Engagement Rapport
Stichting Pensioenfonds voor
Personeelsdiensten (StiPP)

Mei 2016

2

Dit rapport bevat een overzicht van de engagementactiviteiten die Kempen Capital Management (KCM) heeft uitgevoerd
voor uw beleggingsportefeuilles in de periode van mei 2015 tot en met mei 2016. KCM streeft ernaar om uw vermogen op
een verantwoorde manier te beleggen. Engagement is daar een belangrijk onderdeel van. We spreken ondernemingen en
fondsmanagers aan op hun verantwoordelijkheden rondom milieu-, sociale en governance (ESG) kwesties. Door middel
van een constructieve dialoog willen we positieve verandering bewerkstelligen, zowel bij de ondernemingen in de
beleggingsportefeuilles van KCM als bij de externe fondsmanagers waarin u belegt.
Ieder kwartaal vindt er een screening plaats om te kijken of de onderliggende holdings in beleggingsportefeuilles voldoen
aan ESG-criteria van KCM. De United Nations Global Compact (UNGC), opgebouwd uit richtlijnen rondom corruptie,
milieustandaarden, mensenrechten en arbeidsrechten, vormt de basis voor deze screening. Veel multinationals lopen in
hun bedrijfsactiviteiten aan tegen ESG-uitdagingen. Het is echter onmogelijk om met alle ondernemingen in uw
beleggingsportefeuilles een intensieve dialoog te voeren om de issues te bespreken. We kiezen daarom voor een
thematische benadering waarin we onze engagement richten op een aantal specifieke thema’s en ondernemingen die
hierbij betrokken zijn. We zijn ervan overtuigd dat een engagementproces met duidelijke focus een grotere impact heeft op
de lange termijn bedrijfsvoering.
Het afgelopen jaar is de engagement-benadering van KCM verder uitgebouwd. In het kader van ons traject naar volledige
ESG-integratie, zijn de engagementactiviteiten verder geïntegreerd in het werk van onze beleggingsteams. In 2015 heeft
KCM een nieuwe ESG researchprovider geselecteerd. Sinds maart 2015 gebruiken we de database van MSCI ESG
Research voor de ESG-kwartaalscreening en de selectie van engagement cases. In de introductie op de volgende pagina’s
wordt het engagementproces nader toegelicht.
In dit rapport vindt u thematische engagement papers van KCM, engagement factsheets voor ondernemingen en
engagement factsheets voor fondsmanagers, en een overzicht van de uitgesloten ondernemingen. Ondernemingen in de
beleggingsportefeuilles die betrokken zijn bij materiële schendingen van ESG-criteria worden als engagement case
geclassificeerd. Voor de extern beheerde fondsen hebben we engagement factsheets voor fondsmanagers opgenomen.
Tijdens dit engagementproces moedigen we de fondsmanagers waarmee we samenwerken aan om best practices op het
gebied van verantwoord beleggen te implementeren, onder meer op het gebied van ESG integratie, engagement, stemmen
en transparantie.
Het doel van dit rapport is om u een compleet en gedetailleerd overzicht te geven van de engagementactiviteiten in uw
beleggingsportefeuilles. We zijn benieuwd naar uw feedback op dit engagementrapport.

Marieke de Leede
Director Responsible Investment
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Ieder jaar stelt KCM voor StiPP een engagementrapport op. In dit rapport brengen we u op de hoogte van onze engagement
activiteiten en informeren we u hoe ESG is geïntegreerd in het beleggingsproces en de selectie van externe fondsmanagers.
Het ESG-beleid dat we in 2008 formuleerden, blijft ongewijzigd. We hebben ons gecommitteerd aan de principes van de
Principles for Responsible Investment (PRI) en de UN Global Compact (UNGC). We blijven optreden als verantwoorde
vermogensbeheerder met een lange termijn beleggingshorizon en gebruiken deze internationale standaarden als basis voor
onze ESG-criteria. In het kader van ons ESG-integratieproces zijn de ESG-screening en de engagementactiviteiten ingebed
in het beleggingsproces. We kunnen zo meer zelf de regie voeren en hebben het gevoel dat onze engagementinspanningen
meer impact hebben als onze beleggingsprofessionals daar zelf direct bij betrokken zijn. Om dit te kunnen doen, hebben we
op dagelijkse basis toegang nodig tot de ESG-informatie van de bedrijven en landen in de beleggingsportefeuilles.
Sinds 2015 gebruiken we de database van MSCI ESG Research voor de periodieke ESG screening. MSCI ESG Research
stelt vast of bedrijven zich bezighouden met omstreden activiteiten (met andere woorden, schenden zij de UN Global
Compact?) en voert ook sectorvergelijkingen uit. Daarin wordt beoordeeld welke ondernemingen het beste voorbereid zijn
om de ESG-risico’s die in hun sector spelen het hoofd te bieden. Deze vooruitblikkende beoordeling vertaalt zich in een ESGrating die onze portefeuillemanagers in het besluitvormingsproces rond hun beleggingen kunnen gebruiken. In het tekstkader
op de volgende pagina vindt u een nadere beschrijving van de producten die MSCI ESG Research aanbiedt en die wij in ons
beleggingsproces gebruiken.
Een belangrijk element van onze engagement benadering is dat we de dialoog aangaan met de stakeholders die we het
meest kunnen beïnvloeden. Dat betekent dat we onze engagement richten op de ondernemingen in de beleggingsfondsen
van KCM en dat we in dialoog gaan met de externe fondsmanagers. We bespreken het beleid, de procedures en de
rapportages van deze fondsmanagers op het gebied van verantwoord beleggen en blijven dat monitoren. Daarnaast
bespreken we met hen de uitkomsten van de ESG-screening van hun beleggingen. We richten de engagement op de
fondsmanagers en moedigen die aan om met de ondernemingen in de portefeuille een dialoog aan te gaan.
We hebben drie engagementniveaus gedefinieerd: engagement met bedrijven (large- en small-caps), engagement met
fondsmanagers en engagement bij andere stakeholders (klanten, kredietbeoordelaars, sectorgenoten, enz.). Wij geloven in
de kracht van gezamenlijk optreden en blijven een collectieve engagement benadering volgen. Wij maken daarbij gebruik van
het PRI-platform en van andere collectieve engagementinitiatieven om onze invloed sterker te doen gelden. Daarnaast
hebben een thematische benadering. De thematische engagement papers worden niet alleen gebruikt bij de beoordeling van
de beleggingsportefeuilles van KCM, maar ze worden ook ingezet in de dialoog met onze externe fondsmanagers.
In het volgende hoofdstuk vindt u meer informatie over onze engagementbenadering. We beginnen met en toelichting op ons
engagement beleid. Daarna geven we een overzicht van de voortgang binnen de verschillende engagement thema’s. We
geven toelichting op de nieuw geselecteerde thema’s en de engagement cases die we hebben afgerond. Het hoofdstuk dat
daarop volgt, omschrijft het proces van de ESG screening en laat zien hoe we engagement cases selecteren. Dit hoofdstuk
bevat ook enkele voorbeelden van gesprekken die we met ondernemingen gevoerd hebben. Daarna volgen de thematische
engagement papers en de engagement factsheets van ondernemingen, fondsmanagers en andere stakeholders, zoals
kredietbeoordelingsbureaus.
We eindigen het rapport met een overzicht van onze Uitsluitingslijst en Avoidance lijst. De Uitsluitingslijst bevat
ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. De Avoidance lijst bestaat uit ondernemingen
die al jarenlang betrokken zijn bij ernstige schendingen van de UN Global Compact en geen bereidheid tonen om hun
prestaties te verbeteren.
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Producten van MSCI ESG Research
Het MSCI ESG Research-model kent drie pilaren (E, S en G), verdeeld over 10 thema’s en circa 35 sub
thema’s. Op basis van dit model selecteert MSCI ESG Research voor iedere sector de meest prangende
kwesties: de heat map. Aan iedere kwestie wordt een gewicht toegekend. Voor iedere onderneming wordt
vervolgens een inschatting gemaakt van het risico per sub thema en van de managementcapaciteit om
dat risico te beperken. De volgende rapporten worden in de ESG screening en het engagementproces
van KCM gebruikt:

Sectorrapporten
In de sectorrapporten worden per sector de beleggingsrisico’s en kansen op ESG-gebied aangegeven.
Tevens wordt vermeld welke ondernemingen bovenaan en onderaan de ranglijsten staan. Deze
rapporten zijn beschikbaar voor iedere MSCI-sector.

UN Global Compact Compliance Screen
Deze screening geeft aan of een onderneming de principes van het UN Global Compact naleeft. De
classificatiemogelijkheden zijn Fail, Watch List of Pass (leeft niet na; in de gaten houden; of leeft wel na).

ESG Controversies
Per onderneming wordt aangegeven of zij betrokken zijn bij grote controverses op ESG-gebied. De
ondernemingen krijgen een vlag (rood, oranje, geel of groen) en de controverses worden toegelicht.

ESG Rating
De ESG is een vooruitblikkende beoordeling van materiële kwesties. Bedrijven krijgen een ESG-rating op
basis van een zevenpuntsschaal (‘AAA–CCC’). De ESG-ratings geven aan in hoeverre bedrijven aan
ESG-gerelateerde risico's blootstaan en in hoeverre het management de capaciteit heeft om deze risico's
te beperken. Van ondernemingen met een hoger risicoprofiel wordt vereist dat zij over betere systemen
beschikken om die risico's te beperken. De classificatie van ondernemingen vindt binnen hun eigen
sector plaats.

ESG Government Rating
Ieder land ontvangt een ESG-rating (AAA - CCC) en een kwalitatief landenrapport waarin deze rating
wordt toegelicht.
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Inleiding
KCM is een verantwoorde vermogensbeheerder met een lange termijn beleggingshorizon. We integreren ESG
(Environmental, Social, Governance) criteria in ons beleggingsproces en treden op als betrokken aandeelhouders. Via een
constructieve dialoog met onze stakeholders gebruiken wij onze invloed om positieve veranderingen in gang te zetten.
Binnen KCM vindt onze engagement op diverse niveaus en in diverse vormen plaats: we voeren niet alleen een dialoog met
fondsmanagers en met de ondernemingen waarin we beleggen, maar ook met andere stakeholders zoals
kredietbeoordelaars, benchmarkleveranciers en branchegenoten.
Engagementactiviteiten
Engagementactiviteiten bij bedrijven
De beleggingsportefeuilles van KCM worden gescreend om te kijken of ze aan onze ESG-criteria voldoen. Daarvoor maken
we gebruik van de database van MSCI ESG Research. Deze screening geeft aan welke bedrijven niet voldoen aan de tien
principes van de UN Global Compact. Ondernemingen die onvoldoende maatregelen nemen om ESG-risico’s te managen.
worden besproken in de ‘challenging sessies’. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de portefeuillemanagers en de afdeling
Verantwoord Beleggen in discussie over de mogelijke ESG-risico’s in de portefeuille en kan KCM bedrijven selecteren voor
engagement. We concentreren ons daarbij op de meest materiële cases: dat betekent dat er sprake dient te zijn van een
duidelijke en structurele schending van het UN Global Compact en dat het bedrijf geen duidelijke strategie heeft om
toekomstige schendingen te beperken. Ook selecteren we cases waarbij de onderneming direct betrokken is en in de positie
verkeert om de situatie te beïnvloeden. We beoordelen of er een realistische kans bestaat dat de engagement een positieve
uitwerking op de onderneming heeft. We gebruiken input van MSCI ESG Research om engagementdoelen op te stellen op
de volgende terreinen: beleidsontwikkeling, transparantie, toetsing en verbetering van huidige omstandigheden en deelname
aan sectorinitiatieven. Het doel is om waarde te creëren, zowel voor het bedrijf, de aandeelhouder, als de maatschappij. KCM
past daarbij een thematische benadering toe om de engagementstrategie gefocust te kunnen toepassen. Zo stellen wij
bijvoorbeeld klimaatverandering, controversiële arbeidsomstandigheden en maatschappelijke en milieuproblemen in de
mijnbouwsector ter discussie.
Engagementactiviteiten bij fondsmanagers
Onze engagementactiviteiten met externe fondsmanagers (zowel actieve als passieve strategieën) worden uitgevoerd door
het Multi-Management Team (dat externe managers selecteert) in samenwerking met de afdeling Verantwoord Beleggen.
Hierbij ligt de nadruk op het verantwoorde beleggingsbeleid van de fondsmanagers, de implementatie daarvan en de wijze
waarop het beleid wordt toegelicht. We stimuleren de implementatie van best practices op het gebied van verantwoord
beleggen. KCM screent de posities in de externe portefeuille en bespreekt mogelijke controversiële beleggingen met de
fondsmanager. We moedigen de externe fondsmanagers aan om als aandeelhouder met deze ondernemingen een dialoog
aan te gaan.
Engagementactiviteiten bij andere stakeholders
KCM wil graag alle stakeholders aanmoedigen om de best practices op het gebied van verantwoord beleggen toe te passen.
We trachten onze klanten en onze sectorgenoten aan te moedigen om een verantwoord beleggingsbeleid in te voeren en
ESG-criteria in het beleggingsproces te integreren. We voeren thematische gesprekken met maatschappelijke
belangenorganisaties (NGO’s) en netwerkorganisaties, zoals het platform van de PRI (Principles for Responsible
Investment). Voorts benaderen wij kredietbeoordelaars: we moedigen hen aan om ESG-criteria in hun ratingproces voor
bedrijven en landen op te nemen.
Collectieve engagementactiviteiten
Om het engagementproces gefocust, efficiënt en vooral ook effectief te laten verlopen, doet KCM ook mee aan collectieve
engagementinitiatieven. De druk op bedrijven neemt toe wanneer beleggers een onderneming gezamenlijk benaderen.
Bovendien vergt het engagementproces minder tijd voor individuele beleggers als een van hen bij bedrijven en
sectorinitiatieven het voortouw neemt. KCM kan zich bij engagementactiviteiten aansluiten via de PRI Clearinghouse, een
wereldwijd platform voor gezamenlijke engagementinitiatieven, maar ook via Eumedion, een Nederlands platform voor
gezamenlijke engagementactiviteiten. Daarbij kan KCM het initiatief nemen, maar we kunnen ons ook bij bestaande
engagementprojecten aansluiten. Daarnaast werkt KCM samen met andere vermogensbeheerders en pensioenfondsen die
soortgelijke engagementdoelstellingen voeren. KCM beoordeelt zorgvuldig wat de gevolgen en de bijbehorende
verantwoordelijkheden zijn als we ons bij een initiatief aansluiten. KCM heeft richtlijnen geformuleerd om van geval tot geval
te kunnen beoordelen welke samenwerkingsvorm het beste bij onze ondernemingswaarden en engagementdoelstellingen
past. Zo is klimaatverandering als kernthema voor engagementactiviteiten geselecteerd en daarom zijn wij momenteel
deelnemer in de PRI Investor Working Group on corporate climate lobbying.
Engagement Rapport ■ Mei 2016

