdf

Het UN Global Compact 
Een van de belangrijkste gedragscodes 

in het engagementproces van 

Robeco is het Global Compact van de 

Verenigde Naties. Het Global Compact 

ondersteunt ondernemingen en 

andere maatschappelijke spelers van 

over de hele wereld bij het stimuleren 

van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Het is opgezet in het jaar 

2000 en is de meest onderschreven 

gedragscode in zijn soort. Het Global 

Compact verlangt van ondernemingen 

dat zij binnen hun eigen invloedssfeer 

een aantal kernwaarden op het gebied 

van mensenrechten, arbeid, milieu 

en corruptiebestrijding omarmen, 

ondersteunen en naleven. Tien universele 

principes vormen de basis voor het omgaan 

met de uitdagingen van globalisering.

Mensenrechten
1.  Ondernemingen dienen de inter-

nationaal aanvaarde mensenrechten 

 te steunen en te respecteren;

2.  en zich er steeds van te vergewissen dat 

zij niet medeplichtig zijn aan schending 

van mensenrechten.

Arbeid
3.  Ondernemingen dienen de vrijheid 

van vakvereniging en de effectieve 

erkenning van het recht op collectieve 

onderhandelingen te steunen;

4.  zich inspannend voor de uitbanning 

van iedere vorm van verplichte en 

gedwongen arbeid;

5.  de effectieve afschaffing van kinderarbeid;

6.  en de uitbanning van discriminatie in 

arbeid en beroep.

Milieu
7.  Ondernemingen dienen voorzorg te 

betrachten bij hun benadering van 

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/

GEDRAGSCODES
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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 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);

– United Nations Global Compact

– de Duurzame Ontwikkelings-

doelstellingen 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 ondernemings-

bestuur 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 Climate Action 100+ 

initiatief, een samenwerkingsverband 

op klimaat engagement met hoge CO2 

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.

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

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

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

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

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

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

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

via www.robeco.nl.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Robeco Institutional Asset Management B.V. 

(Robeco, ROtterdamsch BEleggings COnsortium) is 

een internationale vermogensbeheerder opgericht 

in 1929. Momenteel heeft Robeco wereldwijd 15 

kantoren, inclusief het hoofdkantoor in Rotterdam. 

Door de unieke integratie van fundamenteel, 

duurzaam en kwantitatief onderzoek, is 

Robeco in staat een uitgebreide selectie van 

beleggingsstrategieën te bieden aan zowel 

institutionele als particuliere beleggers.

Duurzaam beleggen is een integraal onderdeel 

van Robeco’s algemene strategie. Wij zijn 

ervan overtuigd dat het integreren van factoren 

op het gebied van milieu, maatschappij en 

ondernemingsbestuur leidt tot beter gefundeerde 

beleggingsbeslissingen. Daarnaast geloven 

we dat onze engagement met ondernemingen 

waarin we beleggen over financieel materiële 

duurzaamheidskwesties een positieve impact heeft 

op het beleggingsresultaat en de maatschappij.

Meer informatie is te vinden op: 

https://www.robeco.com

OVER ROBECO
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