Engagement beleid

Engagement beleid

8

Dit hoofdstuk beschrijft de voortgang van de thema’s en engagement cases met betrekking tot de beleggingsportefeuilles in
het afgelopen jaar. Omdat het onmogelijk is om in dialoog te gaan met alle ondernemingen in de beleggingsportefeuilles,
kiezen we – in samenwerking met onze klanten- enkele thema’s waar we onze engagement op richten. Ieder jaar selecteren
we en of twee nieuwe thema’s en sluiten we enkele thema’s, afhankelijk van de ontwikkelingen in de sector en de wensen
van onze klanten.
In totaal zijn er vier thematische engagement papers en 22 engagement factsheets opgenomen in dit rapport. We hebben
een nieuw engagementthema toegevoegd: Klimaatverandering. De volgende engagementthema’s hebben we gesloten:
controversiële damprojecten, kinderarbeid in de cacao sector en duurzame palmolie productie. Deze veranderingen worden
hieronder nader toegelicht. De engagement factsheets in dit rapport vallen in drie groepen uiteen: bestaande engagement
cases voor ondernemingen, nieuwe engagement cases voor ondernemingen en engagement factsheets voor
fondsmanagers.
Op basis van onze geïntegreerde engagementbenadering richten wij ons op ondernemingen waar wij rechtstreekse invloed
kunnen uitoefenen en zoeken wij de dialoog met de fondsmanagers waarmee wij samenwerken. Na bijna zeven jaar hebben
we besloten om de engagement met cacao bedrijven, zoals Nestlé en Barry Callebaut, te beëindigen. De sector heeft
voldoende vooruitgang laten zien. De engagement met Stora Enso is afgerond omdat de onderneming voldoende voortgang
heeft laten zien. Tot slot, hebben het thema over duurzame palmolie gesloten. De keuze om dit thema af te ronden is
gebaseerd op de voortgang die de sector heeft laten zien en een gebrek aan beleggingen in palmolie producenten.
De periodieke ESG-sessies met de Engagement Working Group en de portefeuillemanagers hebben geresulteerd in twee
nieuwe engagement cases: Rio Tinto en CNOOC. Bij deze ondernemingen spelen materiële controverses en zijn duidelijke
engagementdoelen geformuleerd. De ondernemingen hebben bereidheid getoond om een dialoog met ons aan te gaan.
Meer informatie over deze cases kunt u vinden in de factsheets in dit rapport.
Naast deze engagement cases zijn we met meerdere ondernemingen in dialoog gegaan. Een overzicht van deze gesprekken
is opgenomen in het hoofdstuk ESG screening en in de thematische engagement papers. We hebben geen engagement
factsheets van al deze ondernemingen opgesteld omdat deze dialoog vooral gericht was op het uitwisselen van informatie in
plaats van het vaststellen van concrete engagementdoelen. De issues van deze ondernemingen zijn minder materieel dan
van de ondernemingen waar we engagement factsheets van opgesteld hebben. Naast de thematische engagement papers
die in dit rapport zijn opgenomen, hebben we verschillende interessante onderwerpen besproken in de dialoog met
ondernemingen. Zo hebben we met verschillende ondernemingen gesproken over cyber security en de beveiliging van data,
belastingontwijking, tabak, dierproeven en de onafhankelijkheid van bestuur. De komende tijd blijven we deze onderwerpen
volgen en willen we in samenwerking met onze klanten onderzoeken of dit engagementthema’s voor komend jaar kunnen
worden.
De overige engagement factsheets en de thematische papers in dit rapport zijn bijgewerkt op basis van de ontwikkelingen en
de voortgang gedurende het afgelopen jaar. De belangrijkste aanpassingen worden hieronder per thema beschreven. We
beginnen met de gesloten thema’s en bespreken vervolgens de voortgang van de nieuwe en bestaande
engagementthema’s.
Kinderarbeid in de cacaosector: gesloten
De dialoog die wij, in samenwerking met andere beleggers, in de afgelopen jaren met cacao-ondernemingen
hebben gevoerd duidelijke vruchten afgeworpen. Nu ondernemingen in de cacaosector proactief samenwerken
om de arbeidsomstandigheden op de cacaoplantages te verbeteren, is het belangrijkste engagementdoel
bereikt. Programma’s om de werk- en leefomstandigheden van cacaoboeren te verbeteren, systemen om
kinderarbeid te monitoren en bestrijden, en certificering- en verificatiesystemen worden voortdurend
opgeschaald. Binnen het CocoaAction programma is concrete vooruitgang geboekt: er zijn zes KPI’s ontwikkeld
om de naleving van benchmarks te borgen en de vastgestelde doelen te meten. Verder is de “Cocoa Barometer
2015“ gelanceerd. Deze barometer geeft inzicht in de ontwikkelingen en structurele problemen in de
hedendaagse cacao- en chocoladebranche.
Na bijna zeven jaar van dialoog en collectieve engagement maken cacao-ondernemingen nu serieus werk van
de uitbanning van kinderarbeid en de verbetering van de arbeidsomstandigheden op cacaoplantages in WestAfrika. De problemen zijn nog niet volledig opgelost maar cacao-ondernemingen zijn zich inmiddels bewust van
de problematiek en reageren op de druk die vanuit beleggers en de maatschappij op hen wordt uitgeoefend.
Hoofddoel van onze engagement was de sector vooruit te helpen en het bewustzijn van wantoestanden in de
sector te vergroten. De benaderde ondernemingen hebben over het algemeen aangetoond dat zij zich
verantwoordelijk voelen om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. Diverse duurzame
initiatieven zijn op sectorniveau opgezet en de grote namen in de sector hebben zich aan deze programma’s
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gecommitteerd. Gedurende het afgelopen jaar heeft KCM de voortgang van programma’s voor de cacaosector
gevolgd en bij Nestlé en Barry Callebaut, twee ondernemingen waarin onze fondsen momenteel in zijn belegd.
KCM is tevreden met de commitment van deze ondernemingen en heeft de engagement cases gesloten.
Duurzame productie van palmolie: gesloten
Gezien het groeiende bewustzijn over onverantwoorde palmolie en het gebrek aan beleggingen in deze sector
heeft KCM onlangs besloten om dit engagementthema te sluiten. De sector heeft afgelopen jaren duidelijke
stappen gezet om de productie van palmolie verder te verduurzamen. Een van de belangrijkste uitkomsten is de
bewustwording rondom dit thema. Palmolie producenten zijn zich bewust dat onverantwoord geproduceerde
palmolie (denk aan ontbossing en schenden van landrechten) niet langer wordt geaccepteerd door afnemers,
consumenten en beleggers. Dit heeft geresulteerd in een groeiend aantal organisatie die de standaarden van de
RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) onderschrijven. Op dit moment heeft de RSPO 2819 leden,
waaronder producenten, afnemers, beleggers en andere stakeholders. Wereldwijd is momenteel 3.49 miljoen
hectare grond RSPO-gecertificeerd; 12.90 miljoen ton palmolie RSPO-gecertificeerd (21% van de totaal
geproduceerde palm olie); 333 palmoliemolen gecertificeerd; 67 telers gecertificeerd; en 1,929 ondernemingen
hebben een RSPO-certificaat voor een verantwoorde keten.
Gedurende de afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven in de sector bijgedragen aan de ontwikkeling van
strengere richtlijnen dan de standaarden van de RSPO. Dit heeft onder andere geresulteerd in het Palm Oil
Manifesto en RSPO Next. Ondertekenaars van deze initiatieven committeren zich aan het mijden van
ontbossing, een traceerbare en transparante keten, de bescherming van veengrond en het bijdragen aan
economische en sociale vooruitgang van lokale gemeenschappen. Ondanks deze verbeterde standaarden blijft
de sector betrokken bij controversiële praktijken. Het illegale afbranden van grond en de conflicten over
landrechten zijn nog steeds grote uitdagingen van de palmolie industrie.
Gedurende de laatste drie jaar is KCM betrokken geweest bij verscheidene gezamenlijke engagementprojecten
voor de duurzame productie van palmolie. Via onze voormalige Engagement Manager hebben we met acht
palmolieproducten een dialoog gevoerd en via de PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil zijn
gezamenlijk rond de 30 ondernemingen benaderd. Verder hebben we een brainstormsessie georganiseerd in
Nederland en zijn we in dialoog met diverse Nederlandse bedrijven die bij de palmoliesector betrokken zijn.
Gedurende afgelopen jaar heeft KCM geen posities in palmolieproducenten gehad. We hebben de dialoog met
IOI Corp. nog voortgezet omdat we binnen de PRI werkgroep verantwoordelijk waren voor deze engagement. In
2015 hebben we met IOI over verschillende positieve ontwikkelingen gesproken, zoals de RSPO Next en de
uitbreiding van duurzame standaarden naar de kleinere palmolieboeren. Begin 2016 ging de dialoog over het
landrechtenconflict en de RSPO-klachtprocedure tegen IOI. Recent is bekend geworden dat IOI op basis van
deze aanklachten voorlopig is geschorst van de RSPO. Dit heeft enorme gevolgen voor de onderneming. Het
merendeel van IOI’s klanten is intussen opgestapt omdat deze klanten (bijvoorbeeld Unilever) enkel RSPOgecertificeerde palmolie willen kopen. Ondanks dat de engagement met IOI nog niet afgerond is, heeft KCM de
engagement overgedragen aan een andere belegger in de PRI werkgroep die wel beleggingen heeft in IOI. KCM
blijft de ontwikkelingen in de sector en de updates van de werkgroep volgen.
Klimaatverandering
Klimaatverandering is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Gedurende afgelopen jaar zijn politici,
ondernemingen, maatschappelijke organisaties en beleggers betrokken geweest bij de klimaattop (COP21) in
Parijs in december 2015. Zowel landen als financiële instellingen hebben zich gecommitteerd aan het
verminderen van CO2 -uitstoot. Zo beloofden Allianz, AXA en het Noors staatspensioenfonds dat ze niet meer
beleggen in ondernemingen die voor meer dan 30% afhankelijk zijn van steenkolen. Een Nederlands
voorbeeld is PGGM dat heeft aangekondigd om de CO2-impact van haar beleggingen in 2020 met 50% te
reduceren.
Klimaatverandering stond ook bij KCM hoog op de agenda gedurende 2015. KCM is lid geworden van de
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) en we hebben enkele educatiesessies over
klimaatverandering georganiseerd. KCM heeft besloten om CO2-data te verzamelen en om de CO2-footprint
van de beleggingsportefeuilles in kaart te brengen. Ondanks dat klimaatverandering ook een onderdeel is van
het thematische engagement paper over grondstoffenwinning, hebben we besloten om hier een separaat
thema van te maken om de risico’s en mogelijkheden van klimaatverandering in meer detail te bespreken. We
zijn toegetreden tot enkel collaboratieve engagement initiatieven over klimaatverandering en zijn in dialoog
met Shell en Rio Tinto.
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Controversies in de grondstoffenwinning
KCM heeft afgelopen jaar meer onderzoek gedaan naar de materiele ESG risico’s in de olie, gas en mijnbouw
sector (grondstoffenwinning). De ondernemingen in deze sectoren staan voor talrijke ESG-gerelateerde
uitdagingen en de schendingen in de sector zijn vaak zeer ernstig en materieel. Sinds afgelopen jaar is dit
thema geselecteerd als kernthema voor de engagementactiviteiten van KCM. In 2015 zijn we een engagement
gestart met CNOOC en Glencore. Daarnaast zijn we met meerdere olie, gas en mijnbouw ondernemingen in
dialoog, zowel met de koplopers als achterblijvers in de sector. De

Controversiële arbeidsomstandigheden
De bescherming van arbeidsrechten blijft een uitdagend thema voor financiële instellingen met wereldwijde
beleggingen. Multinationals met bedrijfsactiviteiten over de hele wereld lopen een groot risico op
betrokkenheid bij schendingen van arbeidsrechten. Dit wordt veroorzaakt door regionale verschillen in
arbeidsrechten, zwakke handhaving van wetgeving, en toenemende vraag naar goedkope productiefaciliteiten.
In sommige regio’s, zoals de VS, zijn discriminatie en vakbondsvrijheid een grote uitdaging. Een ander risico
dat steeds vaker voorkomt is moderne slavernij. We zien dit zowel in landen als Qatar, en ook dichter bij huis,
zoals in Italië. Het engagement proces met Stora Enso hebben we afgerond. De onderneming heeft
verbetering laten zien en we hebben zeer beperkte beleggingen in Stora Enso. De onderneming werd
beschuldig van betrokkenheid bij kinderarbeid in haar keten. Stora Enso heeft concrete stappen gezet om
deze schendingen in de toekomst te voorkomen en om de bescherming van arbeidsrechten beter te
waarborgen. De onderneming toont ook een koploperspositie in het managen van andere ESG-gerelateerde
risico’s, zoals watergebruik en nakoming van nieuwe milieuregelgeving.
Afgelopen jaar zijn we met verschillende ondernemingen in dialoog gegaan om potentiele controversiële
praktijken te bespreken. We hebben bijvoorbeeld met La Doria, Vinci, Mattel en Abercrombie & Fitch
gesproken. Deze gesprekken kunnen zich komend jaar ontwikkelen tot meer diepgaande engagement cases.
Meer informatie over de dialoog met deze ondernemingen kunt u vinden in het thematische engagement
paper.
Corruptie
We hebben enkele nieuwe ondernemingen aangesproken over corruptieaantijgingen, zoals KT&G. Daarnaast
hebben we de engagement met Securitas en Eni S.p.A voortgezet. Beide ondernemingen hebben bereidheid
getoond om met ons in dialoog te gaan en om nieuw anti-corruptiebeleid te implementeren en trainingen
rondom dit thema te verzorgen. Ze hebben concrete stappen gezet om corruptie in toekomstige activiteiten te
voorkomen. De voortgang van Securitas en Eni S.p.A. is beschreven in de engagement factsheets.
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Samenvatting
De beleggingen van StiPP zijn gespreid over aandelen uit meerdere regio’s in zowel de opkomende als ontwikkelde markten,
alsook over een groot aantal sectoren. Daarnaast bevat de portefeuille (niet) beursgenoteerd onroerend goed,
staatsobligaties, hypotheken en bedrijfsobligaties. Door de relatief grote allocatie naar passieve fondsen is het vermogen ook
belegd in een aantal omstreden ondernemingen, waaronder enkele producenten van controversiële wapens.
UN Global Compact en ESG Ratings
Onderstaande grafieken tonen een overzicht van de ESG prestaties van de onderliggende ondernemingen in de portefeuille
van StiPP. De grafieken geven een weergave van de bedrijven die binnen het universum vallen van MSCI ESG Research.
Dit betekent dat o.a. geldmarktinstrumenten (zeer kortlopende leningen), hypotheken en staatsobligaties niet zijn
meegerekend: de ESG-ratings in deze grafiek zijn alleen voor bedrijven van toepassing. De linker grafiek toont de algemene
ESG ratings van de onderliggende ondernemingen. De rechter grafiek laat zien welk percentage van de onderliggende
ondernemingen voldoet aan de principes van de UN Global Compact (‘Fail’, ‘Watch List’ of ‘Pass)’.

Bron: MSCI ESG Research, Portefeuille data per 6 juni 2016.

Bron: MSCI ESG Research, Portefeuille data per 6 juni 2016.

Staatsobligaties
De beleggingen van StiPP bevatten rond de 30% allocatie aan staatsobligaties. De beoordeling van de landen is niet
meegerekend in bovenstaande grafieken maar het is belangrijk om te noemen dat MSCI ESG Research ook een ESGmethodologie voor overheden heeft. Zij geven landen ook ESG ratings van AAA tot CCC. Volgens deze methodologie
hebben Duitsland en Nederland bijvoorbeeld een ‘AA’ rating.
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Uitsluitingen
Onderstaande tabel toont de belangen van StiPP in ondernemingen die op de uitsluitingslijst staan. De tweede kolom laat
zien in welke beleggingsfondsen deze ondernemingen zijn opgenomen.

Onderneming

Beleggingsfonds/ mandaat

Gewicht
(% totale
portefeuille)

Fluor Corporation

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.004%
0.002%
(0.006% totaal)

Honeywell
International Inc.

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund
BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index
Fund

0.016%
0.023%
0.03%
(0.069% totaal)

Korea Aerospace
Industries, Ltd.

Northern Trust All country Asia ex Japan Equity Index Fund
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.005%
0.004%
(0.009% totaal)

Hanwha Corp

Northern Trust All country Asia ex Japan Equity Index Fund
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.002%
0.002%
(0.004% totaal)

Singapore
Technologies
Engineering Ltd

Northern Trust All country Asia ex Japan Equity Index Fund

0.005%

Larsen & Toubro Ltd.

Northern Trust All country Asia ex Japan Equity Index Fund
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.010%
0.008%
(0.018% totaal)

General Dynamics
Corporation

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.010%
0.011%
(0.021% totaal)

Huntington Ingalls
Industries, Inc.

Northern Trust US RAFI

0.002%

Orbital ATK, Inc.

Northern Trust US RAFI

0.001%

Textron Inc.

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.003%
0.003%
(0.006% totaal)

Aecom

Northern Trust US RAFI

0.002%

Boeing Company

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.018
0.022
(0.039% totaal)

Fluor Corporation

BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index
Fund

0.006%

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.004%
0.002%
(0.006% totaal)

Lockheed Martin
Corporation

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.016%
0.017%
(0.032% totaal)

Raytheon Company

Northern Trust US RAFI Unit
Vanguard Institutional Index Fund

0.011%
0.011%
(0.022% totaal)

Jacobs Engineering
Group Inc.
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Avoidance Lijst
Er zijn ook een aantal bedrijven binnen de beleggingsportefeuille van StiPP (vooral in de passieve fondsen) die zowel een
CCC rating, als een Fail op UN Global Compact hebben én gedurende de afgelopen jaren onvoldoende bereidheid tonen om
hun gedrag te verbeteren. Eind 2015 heeft KCM de Avoidance Lijst geïmplementeerd. Op deze lijst staan ondernemingen die
al lange tijd betrokken zijn bij fundamentele schendingen van ESG criteria en geen verbetering hebben laten zien door de
jaren heen. KCM wil beleggingen in deze ondernemingen vermijden. Interne beleggingen in deze ondernemingen worden
geblokkeerd. Externe actieve beleggingsfondsen die in deze ondernemingen beleggen worden hierop aangesproken middels
een engagement proces. Momenteel staan er 18 bedrijven op deze lijst. De exposure van de StiPP portefeuille naar deze
bedrijven is alleen middels passieve fondsen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van ondernemingen op de Avoidance Lijst die in de beleggingsportefeuille van StiPP
zijn opgenomen. Meer informatie over de ondernemingen op de Avoidance Lijst kunt u verderop in het rapport vinden.

Onderneming

Beleggingsfonds/ mandaat

Gewicht
(% totale
portefeuille)

Vedanta Limited

Northern Trust All country Asia ex Japan Equity Index Fund
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.002%
0.002%
(0.004% totaal)

Northern Trust US RAFI

0.002%

Northern Trust US RAFI

0.001%

Northern Trust US RAFI
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.002%
0.005%
(0.007% totaal)

Freeport-McMoRan, Inc.

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.015%
0.004%
(0.019 totaal)

Wal-Mart Stores, Inc.

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.053%
0.029%

Chevron Corporation

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.108%
0.051%
(0.159% totaal)

Monsanto Company

Northern Trust US RAFI
Vanguard Institutional Index Fund

0.008%
0.012%
(0.02% totaal)

T.Rowe Price Global Emerging Markets Equity Fund
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.026%
0.014%
(0.04% totaal)

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.01%

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

0.009%

Vanguard Japan Stock Index Institutioneel

0.007%

Corrections Corporation
of America
GEO Group Inc
Southern Copper
Corporation

Wal-Mart de Mexico SAB
de CV
Grupo Mexico S.A.B. de
C.V. Class B
Public Joint Stock
Company Mining &
Metallurgical Company
Norilsk Nickel
Tokyo Electric Power
Company Holdings,
Incorporated
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Onderstaande tabel toont de beleggingsfondsen en mandaten waarin StiPP investeert en geeft een overzicht van het aantal
ondernemingen dat niet aan de UN Global Compact criteria voldoet (Fail), een ‘CCC’ ESG rating heeft op basis van de
onderzoeksmethodologie van MSCI ESG Research, en op de uitsluitingslijst of op de Avoidance Lijst van KCM staat. De
tabel geeft inzicht in de ESG performance van deze beleggingen op basis van de onderliggende ondernemingen.
Ondernemingen
met een UNGC
“Fail” status

Ondernemingen
met een “CCC”
ESG Rating

Uitsluitingen

Avoidance
Lijst bedrijven

Kempen European Property Smart
Index Fund

0

0

0

0

T.Rowe Price Asian ex Japan Equity

0

5

0

0

T.Rowe Price Global Emerging
Markets Equity Fund

1

6

0

1

Northern Trust All Country Asia exJapan

5

60

4

1

Northern Trust Europe RAFI Unit

8

5

0

0

Northern Trust US RAFI

7

58

11

7

Vanguard Emerging Markets Stock
Index Fund

14

82

3

5

Vanguard European Stock Index Fund

9

5

0

0

Vanguard Institutional Index Fund

4

16

8

4

Vanguard Japan Stock Index Fund

1

4

0

1

Kempen(Lux) Euro Credit Fund

9

7

0

0

SLI European Corporate Bond Fund

15

13

0

0

Blackrock Eur IG Corporate Bond
Index Fund

64

44

4

3

Beleggingsfondsen aandelen
(actief)

Beleggingsfondsen aandelen
(passief)

Beleggingsfondsen vastrentend

De getallen in de tabel geven het aantal beleggingen weer, niet de individuelle bedrijven. De fondsen kunnen meerdere
beleggingen in één bedrijf hebben.
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Screening
De ESG-screening is voor KCM een belangrijk instrument om engagementcases te selecteren. Sinds 2015 verricht KCM de
driemaandelijkse screening in-house met behulp van de database van MSCI ESG Research. Deze database is direct
gekoppeld aan Factset, de beleggingsanalysetool die door KCM wordt ingezet. Bij de toepassing van Factset maken we
gebruik van de LookThrough database, dat inzicht biedt in de onderliggende holdings van een beleggingsfonds.
Procedure
Elk kwartaal screenen we de beleggingsfondsen van KCM en de extern beheerde fondsen aan de hand van de volgende
ESG-criteria:

naleving van de UN Global Compact (Pass, Watch List, Fail);

de ESG-rating (AAA-CCC);

vlaggensysteem inzake controversiële praktijken op ESG-gebied (rood, oranje, geel, groen).
Daarnaast screenen we de fondsen aan de hand van de uitsluitingslijst en de lijst van te vermijden beleggingen (Avoidance
List).
Screeningsresultaten
De resultaten van de driemaandelijkse ESG-screening vormen het uitgangspunt voor een open dialoog met de
portefeuillemanagers. Op basis van deze discussies wordt gekeken of de ESG-risico’s en -kansen voldoende worden
gereflecteerd in het besluitvormingsproces met betrekking tot beleggingen.
De discussies kunnen resulteren in:
- het besluit om met de afzonderlijke portefeuillemanagers bepaalde ondernemingen in meer detail te bespreken;
- nader onderzoek naar de betrokken onderneming;
- aanpassing van de beleggingsanalyse; en/of
- de beslissing om een engagement te starten met een bepaalde onderneming.
In de loop van het jaar werd er een aantal ondernemingen benaderd op basis van een thematische engagementaanpak. De
doelstelling is om ondernemingen actief aan te spreken op verschillende onderwerpen, van klimaatuitdagingen tot
arbeidsrechtenschendingen in de Italiaanse bliktomatensector.

Engagementcases
In de volgende hoofdstukken worden voorbeelden gegeven van contacten die wij met ondernemingen hebben aangeknoopt
om bepaalde uitdagingen en kansen op ESG-gebied aan te kaarten. De engagement factsheets verderop in dit verslag
bevatten nadere informatie over de belangrijkste engagementprocedures die door KCM zijn gevoerd.

ESG screening proces

ESG screening proces
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Overzicht engagement cases

Controversiële

in de cacao

palmolie

sector

production

Glencore

Gesloten

Gesloten

Gesloten

Securitas

Rio Tinto

Royal Dutch

thema

thema

thema

Eni S.P.A.

CNOOC

extractives
sector

Engagement

Controversiële

Kinderarbeid

in de

Controversiële

arbeids-

dam projecten

omstandig-

Gesloten

Barry

Company

Callebaut
Nestlé
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Klimaatverandering

heden

Shell

Southern

Corruptie

Stora Enso
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Controversies
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Collectieve engagement initiatieven
Om de effectiviteit en impact van engagement te vergroten neemt KCM deel aan collectieve engagementinitiatieven. Deze
engagement activiteiten richten zicht op specifieke thema’s en sectoren. Het doel van deze initiatieven is om gezamenlijk
druk uit te oefenen om de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen te bevorderen. De belangrijkste thema’s van de
collectieve engagementinitiatieven waar wij in deelnemen zijn hieronder verder toegelicht.
Een collectief engagementinitiatief is een samenwerkingsverband tussen een groep beleggers die gezamenlijk de dialoog
aangaat met een (of meerdere) onderneming(en) en/of een specifieke sector waar concrete ESG-uitdagingen spelen. De
engagementcases worden verdeeld over de beleggers. Er is altijd één belegger eindverantwoordelijk voor de engagement
met één onderneming. De overige beleggers in de groep ondersteunen de engagement, onder andere door het
ondertekenen van brieven. Deze werkgroepen kunnen worden georganiseerd middels het platform van de PRI of in een
willekeurige samenwerking met een groep beleggers die geïnteresseerd is in hetzelfde thema.
Hieronder geven we een overzicht van de collectieve engagementinitiatieven waar KCM momenteel bij betrokken is.
Klimaatverandering
Klimaatverandering is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Gedurende 2015 is KCM lid geworden van de
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC stimuleert samenwerking tussen beleggers op
het gebied van klimaatverandering. Het platform biedt instrumenten voor het promoten van beleid en
beleggingsbeslissingen omtrent de lange termijn risico’s en mogelijkheden van klimaatverandering. KCM gebruikt
het platform van IIGCC om kennis te vergroten over het meten van CO 2 uitstoot. Daarnaast faciliteert de IIGCC
collectieve engagement initiatieven en participeert KCM in de klimaatdialoog met ondernemingen.
De PRI IWG on Corporate Climate Lobbying is in 2015 gelanceerd en KCM is er sinds het begin bij betrokken.
Met ruim 30 institutionele beleggers spreken we ondernemingen aan op die lobbyen tegen nieuw klimaatbeleid.
Het doel is om het toezicht op lobby-activiteiten te verbeteren en de transparantie te vergroten. KCM participeert
ook in d klimaat-engagementactiviteiten via de IIGCC. Deze engagement heeft grotendeels dezelfde doelstelling
als de werkgroep vanuit PRI en spreekt Europese ondernemingen aan om hun klimaatbeleid aan te laten sluiten
bij nationale en Europese klimaatafspraken. Binnen dit framework heeft KCM bijvoorbeeld Siemens, EDP –
Energias, en Glencore benaderd.
Waterrisico’s
KCM ondersteunt de Ceres Engagement Group on Water sinds augustus 2015. Ceres stimuleert
voedingsbedrijven om hun waterrisico’s te rapporteren. KCM heeft samen met een grote groep beleggers een
brief aan voedingsbedrijven ondertekend waarin zorgen worden geuit over waterschaarste. In de brief roepen we
deze ondernemingen op om in 2016 waterrisico’s te gaan rapporteren (CDP Water Questionnaire). Eind 2015
hadden 9 van de 15 ondernemingen toegezegd om hier aan mee te werken.
Mensenrechten
Eind 2015 is KCM toegetreden tot een nieuwe werkgroep die zich richt op het verbeteren van mensenrechten bij
olie-, gas- en mijnbouwbedrijven: PRI IWG on human rights in the extractive sector. Samen met 20 beleggers zijn
we in dialoog met 50 ondernemingen om onze zorgen te uiten over de bescherming van mensenrechten. KCM is
verantwoordelijk voor de engagement met het Chinese oliebedrijf CNOOC. Tot dusverre is deze engagement
een behoorlijke uitdaging: CNOOC reageert niet op de pogingen van KCM en andere beleggers om een dialoog
over mensenrechten en andere ESG-gerelateerde kwesties aan te gaan. Deze engagement is verderop in het
rapport in meer detail toegelicht.
Daarnaast is KCM onlangs toegetreden tot een collectief engagement initiatief geïnitieerd door APG Asset
Management. Dit initiatief richt zich op elektronica , auto- en de batterij producenten die betrokken zijn bij
mensenrechten schendingen, met name kinderarbeid, bij de winning van kobalt in de Democratische Republiek
van Congo (DRC). Er doen op dit moment 23 beleggers mee aan dit engagement initiatief en de eerste brieven
zijn in mei 2016 aan 13 ondernemingen verstuurd. Drie ondernemingen hebben al gereageerd dat ze open staan
voor een dialoog met ons.
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Toegang tot medicijnen
KCM heeft een investment statement ondertekend ter ondersteuning van de Access to Medicine Index. Deze index
beoordeeld farmaceutische ondernemingen op hun bijdrage aan het verbeteren van toegang tot medicijnen in
ontwikkelingslanden (zie http://www.accesstomedicineindex.org). Door het ondertekenen van het statement onderschrijven
we de gedachte dat toegang tot medicijnen een belangrijk onderwerp is en we promoten het gebruik van indices die
waardevolle informatie voor beleggers geeft. We streven er naar om de informatie van de Access to Medicine Index te
integreren in ons beleggingsproces. Eind 2015 hebben we de Access to Medicine Foundation ondersteunt door de jaarlijkse
vergadering van bij ons op kantoor te faciliteren. Tijdens deze bijeenkomst hebben de 20 grootste farmaceutische
ondernemingen gezamenlijk gesproken over de indicatoren voor de index van 2016 en hebben ze gediscussieerd over
mogelijkheden om toegang tot medicijnen verder te verbeteren. Tot slot heeft KCM onlangs een brief ondertekend om
ondernemingen aan te moedigen om te participeren in de volgende Access to Medicine Index.
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Voor staatsobligaties volgt KCM een tweeledig ESG-beleid: integratie en dialoog. Omdat het lastig, zo niet onmogelijk, is om
met overheden in dialoog te gaan, richten wij ons op instellingen die het gedrag van regeringen kunnen beïnvloeden, zoals
kredietbeoordelaars. Moody’s, S&P en Fitch nemen corruptie en bepaalde politieke risico’s al mee in hun analyses. In de
Principles for Responsible Investment (PRI) worden beleggers aangeraden om met deze kredietbeoordelaars een dialoog
aan te gaan, met als doel deze instellingen te stimuleren dat zij andere materiële ESG-indicatoren in hun ratingproces
integreren. Wij zien engagement als een middel om op kredietbeoordelaars, benchmarkbeheerders en managers van
andere fondsen druk uit te oefenen dat zij ESG-indicatoren in hun landenratings en -waarderingen opnemen. Zo willen wij
de sector en het effect van beleggingen in staatsobligaties op de lange termijn positief beïnvloeden.
Gedurende de verslagperiode is KCM betrokken geweest bij twee collectieve engagementinitiatieven met betrekking tot
kredietbeoordelaars, namelijk één initiatief in samenwerking met UNEP FI en een tweede initiatief samen met de PRI.
ERISC
Het project Environmental Risk Integration in Sovereign Credit Analysis (ERISC) is een gezamenlijk initiatief van UNEP
Finance Initiative (UNEP FI) en Global Footprint Network (GFN). Het beoordeelt hoe milieuverschijnselen zoals ontbossing,
klimaatverandering en schaarste van natuurlijke hulpbronnen direct of indirect de economische ontwikkeling kunnen
beïnvloeden, en daarmee mogelijk ook de kredietwaardigheid van het land. De eerste fase van ERISC werd afgerond in
2012 met de publicatie van een inleidend rapport. Hieruit kwam naar voren dat de milieurisico’s materieel zijn maar
ongelijkmatig zijn verdeeld over landen en onvoldoende tot uitdrukking komen in analyses van kredietrisico’s op overheden.
KCM nam deel aan de tweede fase van het ERISC-project in 2014. In samenwerking met UNEP FI, een groep investeerders
(HSBC, European Investment Bank, Caisse des Dépôts, First State Investments, KfW), kredietbeoordelaars (S&P) en
universiteiten (Cambridge Econometrics) werkte KCM mee aan de ontwikkeling van een model voor de verwerking van
milieu-indicatoren in de kredietwaardigheid van landen. In de tweede fase van ERISC is specifiek gekeken hoe milieurisico´s
de voedselproductie en -prijzen beïnvloeden en hoe dit vervolgens materiële gevolgen kan hebben op macro-economisch
niveau. Hogere en sterker schommelende voedselprijzen zullen waarschijnlijk een van de belangrijkste symptomen zijn van
de stempel die milieurisico´s en –restricties, zoals klimaatverandering en gebrek aan water, drukken op nationale
economieën. Indien deze stempel zwaar genoeg is, kan dit ook de kredietwaardigheid van een land aantasten en het risico
voor houders van staatsobligaties vergroten.
Het eindrapport is op 18 mei 2016 gepresenteerd tijdens de Event on Environmental Risk and Sovereign Bonds, die werd
georganiseerd door Global Footprint Network, UNEP Finance Initiative en S&P.
Het rapport kunt u vinden op: http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ERISC_Phase2.pdf
PRI: verklaring inzake opname van ESG-factoren in ratingproces
In mei 2016 ondertekende KCM de PRI Statement on ESG in Credit Ratings. Door ons bij dit initiatief aan te sluiten
bevorderen we dat ESG-factoren systematischer en transparanter worden opgenomen in creditratings. De verklaring kan
door zowel beleggers als kredietbeoordelaars worden ondertekend. Doel van dit tweejarig programma is dat grote
kredietbeoordelaars en beleggers ESG-factoren in aanmerking nemen bij de beoordeling van de kredietwaardigheid en de
vaststelling van creditratings.
Ondertekenaars van de verklaring onderkennen dat ESG-factoren van invloed kunnen zijn op de kasstromen van
kredietnemers en op hun vermogen om hun schuldverplichtingen na te komen. ESG-factoren spelen dan ook een
belangrijke rol bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van kredietnemers. Op het niveau van staten kunnen risico’s
met betrekking tot onder meer het beheer van natuurlijke hulpbronnen, de publieke gezondheidszorg en corruptie de
belastingopbrengsten, handelsbalans en buitenlandse investeringen beïnvloeden. Dit geldt ook voor lokale overheden en
Special Purpose Vehicles (SPV’s) voor de uitgifte van projectleningen. Dergelijke transacties kunnen de volatiliteit van
obligatiekoersen en het wanbetalingsrisico versterken.
Om grotere markt- en idiosyncratische risico’s op de vastrentende markten beter het hoofd te kunnen bieden, doen
kredietbeoordelaars en beleggers er goed aan om de mogelijke financiële materialiteit van ESG-factoren strategisch en
systematisch te benaderen. Transparantie over welke ESG-factoren in aanmerking worden genomen, hoe zij worden
geïntegreerd in het ratingproces en tot op welke hoogte zij bij de kredietbeoordeling als materieel worden beschouwd, zal
een betere afstemming met belangrijke stakeholders mogelijk maken. Hierbij dienen de stakeholders te beseffen dat
creditratings uitsluitend een indicatie van de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen geven. Kredietbeoordelaars
moeten volledig onafhankelijk kunnen vaststellen welke criteria zij voor hun ratings van materieel belang vinden. ESGanalyse van een uitgevende instelling kan weliswaar als een belangrijk onderdeel van een ratingproces worden gezien maar
het zijn wel twee verschillende zaken die niet met elkaar mogen worden verward of als onderling verwisselbaar mogen
worden beschouwd. Vanuit dit besef onderschrijven wij de visie dat de systematische en transparante opname van ESGfactoren in de beoordeling van de kredietwaardigheid moet worden versterkt.
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Klimaatverandering
Thematisch engagement paper
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KCM streeft ernaar het bewustzijn te vergroten van de materiële impact van beleggen in bedrijven die een herkenbare
bijdrage aan de klimaatverandering leveren. Hoogtepunt in 2015 in de internationale discussie over klimaatverandering was
het klimaatakkoord dat tijdens de klimaatconferentie in Parijs (COP21) werd bereikt. In de loop van 2015 is KCM begonnen
de CO2-voetafdruk van zijn portefeuilles te meten en is KCM toegetreden tot de Institutional Investors Group on Climate
Change (IIGCC) en de werkgroep van de Principles for Responsible Investment (PRI) voor klimaatlobby onder bedrijven. In
dit hoofdstuk geven we een overzicht van de meest materiële aspecten van klimaatverandering en gaan we nader in op
onze meet- en engagementinitiatieven.
De feiten
In de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 1992) is klimaatverandering omschreven als
een verandering van het klimaat die direct of indirect kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten waardoor
wereldwijd de samenstelling van de atmosfeer verandert, en die naast de natuurlijke variabiliteit van klimaat wordt
waargenomen over vergelijkbare periodes. Klimaatverandering kan menselijke en natuurlijke systemen beïnvloeden en
bedreigen. Door een hogere CO2-uitstoot neemt onder meer de gemiddelde mondiale temperatuur van lucht en zeewater
toe, waardoor sneeuw en ijs in versneld tempo smelten en de zeespiegel stijgt. Een ander gevolg van een hogere CO2uitstoot is dat de lucht- en zeestromingen veranderen. Het broeikaseffect als gevolg van menselijke activiteiten is een
belangrijke oorzaak van klimaatverandering en dit effect neemt nog steeds toe. Landen onderkennen dat klimaatverandering
een urgente en mogelijk onomkeerbare bedreiging voor de mens en de aarde vormt. Dit was ook de reden waarom 196
landen op de klimaattop in Parijs (COP21) in december 2015 voor het eerst een bindend klimaatakkoord vaststelden. Het
akkoord bevat een wereldwijd actieplan om desastreuze veranderingen in het klimaat te vermijden. Door vermindering van
de CO2-uitstoot moet de opwarming van de aarde ruim onder 2°C blijven.
Dankzij het klimaatakkoord van Parijs lijkt zich een nieuwe internationale status quo te ontwikkelen waarbij de uitstoot van
CO2 als een concrete factor wordt meegewogen bij beleggings- en overheidsbeslissingen. We verwachten niet dat door
COP21 de manier waarop naar klimaatverandering wordt gekeken volledig verandert, maar het akkoord zal wel zorgen voor
een scherpere focus omdat landen zich nu moeten houden aan wettelijk bindende afspraken. Het door de conferentie
uitgewerkte mechanisme houdt in dat alle partijen hun klimaatdoelen en financiële commitments elke vijf jaar opnieuw
beoordelen en actualiseren. Zo’n kader kan een stimulans blijken om technologieën voor een lage CO 2-uitstoot en efficiënt
energieverbruik op steeds grotere schaal te gaan toepassen naarmate ze goedkoper en toegankelijker worden.
Op deze wijze is recentelijk de discussie over klimaatverandering wereldwijd weer aangezwengeld. Daarnaast zijn er
internationale initiatieven om de private sector (bedrijven en beleggers) te mobiliseren, met als doel het klimaatakkoord te
steunen en te versterken. Een voorbeeld is Caring for Climate, een gezamenlijk initiatief van een aantal VN-agentschappen
– het UN Global Compact, het United Nations Environment Program (UNEP) en het secretariaat van de United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – dat in 2007 is opgezet om bedrijven te betrekken bij
klimaatverandering. Ondertekenaars van dit initiatief verplichten zich om doelstellingen te formuleren voor de vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen, om samen te werken met andere bedrijven en overheden en om jaarlijks te rapporteren
over hun prestaties.
Een ander initiatief is de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), een platform voor samenwerking tussen
institutionele beleggers dat bedrijven en overheden aanspreekt op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van
klimaatverandering. Hetzelfde geldt voor de werkgroep van de Principles for Responsible Investment (PRI) voor
klimaatlobby onder bedrijven. Vanuit deze groep wordt expliciet aangedrongen op verbeteringen in de praktijk en op
transparantie over aspecten zoals governance-processen voor klimaatbeleid. KCM is in 2015 toegetreden tot de IIGCC en
de PRI-werkgroep. Verder heeft KCM na de COP21 in Parijs de Paris Pledge for Action ondertekend, een initiatief om het
besluit te ondersteunen dat de mondiale temperatuurstijging niet boven 2 graden Celsius mag komen.
Binnen de financiële sector is er ook veel aandacht geweest voor divesteren (het afstoten van beleggingen niet om
financiële redenen zoals bij desinvesteren maar om milieu- of ethische redenen). Zo kan worden voorkomen dat instellingen
betrokken raken bij investeringen in kolen, olie en gas. Onder invloed van 350.org, een internationale milieuorganisatie
zonder winstoogmerk, dringt de divesteringsbeweging erop aan om de belangen in circa 200 bedrijven die de overgrote
meerderheid van de wereldwijde koolstofvoorraden bezitten, af te stoten.
Materialiteit
Overtreding
Klimaatverandering is een mondiaal milieuprobleem en betreft alle milieuprincipes van de UN Global Compact:

Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen (principe 7);

initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen (principe 8);

de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren (principe 9).
Klimaatverandering betreft ook de milieuparagraaf (VI) van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
Betrokkenheid van onderneming
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Wij richten onze engagementactiviteiten vooral op bedrijven die binnen hun sector achterlopen of de grootste bijdrage
leveren aan CO2-intensieve sectoren zoals basismaterialen, energie en nutsbedrijven. Wij beschouwen deze bedrijven als
de hoofdrolspelers in het debat over de mondiale klimaatverandering, die zowel risico’s inhoudt als kansen biedt. Door
engagement willen wij deze bedrijven helpen de kansen te benutten en de risico’s te vermijden.
Risico
De discussie over klimaatverandering richt zich vooral op de twee volgende onderwerpen:
‘stranded assets’, en
bedrijven die veel CO2 uitstoten en daardoor bijdragen aan de huidige algehele opwarming van de aarde.
Stranded assets zijn activa waarvan de waarde vóór het einde van hun economische levensduur mogelijk daalt of zelfs
negatief wordt. In de context van fossiele brandstoffen betekent dit dat zij mogelijk niet worden gedolven. Door
veranderingen in (internationaal) klimaatbeleid en -regelgeving, toenemende innovatie op energiegebied (transitie naar
duurzame bronnen) en een steeds efficiënter gebruik van energie bestaat de kans dat activa in waarde dalen. Energieintensieve sectoren en van fossiele brandstoffen afhankelijke branches zoals thermische kolen, schalieolie en -gas en
teerzand staan in het bijzonder bloot aan dit risico.
Identificatie van de grootste CO2-uitstoters binnen beleggingsportefeuilles heeft tot doel CO2-emissies te verminderen. KCM
is begonnen de CO2-intensiteit van zijn portefeuilles te meten en richt zich vooral op de drie sectoren (basismaterialen,
energie en nutsbedrijven) die samen goed zijn voor circa 80% van de totale CO 2-uitstoot binnen het beleggingsuniversum.
Eerdere engagementresultaten
In het afgelopen jaar heeft KCM een brede diversiteit aan bedrijven benaderd, variërend van vastgoedbeleggingsfondsen tot
mijnbouwondernemingen en van nutsbedrijven tot olie- en gasconglomeraten. Hierbij hebben wij de efficiency van hun CO2uitstoot en het potentiële risico van stranded assets ter discussie gesteld. Deze dialoog is naar onze mening van cruciaal
belang om de algemene dialoog met stakeholders over dit onderwerp te bevorderen en te benadrukken dat beleggers zich
bewust moeten zijn van de risico’s en de kansen van klimaatveranderingen.
Aanbevolen engagementdoelen
De toekomstige activiteiten van KCM rond klimaatverandering zullen zich vooral op de volgende aspecten richten:
Transparantie
KCM stimuleert bedrijven om te rapporteren over materiële risico’s van klimaatverandering en emissies van broeikasgassen.
1
Wij raden bedrijven aan om hun CO2-uitstoot onder scope 1 en scope 2 en in de toekomst ook scope 3 te publiceren.
Verder dagen wij bedrijven uit om doelen voor hun CO2-uitstoot te bepalen, en ook bekend te maken hoe ze die doelen al
dan niet halen binnen de beoogde tijdlijnen. We raden bedrijven ook aan om open te zijn over hun interactie met
beleidsmakers en toezichthouders.
Commitment aan beleid
KCM stimuleert bedrijven om CO2-beleid in lijn met het klimaatakkoord van Parijs vast te stellen en zich daaraan te
committeren. Bij onze engagement richten wij ons vooral op sectoren waar de CO 2-uitstoot hoog is.
Beoordeling en beperking
Wij verwachten dat bedrijven realistische en haalbare doelen stellen en over de voortgang rapporteren. Bedrijven in CO 2intensieve sectoren dienen externe partijen hun CO2-rapportage te laten verifiëren. Verder beoordelen wij de aannames ten
aanzien van milieuregelgeving en technologische innovatie in prognosemodellen voor de vraag naar fossiele brandstoffen.
Sectorinitiatieven
KCM is voorstander van sectorbrede initiatieven op het gebied van klimaatverandering. Het is immers een ingewikkeld
onderwerp waarbij samenwerking tussen belanghebbenden meer kans van slagen biedt. In het Engagement Factsheet van
Rio Tinto lichten we het meest recente initiatief toe. KCM gaf hieraan steun tijdens de jaarvergadering van deze
onderneming.

1

Scope 1-emissies zijn de gerapporteerde of geraamde emissies van broeikasgassen uit bronnen die eigendom zijn van of worden gecontroleerd door de
onderneming; dit betreft vooral de directe verbranding van brandstoffen in bijvoorbeeld een oven of voertuig. Scope 2-emissies zijn de gerapporteerde of
geraamde emissies van broeikasgassen door de onderneming die het gevolg zijn van de opwekking van de door de onderneming ingekocht elektriciteit.
Scope 3-emissies zijn de emissies van broeikasgassen door de onderneming; dit omvat een reeks indirecte emissies als gevolg van activiteiten zoals
zakenreizen, distributie van producten door derden en gebruik van de producten van een onderneming.
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Juridische instrumenten tegen klimaatverandering
Er zijn verschillende conventies en wetten tegen klimaatverandering:

Klimaatakkoord van Parijs (COP21), 2015

Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling (United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)), 1992

Kyoto-protocol, 1997

(Amerikaanse Clean Air Act, 1963/2009 (uitbreiding))

(Amerikaanse Recovery and Reinvestment Act, 2009)
Caring for Climate (UN Global Compact samen met UNEP en secretariaat van UNFCCC)
Een initiatief om bedrijven te betrekken bij klimaatverandering. Ondertekenaars verplichten zich om doelstellingen te
formuleren voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, om samen te werken met andere bedrijven en
overheden en om jaarlijks te rapporteren over hun prestaties.
http://caringforclimate.org/
US Clean Power Plan (EPA)
In 2015 kondigden de president van de Verenigde Staten en het Amerikaanse federale milieuagentschap (Environmental
Protection Agency – EPA) het Clean Power Plan aan, een belangrijke stap om CO2-vervuiling door elektriciteitscentrales te
verminderen. Het plan voorziet in daadwerkelijk actie tegen klimaatverandering maar moet juridisch nog worden getoetst
door het Amerikaanse oppergerechtshof.
https://www.epa.gov/cleanpowerplan/clean-power-plan-existing-power-plants
Carbon Tracker (voor meer bijzonderheden zie Omstreden projecten in de grondstoffenwinning)
http://www.carbontracker.org/
Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
http://www.iigcc.org/
Werkgroep van de Principles for Responsible Investment (PRI) voor klimaatlobby
http://www.unpri.org/whatsnew/investors-call-for-improvements-in-company-lobbying-on-climate-change/
Climate Change Working Group (UNEP Finance Initiative)
Doel van de Climate Change Working Group (CCWG) van het UNEP Finance Initiative is het bewustzijn van
klimaatverandering te vergroten en de problemen van klimaatverandering duidelijk te maken aan financiële instellingen,
beleidsmakers en het publiek.
http://www.unepfi.org/work-streams/climate-change/working-group/
U.S.-China Climate Change Working Group (2013)
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/07/211768.htm
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Engagement Factsheet: Royal Dutch Shell plc

Beweegreden engagement
Shell wordt met talloze ESG-uitdagingen geconfronteerd: in Nigeria wordt
ruwe

olie

gestolen

en

leidt

sabotage

tot

lekkage;

de

gevraagde

technologische verbeteringen voor CO2-afvang en -opslag (CCS); en de
Issue
Shell was betrokken bij omstreden
activiteiten in het Noordpoolgebied, waar
een grote kans bestaat op overtredingen
van milieunormen.

exploratie in het Noordpoolgebied vormden een bron van zorg. Om onze

Feiten
Shell wilde in de zomer van 2015 ten
noorden
van
Alaska
in
het
Noordpoolgebied gaan boren. Diverse
stakeholders hebben hun bezorgdheid
geuit: kan Shell het risico, de omvang van
lekkages en de hoge kans daarop wel
managen? Boren in het Noordpoolgebied
is
een
kapitaal-intensieve
langetermijninvestering met een onzeker
rendement.

KCM heeft het engagementproces met Shell over het Noordpoolgebied begin

focus duidelijker op één kwestie te richten, koos KCM het boren in het
Noordpoolgebied als kernonderwerp voor de engagement met Shell.
Engagement resultaten
2015 opgestart. Aan het begin van het jaar vonden er diverse sessies met
experts plaats om meer te weten te komen over de verschillende aspecten
van de milieu-uitdagingen bij boren in gewijd aan het Noordpoolgebied en
aan de ervaringen van Shell in dat gebied. KCM heeft de uitdagingen in het
Noordpoolgebied ook besproken met diverse andere beleggers in een
collectieve engagementbijeenkomst
KCM heeft Shell meerdere malen gesproken met als doel om vast te stellen
in hoeverre Shell klaar was om de diverse risico’s te beperken en de

Materialiteit
Overtreding
Milieunormen:
UN Global Compact principe 7 en 8

verschillende scenario’s te volgen indien zich een lekkage voordoet. Shell
was onder andere gevraagd om in het geval van een worst-case scenario uit
te leggen hoeveel personeel en hulpdiensten er in de regio beschikbaar zijn
om direct te reageren op een lekkage. We hebben de onderneming gevraagd

Betrokkenheid van de onderneming
Shell was als exploitant direct betrokken
bij de mogelijke controverses.

in hoeverre zij zich gecommitteerd heeft en in staat is om lekkages in het
Noordpoolgebied te voorkomen en op te ruimen, zowel in financieel als in
technisch opzicht.

Risico
In 2012 kampte Shell met een aantal
incidenten
toen
zij
in
het
Noordpoolgebied wilde gaan boren.
Mogelijke toekomstige lekkage vormt een
materieel risico, zowel in financieel als in
reputatie-opzicht.

In september 2015 heeft Shell besloten om de activiteiten in het
Noordpoolgebied te beëindigen omdat het onvoldoende olie van goede
kwaliteit had gevonden. Daarnaast benoemde Shell de hoge kosten en de tijd
voor het regelen van vergunningen en de complexe regelgeving als barrière
voor de activiteiten in dit gebied. KCM heeft Shell gesproken na deze
bekendmaking, om de beslissing en de vervolgstappen van de onderneming

MSCI ESG Research
UN Global Compact: Fail
ESG Rating: A

beter te begrijpen.
Een interessante nieuwe ontwikkeling is dat Shell overweegt om zijn
activiteiten in duurzame energie uit te breiden middels een belang in een
groot windmolenproject. Daarnaast is er recent een investment statement
gelanceerd, gefaciliteerd door de IIGCC’s. Dit initiatief van beleggers,
waaronder KCM,

heeft

tot doel om strategische

verbeteringen

bij

ondernemingen te stimuleren om klimaatverandering tegen te gaan. De
recente investment statement is specifiek gericht aan Shell.
Engagementdoelen
KCM blijft de ontwikkelingen van Shell volgen. Op dit moment hebben we de
engagement gericht op het Noordpool gebied gesloten.
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Onderneming
Rio Tinto is een mijnbouwbedrijf die zich
bezighoudt met de winning en verwerking
van mineralen.
Issue
Rio Tinto voldoet niet aan de UN Global
Compact. De onderneming is actief in
een CO2-intensieve sector en behoort tot
de grootste uitstoters van CO2 ter wereld.
Feiten
Rio Tinto is betrokken (geweest) bij
diverse controverses die leiden (hebben
geleid)
tot maatschappelijke
en/of
politieke conflicten en milieurisico’s.
Tegen naar schatting 30% van de
activiteiten van de onderneming bestaat
maatschappelijk verzet vanwege feitelijke
of vermeende milieuproblemen.
Rio Tinto is de op drie na grootste
uitstoter van broeikasgassen in Australië.
Regelgeving om klimaatverandering aan
te pakken zal gevolgen hebben voor de
onderneming. Sinds COP21 in Parijs in
december 2015 wordt meer aandacht
besteed aan het CO2-risico.

Beweegredenen engagement
Rio Tinto staat voor een hele reeks ESG-uitdagingen, waaronder milieu
(biodiversiteit, waterstress, uitstoot van giftige stoffen en afval), negatieve
impact op lokale gemeenschappen en klimaatverandering. Andere relevante
onderwerpen die bij Rio Tinto en in de hele sector spelen, zijn gezonde
arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. KCM heeft Rio Tinto
aangesproken op milieubescherming en arbeidsrechten. In lijn met onze
thematische benadering van engagement ligt de nadruk vooral op
klimaatverandering.
Engagementresultaten
KCM is in de zomer van 2015 de dialoog aangegaan met Rio Tinto. Enkele
belangrijke onderwerpen die zijn aangekaart, betreffen de impact op lokale
gemeenschappen en de herhuisvesting en inhuur van en omgang met de
autochtone bevolking.
Ook de milieuprestaties van Rio Tinto zijn ter sprake gebracht, zoals de
meting van de impact van de activiteiten op het milieu, de vermindering van
de belasting van het milieu en de procedures bij incidenten met de uitstoot
van giftige stoffen. Rio Tinto heeft de intensiteit van de uitstoot
gekwantificeerd om het energieverbruik in de chemische processen te
verminderen.
Belangrijke milieukwesties in het geval van Rio Tinto zijn het waterrisico en
de CO2-uitstoot. Dit waren ook de belangrijkste onderwerpen in onze dialoog
met de onderneming. Hierbij zijn ook best practices op het gebied van
waterverbruik en -recycling besproken, waarbij de Mongolian mijn van Rio
Tinto als voorbeeld diende.

Materialiteit
Overtreding
Milieunormen:
UN Global Compact principe 7 en 8
Betrokkenheid van de onderneming
Rio Tinto veroorzaakt een grote directe
uitstoot van broeikasgassen en is
verantwoordelijk voor de wereldwijde
impact van zijn activiteiten en CO2voetafdruk.
Risico
De
nadelige
gevolgen
van
klimaatverandering creëren risico’s voor
bedrijven als Rio Tinto met energieintensieve activiteiten.
MSCI ESG Research
UN Global Compact: Fail
ESG Rating: BBB

Een belangrijk engagementresultaat in de afgelopen periode is de
goedkeuring van de resolutie ‘Aiming for A’, een sectorbreed initiatief om
bedrijven één stem te laten horen wanneer beleggers met hen in dialoog
gaan over klimaatrisico’s en de gewenste informatie over de CO2-voetafdruk
van bedrijven en hun doelstellingen voor de vermindering daarvan. KCM
behoorde tot de beleggers die deze resolutie op de jaarvergadering in mei
2016 op de agenda hebben gezet. Verdere engagement en samenwerking
op sectorniveau is nodig om ervoor te zorgen dat Rio Tinto voldoet aan de
speerpunten van de resolutie en om erop toe te zien dat de doelen van
COP21 worden gehaald.
Engagementdoelen
De engagement van KCM is gericht op verbetering op meerdere terreinen:
Toetsing en verbetering van huidige omstandigheden
KCM volgt in hoeverre Rio Tinto de doelen voor vermindering van de CO2uitstoot realiseert en hoe ze dit gaan realiseren.
Transparantie
Een belangrijk doel wat de risico’s van klimaatverandering betreft is Rio Tinto
te stimuleren om informatie over zijn voetafdruk en de doelen voor
vermindering daarvan te verstrekken.
Voor het komende jaar staan de drie volgende onderwerpen op de agenda:
1) verhoging van de CO2-efficiency; 2) betere informatieverschaffing; en 3)
potentiële risico’s van stranded assets. Wij zullen bij Rio Tinto aandringen op
meer transparantie op deze punten.
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Controversies in de grondstoffenwinning
Een belangrijke doelstelling van KCM luidt om beleggers bewuster te maken van de materiële impact van beleggingen in
ondernemingen die met omstreden projecten in de grondstoffenwinning in verband worden gebracht. KCM voert een dialoog
met ondernemingen en/of fondsmanagers om deze kwesties te bespreken en een positieve verandering in gang te zetten.
Ondernemingen in de grondstoffenwinning worden vaak bekritiseerd vanwege ernstige milieuvervuiling en
mensenrechtenschendingen. Deze paper geeft een overzicht van de belangrijkste ESG-kwesties voor de sector en geeft aan
waar wij onze engagementinspanningen op richten.
Feiten
De grondstoffenwinning is al jarenlang een sector waar veel ESG-kwesties spelen, onder andere, als gevolg van een grote
CO2-uitstoot, de algehele milieu-impact, de risico’s voor medewerkers en mogelijke sociale onrust. Grondstoffenwinning – de
winning van olie, gas en delfstoffen – kan tot ernstige vervuiling van bodem, lucht en water leiden. Als verontreiniging niet
goed wordt beheerst, kan het weglekken van chemicaliën de gezondheid schaden van de lokale bevolking, planten en dieren.
Deze negatieve effecten kunnen nog jaren aanhouden, ook nadat de grondstofwinning is beëindigd. Daarnaast respecteren
bedrijven in de grondstofwinning soms niet de rechten van de lokale bevolking: huizen en grond worden afgepakt zonder
volledige toestemming of een passende compensatie. Daar waar de lokale gemeenschappen niet van de grondstofwinning
profiteren, leiden deze activiteiten vaak tot sociale onrust, corruptie en gewapende conflicten. In deze gevallen kunnen
beveiligingspraktijken tot ernstige schendingen van de mensenrechten leiden.
Materialiteit
Overtreding
De milieuvervuiling bij grondstoffenwinning resulteert in schendingen van de principes 7 en 9 van de UN Global Compact, en
schendingen van richtlijn II en VI van de OESO-richtlijnen voor internationale ondernemingen. Schendingen van de
arbeidsvoorwaarden en activiteiten die de belangen van de lokale gemeenschap schaden, resulteren in schendingen van
mensenrechten (principes 1, 2 en 4 van de UN Global Compact).
Betrokkenheid van de onderneming
Wij richten onze engagementactiviteiten op ondernemingen die direct betrokken zijn bij ernstige en structurele schendingen
van onze ESG-criteria. Dat betekent dat deze ondernemingen ofwel eigenaar zijn van de winningsactiviteiten waar de
schendingen plaatsvinden, of dat zij een aanzienlijke zeggenschap hebben in het project en in een positie verkeren om de
situatie direct te verbeteren, bijvoorbeeld door beleid in te voeren dat in overeenstemming is met internationaal
overeengekomen milieu- en mensenrechtenstandaarden.
Risico
Betrokkenheid bij milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen kan tot aanzienlijke risico’s voor de reputatie van de
betrokken ondernemingen leiden. Indien ondernemingen het probleem ontkennen en/of weigeren om aan verbeteringen mee
te werken, dan kunnen de overtredingen tot financiële risico’s leiden voor de onderneming en voor de aandeelhouder. Zo kan
een onderneming in waarde dalen door boetes, stilleggingen, stakingen en productverlies als gevolg van lekkage of
overmatige uitstoot. Tevens kan de onderneming daardoor minder goed in staat zijn om kwalitatief goede partners en
medewerkers aan te trekken. Ongelukken en lekkages bij olie, gas en mijnbouwondernemingen veroorzaken al snel enorme
milieuschade en een negatieve maatschappelijke impact. Om mogelijke financiële en reputatieschade te voorkomen is het
daarom van groot belang voor deze ondernemingen om de kans op ongelukken te beperken. Verder is er bij grondstofwinning
een risico op ‘stranded assets’. Dit betekent dat bepaalde bezittingen hun waarde kunnen verliezen. Er bestaat een steeds
grotere kans dat fossiele brandstoffen niet kunnen worden gewonnen door nieuwe regelgeving die de uitstoot van CO2
beperken. Daarnaast kunnen deze brandstoffen waarde verliezen omdat er andere, betere, milieuvriendelijkere alternatieven
beschikbaar komen..
Engagementresultaten
KCM heeft de afgelopen jaren een dialoog gevoerd met ondernemingen in de grondstoffenwinning over hun prestaties op het
vlak van milieu en mensenrechten. Het is een complex proces om het gedrag en het managementsysteem bij grote
multinationale ondernemingen te veranderen. Daar is een uitvoerige dialoog met stakeholders voor nodig. Toch hebben onze
engagementinspanningen de afgelopen jaren tot diverse positieve uitkomsten geleid. Vaak bleek de samenwerking met
andere beleggers, waarbij we gezamenlijk druk uitoefenden op ondernemingen, een van de doorslaggevende factoren.
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Een wereldwijd opererende mijnbouwonderneming heeft beleid ingevoerd op het gebied van mijnafvalbeheer.



Een mijnbouw bedrijf heeft de transparantie verbeterd en is in het jaarverslag gaan rapporteren over milieukwesties.



Ondernemingen beginnen activiteiten met een intensieve CO2-uitstoot (denk aan steenkool) af te bouwen en beginnen
meer duurzame energieproductieactiviteiten te ontwikkelen, waarbij zij zich met name richten op zonne- en windenergie.



Ondernemingen hebben hun mensenrechten beleid en de implementatie hiervan verbeterd, zowel op het gebied van
arbeidsomstandigheden als respect voor de rechten van inheemse en lokale bevolking.

Toekomstige engagementdoelen
De volgende kwesties, die onder verschillende ESG-pijlers vallen, zijn van bijzonder belang voor ondernemingen in de
grondstoffenwinning: biodiversiteit en grondgebruik, uitstoot van CO 2 en giftige stoffen, gezondheid en veiligheid, betrekkingen
met de lokale gemeenschap en corruptie. Om binnen het engagementraamwerk gefocust en gericht te kunnen werken,
besteedt KCM met name aandacht aan de uitstoot van CO2 en aan de mogelijkheden voor ondernemingen om een werkwijze
te selecteren waarmee de milieu-impact geminimaliseerd kan worden. Mogelijke aandachtspunten voor engagement:
Transparantie


Informatie verschaffen over beleid en rapportages op het gebied van milieu- en mensenrechten-impactstudies



Transparantie over de interactie met beleidsmakers over wet- en regelgeving op het gebied van klimaatverandering.

Beleidsontwikkeling


Beleid formuleren om mensenrechtenschendingen en milieuovertredingen bij toekomstige projecten te voorkomen.



Een specifieker beleid voor milieueffectbeoordelingen formuleren, opstellen en uitwerken, en dat bewaken voor, tijdens en
na het sluiten van een winningsbron, inclusief internationaal aanvaarde standaarden voor de opslag van afval.



Beleid te formuleren om de risico’s van klimaatverandering te beperken, inclusief een doel om de uitstoot van C)2 te
beperken en technologieën ontwikkelen om de opslag van CO2 (CCS) te kunnen bewerkstelligen.



Materiële risico’s van klimaatverandering integreren in het risicomanagement en de investeringsplanning.

Toetsing en verbetering van huidige omstandigheden


Discussies voeren over de risico’s van de CO2-uitstoot in relatie tot de huidige bedrijfsactiviteiten. O.a. rapporteren over
mogelijke ‘stranded assets’, en een scenario waarin de wereldwijde opwarming van de aarde maximaal 2°C bedraagt.



Verbeteren van de communicatie met stakeholders; o.a. aangaan van een duurzame dialoog met de lokale bevolking.

Sectorinitiatieven


Ondernemingen worden aangemoedigd om de CO2-uitstoot op basis van de CDP-standaarden te rapporteren.



Ondernemingen worden aangemoedigd om een standpunt te formuleren over de risico’s van klimaatverandering.



Ondernemingen worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij sectorinitiatieven.

In de meeste landen dienen ondernemingen in de grondstofwinning strikte mensenrechten- en milieuregelgeving te volgen om
de impact op mens en milieu tot een minimum te beperken. In de meeste gevallen eist deze regelgeving dat de gebruikelijke
stappen van een milieu- en mensenrechten-impactassessment worden gevolgd en dat er milieubeheer- en sluitingsplannen
worden ontwikkeld. Voorts dienen de milieuregels en mensenrechten gedurende de activiteit en na sluiting bewaakt te worden.
In sommige gebieden kan het echter zijn dat de naleving van de regelgeving niet goed door overheden wordt gehandhaafd.
Naast door de overheid opgelegde regelgeving zijn er ook sectorinitiatieven om de prestaties van de sector grondstofwinning
op milieu- en mensenrechtengebied te verbeteren. In de bijlage worden de meest prominente initiatieven nader beschreven.
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Hier volgen enkele voorbeelden van succesverhalen:

Bijlage – Internationale initiatieven rond ondernemingen in de grondstoffenwinning
De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven opgesteld om de sociale en milieuprestaties van de sector grondstofwinning op
te verbeteren. De onderstaande lijst geeft de bekendste initiatieven weer.
Ceres (http://www.ceres.org/files/investor-files/car-factsheet)
In oktober 2013 vormde de Amerikaanse non-profitorganisatie Ceres een samenwerkingsverband met 70 beleggers om met
ondernemingen die olie, gas of steenkool winnen of elektriciteit opwekken een dialoog aan te gaan over klimaatrisico’s. In
brieven vroeg Ceres aan ondernemingen om de risico’s van klimaatacties te beoordelen. Meer over Ceres op:
Carbon Tracker (www.carbontracker.org)
In 2014 hebben veel olie- en gasmaatschappijen klimaatnotities gepubliceerd. De website van het Carbon Tracker Initiative
(CTI) verzamelt relevante informatie over dit onderwerp, inclusief reacties van ondernemingen. In 2014 werd in de CDPenquête aan ondernemingen gevraagd hoe zij tegen het risico aankijken van investeringen die niet langer terugverdiend
kunnen worden (‘stranded assets’). CTI heeft de uitkomsten van die enquête verzameld, zie “Carbon Tracker Report
Recognizing Risk, Perpetuating Uncertainty”. Daarnaast heeft CTI onlangs een “Bleuprint” gepubliceerd waarin ze het belang
aantonen van het testen van scenario’s voor olie- en gas activiteiten in een economie met beperkte CO2 uitstoot.
Publish What You Pay (PWYP)
Publish What You Pay (PWYP) is een wereldwijd netwerk van maatschappelijke organisaties die gezamenlijk aan de sector de
oproep doen om zich open en verantwoordelijk op te stellen. PWYP meent dat een grotere transparantie in de
grondstofwinning burgers in staat zal stellen om overheden en ondernemingen aan te spreken op de wijze waarop zij met
natuurlijke hulpbronnen omgaan. PWYP heeft als uiteindelijke doelstelling dat de inkomsten uit olie-, gas- en
delfstoffenwinning de levens verbeteren van de mensen die in landen met veel natuurlijke hulpbronnen leven. Het mondiale
PWYP-netwerk bestaat uit meer dan 650 ledenorganisaties met een mensenrechten-, ontwikkelingswerk-, milieu- of religieuze
achtergrond. Voor meer informatie: www.publishwhatyoupay.org
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) www.eiti.org
Het EITI is een multi-stakeholders initiatief van o.a. overheden, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, en beleggers .
EITI wil het openbaar bestuur versterken op basis van meer transparantie en verantwoordingsplicht rond de grondstofwinning.
Het is een vrijwillig initiatief: overheden die zich aansluiten, kunnen het in hun land implementeren. Voordat een land als
‘kandidaat’ wordt geaccepteerd, moeten overheden aan vijf criteria voldoen. Bij de implementatie van EITI moeten diverse
handelingen worden verricht. In feite komt het er echter op neer dat overheden bekend moeten maken wat zij van
ondernemingen uit de grondstofwinning aan gelden ontvangen en de ondernemingen maken bekend wat zij aan overheden
betalen. Vervolgens wordt onderzocht of deze bedragen al dan niet overeenstemmen. Een land wordt ‘EITI compliant’ geacht,
zodra het valideringsproces is voltooid. Per 2014 doen er 44 landen mee, waarvan er 26 compliant zijn. Daarnaast hebben
meer dan 90 van de grootste olie-, gas- en mijnbouwbedrijven een commitment afgegeven om EITI te ondersteunen.
Voluntary Principles on Security and Human Rights (http://www.voluntaryprinciples.org)
De Voluntary Principles on Security and Human Rights zijn mensenrechtenrichtlijnen die specifiek voor de grondstofwinning
sector zijn opgesteld. De deelnemers aan dit initiatief – overheden, ondernemingen en belangenorganisaties – komen overeen
om de vrijwillige beginselen proactief te implementeren of daaraan steun te verlenen.
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) (http://www.ipieca.org)
IPIECA is de wereldwijde brancheorganisatie van de olie- en gassector voor maatschappelijke en milieukwesties. De IPIECA
is in 1974 opgericht nadat de VN het United Nations Environment Programme (UNEP) lanceerde. De IPIECA betrekt zowel de
upstream- als de downstreamsector van de olie- en gasindustrie bij maatschappelijke en milieukwesties. De leden van de
IPIECA vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldwijde olieproductie.
International Council on Mining and Metals (ICMM) (http://www.icmm.com)
De International Council on Mining and Metals (ICMM) werd in 2001 opgericht als aanjager voor prestatieverbeteringen in de
sector metalen en mijnbouw. Dit initiatief brengt 21 ondernemingen uit die sector samen, plus 35 nationale en regionale
mijnbouwverenigingen en wereldwijde grondstoforganisaties. Gezamenlijk willen zij de bijdrage van mijnbouw, mineralen en
metalen aan duurzame ontwikkeling maximaliseren. ICMM is een ledenorganisatie die wordt geleid door de CEO’s van enkele
van de grootste mijnbouwondernemingen en brancheorganisaties ter wereld. De ICMM spant zich in om op maatschappelijk,
economisch en milieugebied vooruitgang te boeken.
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Onderneming
Glencore houdt zich wereldwijd bezig met
productie, inkoop, verwerking, raffinage,
transport en levering van grondstoffen.
Issue
De ESG-performance van Glencore is
benedengemiddeld en het beheer van
materiële risico’s rond arbeidrechten en
omgang met lokale gemeenschappen is
zorgwekkend.
Feiten
Glencore wordt in verband gebracht met
arbeidsconflicten in onder andere ZuidAfrika, Australië en Peru. Voorts kampt
een aanzienlijk aantal projecten met
tegenstand van de plaatselijke bevolking.
Materialiteit
Overtreding
Mensen- en arbeidsrechten:
UN Global Compact principe 2 en 3
Betrokkenheid van de onderneming
De overtredingen vinden plaats binnen de
eigen bedrijfsvoering. Glencore is direct
betrokken en verkeert in een positie om
de situatie te beïnvloeden.
Risico
Problemen
in
de
omgang
met
werknemers en lokale gemeenschappen
vormen een materieel risico voor de
bedrijfsvoering. Tegenstand van de lokale
bevolking en arbeidsconflicten (bijv.
stakingen) houden op de korte en lange
termijn een ernstig risico in dat de
bedrijfsvoering verstoord raakt. Voorts
zijn veel activiteiten dicht bij kwetsbare
omgevingen en leefgemeenschappen
gevestigd.
MSCI ESG Research
UN Global Compact: Watch List
ESG Rating: BB

Beweegredenen engagement
Glencore kampt in diverse regio’s met aanzienlijke arbeidsonrust. Daarnaast
ondervindt de onderneming ernstige problemen om goede relaties met lokale
gemeenschappen te onderhouden. Het besluit van KCM om de dialoog met
Glencore aan te gaan, is ingegeven door de wens om deze risico’s te
beoordelen en de onderneming zijn processen te doen aanscherpen.
Engagementresultaten
KCM is de dialoog met Glencore begin 2015 gestart. Gedurende het jaar
heeft Glencore hardere maatregelen dan de meeste sectorgenoten genomen
om enkele belangrijke ESG-risico’s te beperken. Dit betreft onder meer de
zwavelwinning in Mopani, residuverwerking en verbetering van de veiligheid.
De arbeidsrelaties zijn echter in veel mijnen niet wezenlijk verbeterd: op
verschillende locaties wordt nog steeds gestaakt.
Door de dialoog is KCM veel te weten gekomen over het beleid van Glencore
bij arbeidsonrust en de voorkeur om conflicten lokaal op te lossen. Ook het
beleid ten aanzien van de inheemse bevolking en herhuisvesting is ter
discussie gesteld. Hier lijken verbeteringen zichtbaar te worden maar bij het
beheer van beide voornoemde risico’s heeft Glencore nog een achterstand
op sectorgenoten. KCM is diepgaand geïnformeerd over problemen bij de
verschillende mijnen, waaronder de Glencore-Merafe Ferrochrome Mine in
Zuid-Afrika, de Collahuasi Mine in Chili, de Optimum Coal Mine in Zuid-Afrika
en de Correjon Mine in Colombia.
KCM benadert Glencore niet alleen individueel maar ook als lid van de PRI
Engagement Group voor mensrechten in de mijnbouwsector. Deze groep
heeft Glencore aangesproken op de betrokkenheid bij lokale
gemeenschappen en problemen met werknemers. Glencore heeft meer
aandacht besteed aan de veiligheid in mijnen, het gebruik van illegale
arbeiders en andere problemen op personeelsgebied.
KCM vindt dat een dergelijke holistische benadering, waarbij de dialoog met
de onderneming zowel rechtstreeks als via een collectief van beleggers wordt
aangegaan, een effectief middel is om het bewustzijn binnen de sector te
vergroten dat de problemen reëel zijn en op de juiste wijze moeten worden
aangepakt. De dialoog met Glencore wordt voortgezet.
Engagementdoelen
De engagement van KCM is gericht op verbetering op meerdere terreinen:
Beleidsontwikkeling
Glencore is gevraagd het HR-beleid in regio’s waar de kans op arbeidsonrust
groot is, toe te lichten. De onderneming moest uitleggen hoe met de rechten
van werknemers wordt omgegaan in regio’s met lage lonen en weinig
arbowetgeving. In het bijzonder diende Glencore de procedures toe te lichten
in geval van mogelijke stakingen. Het doel van onze engagement was vast te
stellen of er bij de onderneming voldoende commitment is om de uitvoering
van het beleid te verbeteren.
Toetsing en verbetering van huidige omstandigheden
Glencore zal worden gevraagd om uit te leggen wat de onderneming doet om
de huidige arbeidsonrust het hoofd te bieden. Daarnaast vragen we Glencore
nader in te gaan op enkele specifieke omstreden projecten, waartegen lokale
gemeenschappen in opstand komen.
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Onderneming
Het Chinese CNOOC houdt zich bezig
met het opsporen en winnen van ruwe
olie en aardgas.
Issue
CNOOC houdt ESG-gerelateerde risico’s
slecht in de hand en is weinig transparant
over beleid en praktijken. KCM maakt
zich met name zorgen over schendingen
van mensenrechten.
Feiten
CNOOC respecteert de rechten van
lokale gemeenschappen relatief slecht. In
het verleden waren er regelmatig
ongelukken met olielekkages. CNOOC
spant zich ook nauwelijks in om de lozing
van giftig afval te beheersen en de
biodiversiteit te beschermen. Ondanks
diverse schikkingen beschuldigen lokale
vissers CNOOC nog steeds dat zij
schade vanwege olielekkages niet
vergoedt. Voorts lopen er nog steeds
corruptieonderzoeken. In 2014 werd na
een onderzoek tegen bestuurders één
algemeen directeur aangehouden voor
“ernstige disciplinaire overtredingen”.
Materialiteit
Overtreding
Milieunormen:
UN Global Compact principe 8
Mensenrechtenstandaarden:
UN Global Compact principe 1 en 2
Anti-corruptiestandaarden:
UN Global Compact principe 10
Betrokkenheid van de onderneming
CNOOC is direct betrokken en kan voor
de olielekkages en corruptiekwesties
verantwoordelijk gehouden worden.

Beweegredenen engagement
CNOOC scoort op diverse ESG-gebieden zwak en er lopen nog steeds
corruptieonderzoeken tegen de onderneming. KCM besloot om de dialoog
met de onderneming op mensenrechten te concentreren omdat we dit het
meest materiele issue vinden. CNOOC verwijst in de
duurzaamheidsrapportage expliciet naar de UN Global Compact, maar
committeert zich in het onderdeel mensenrechten alleen aan mensenrechten
voor medewerkers. Wij willen in onze engagement meer inzicht krijgen in hoe
CNOOC tegen mensenrechten van andere stakeholders aankijkt.
Als lid van de PRI-werkgroep Mensenrechten hebben wij de onderneming
tevens een collectieve engagementbrief gestuurd om onze gezamenlijke
bezorgdheid te onderstrepen. Deze brief, die is ondertekend door
institutionele beleggers met meer dan USD 6 biljoen onder gezamenlijk
beheer, vraagt om een dialoog die meer inzicht verschaft in hoe CNOOC
tegen inbreuken op mensenrechten aankijkt.
Engagementresultaten
KCM benaderde CNOOC in oktober 2015 voor een dialoog. In het eerste
telefoongesprek spraken we over de bedrijfsvoering en over maatschappelijk
verantwoord ondernemen in brede zin. In een vervolggesprek zouden we
onze vragen over mensenrechten nader bespreken. KCM benaderde
CNOOC met specifieke vragen en kreeg schriftelijk antwoord. CNOOC
benadrukte dat zij niet alleen de 10 principes van de UN Global Compact
naleeft, maar ook de relevante wet en regelgeving. De rechten en legitieme
belangen van alle medewerkers worden voorts gerespecteerd.
CNOOC geeft aan dat ze het een uitdaging vinden om onder zeer
uiteenlopende werkomstandigheden de veiligheid van haar werknemers te
waarborgen. Ook vindt CNOOC het lastig om de werknemers van het in 2015
overgenomen Nexen aan zich te binden en de culturen te integreren.
Het antwoord van CNOOC is puur op de rechten van werknemers gericht en
niet op die van andere stakeholders (zoals de lokale gemeenschappen in
gebieden waar CNOOC actief is). Onze herhaaldelijke verzoeken om een
nader gesprek over mensenrechten bleven onbeantwoord. Tot dusverre is
deze engagement een behoorlijke uitdaging: CNOOC reageert niet op de
pogingen van KCM en andere beleggers om een dialoog over
mensenrechten en andere ESG-gerelateerde kwesties aan te gaan.
Engagementdoelen
De engagement van KCM is op verbetering op meerdere terreinen gericht:

Risico
De problemen met lokale gemeenschappen en de beschuldigingen van
corruptie vormen een materieel risico
voor de bedrijfsvoering. CNOOC kan
hierdoor haar maatschappelijk draagvlak
verliezen. Daarnaast kunnen boetes en
schikkingen de financiële resultaten
drukken.

Transparantie
Wij moedigen CNOOC aan om een dialoog met beleggers aan te gaan en de
risico’s en kansen rond mensenrechtenkwesties in de grondstoffenwinning te
bespreken.

MSCI ESG Research
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: CCC

Toetsing en verbetering van huidige omstandigheden
Wij sporen CNOOC aan om met lokale gemeenschappen in dialoog te gaan
en lopende claims af te wikkelen.
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Verder zouden wij graag zien dat CNOOC mensenrechtenbeleid formuleert
waarin de rechten van alle betrokkenen (ook leveranciers en lokale
gemeenschappen) worden gerespecteerd.
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Controversiële
arbeidsomstandigheden
Thematisch engagement paper
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Een belangrijke doelstelling van KCM luidt om beleggers bewuster te maken van de materiële impact van beleggingen in
ondernemingen die met omstreden arbeidsomstandigheden in verband worden gebracht. Omstreden
arbeidsomstandigheden vallen onder de maatschappelijke pijler (S) van ESG. KCM voert een dialoog met ondernemingen
en fondsmanagers om deze problemen te bespreken en een positieve verandering in gang te zetten.
Feiten
In alle sectoren zijn ondernemingen betrokken bij omstreden arbeidsomstandigheden. De problemen doen zich voor in
voorzieningen die volle eigendom zijn van de onderneming of in voorzieningen in de productieketen. Er zijn veel
voorzieningen, waaronder fabrieken, boerderijen, velden, magazijnen, kantoren, mijnen en winkels, waar omstreden
arbeidsomstandigheden zich kunnen voordoen en er zijn veel soorten omstreden arbeidsomstandigheden. Onze leverancier
van ESG-research onderscheidt op dit gebied zeven prestatie-indicatoren (KPI’s): 1) arbeidsverhoudingen, 2) gezondheid
en veiligheid, 3) cao-onderhandelingen en vakbonden, 4) discriminatie en diversiteit onder werknemers, 5) toeleveringsketen
– kinderarbeid, 6) toeleveringsketen – overige inbreuken op de ILO-conventies en 7) overige indicatoren. Ondernemingen
worden gescreend en krijgen op basis van deze indicatoren een score toegekend, waarna engagement cases kunnen
worden geselecteerd.
Materialiteit
Overtreding
Omstreden arbeidsnormen kunnen leiden tot overtreding van de principes 1-6 van de UN Global Compact. Ook richtlijn V
van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen is van toepassing.
Betrokkenheid van de onderneming
Er moet verschil worden gemaakt tussen een directe schending (omstreden arbeidsomstandigheden op het eigen
bedrijfsterrein) en een indirecte schending (omstreden arbeidsomstandigheden in de productieketen). Een onderneming die
rechtstreeks is betrokken bij de kwestie is in staat om de situatie rechtstreeks te beïnvloeden. De meeste ondernemingen in
onze portefeuille zijn echter indirect betrokken bij omstreden arbeidskwesties in de toeleveringsketen. Als de schending
indirect is, moet duidelijk worden gemaakt of de schending materieel is en of de onderneming in de positie is om de situatie
echt te beïnvloeden. Dit wordt gemeten met behulp van KPI 5 en 6. Deze indicatoren meten de ernst van kinderarbeid en
andere omstreden praktijken binnen de toeleveringsketen van een onderneming. Factoren die deze beoordelingen
beïnvloeden, zijn onder meer eerdere betrokkenheid bij rechtszaken binnen de toeleveringsketen, het grootschalig of
buitensporig voorkomen van kinderarbeid en/of schendingen van arbeidsrechten binnen de toeleveringsketen, verzet tegen
aangescherpte praktijken, onveilige omstandigheden voor werknemers binnen de toeleveringsketen en kritiek van NGO’s
en/of andere externe waarnemers. Met behulp van deze informatie kan KCM uitzoeken welke ondernemingen het slechtste
scoren en besluiten met welke ondernemingen en/of verantwoordelijke fondsmanagers een dialoog waarde zou kunnen
toevoegen.
Risico
Als ondernemingen het probleem ontkennen en weigeren om bij te dragen aan verbeteringen in hun voorzieningen en/of in
de productieketen, leiden omstreden arbeidsomstandigheden mogelijk tot rechtszaken, boetes en/of werknemersprotesten
die voor de onderneming en voor KCM risico's veroorzaken op het gebied van reputatie en financiën. Bovendien kunnen
slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken van leveranciers de productiviteit en de kwaliteit negatief beïnvloeden en/of
specifiek de levering van goederen verstoren (ten gevolge van stakingen en andere werkonderbrekingen of inefficiënt
werken) en dat veroorzaakt bedrijfsrisico's.
Engagementresultaten
De afgelopen jaren heeft KCM, in samenwerking met ander beleggers, meerdere pogingen ondernomen om in gesprek te
gaan met ondernemingen over omstreden arbeidsnormen. Dit engagement heeft geleid tot een aantal concrete
verbeteringen in de industrie en voor individuele ondernemingen:
-

KCM heeft meegedaan aan gezamenlijke engagementinitiatieven waaruit persoonlijke ontmoetingen zijn
voortgekomen met betrokken ondernemingen om openlijk te spreken over arbeidskwesties.

-

Op basis van engagementaanbevelingen hebben ondernemingen opdracht gegeven voor onafhankelijk onderzoek
door de Fair Labor Association (FLA), waaruit rapporten naar voren zijn gekomen met punten ter verbetering van
de arbeidsomstandigheden van werknemers.

-

Diverse ondernemingen in de beleggingsportefeuille van KCM zijn lid geworden van het Better Cotton Initiative. Het
doel van dit initiatief is katoen te produceren volgens sociale criteria en milieucriteria en het katoen te certificeren.
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-

Cacaoproducenten hebben systemen geïmplementeerd om kinderarbeid op de cacao plantages te monitoren en ze
hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van certificaten in overeenstemming met internationale arbeidsrechten.
Ondernemingen rapporteren over de potentiele risico’s van moderne slavernij in hun sector en nemen maatregelen om
deze schendingen van arbeidsrechten in de toekomst te voorkomen.

Een voorbeeld is de dialoog met La Doria, een tomatenproducent uit Italië. De onderneming was in verband gebracht met
moderne slavernij in de tomatensector in Italië, een industrie die bekend staat om de problematische werkrelaties met
migranten. KCM is een onderzoek gestart naar de problemen in deze sector en heeft met verschillende supermarkten
gesproken die inkopen doen bij La Doria. Uit deze gesprekken bleek dat La Doria zich inzet voor het verbeteren van de
arbeidscondities van migranten, onder andere door het invoeren van een minimumloon en het beperken van overwerk.
Bovendien hebben meer arbeiders een werkvergunning dan enkele jaren geleden. La Doria toont bereidheid om deze
maatregelen nog verder te verbeteren en bij te dragen aan betere arbeidsomstandigheden voor de hele tomaten sector in
Italie. Op dit moment zien wij La Doria als een koploper in haar sector.
Een ander engagementvoorbeeld over arbeidsrechten is onze dialoog met Abercrombie & Fitch, een
Amerikaans kledingmerk. De onderneming wordt beschuldigd van schendingen van arbeidsrechten in haar keten in
Bangladesh, en in haar eigen winkels in Amerika en Europa. We hebben onder andere gesproken over diversiteit en de
werkomstandigheden in de winkels. Abercrombie & Fitch was bereid met ons in dialoog te gaan om deze issues te
bespreken. We hebben nog wel enkele zorgen over de arbeidsomstandigheden in de keten van Abercrombie & Fitch en we
blijven in dialoog met de onderneming,
Voorgestelde toekomstige engagementdoelen
Onze engagementdoelen en aanbevelingen voor deze thematische aanpak richten zich op:
Transparantie


Wees transparant over de locatie van productiefaciliteiten en leveranciers.



Maak details openbaar over de invoering van beleid, risicobeoordeling, auditresultaten en verbeterplannen.



Publiceer jaarlijks duurzaamheidgegevens die kunnen worden vergeleken.

Beleidsontwikkeling


Ontwikkel een formele aanpak om arbeidsnormen hoog te houden in alle ondernemingsprocessen, ofwel door specifiek
beleid

voor arbeidsrechten of door het integreren van

relevante aspecten in een gedragscode en/of

mensenrechtenbeleid.


Sluit de ondernemingsbeleidslijnen (inclusief die van dochterondernemingen) aan op de ILO-conventies en onderschrijf
de acht kernconventies.



Vraag hetzelfde van leveranciers.



Zorg ervoor dat een anoniem klokkenluidersysteem is ingevoerd.

Toetsing en verbetering van huidige omstandigheden


Verspreid de verwachtingen over verantwoordelijkheid van ondernemingen verder in de productieketen (niet alleen de
grootste leveranciers).



Bouw een eerlijke en betrouwbare relatie met leveranciers op.



Monitor leveranciers proactief op naleving van internationaal vastgelegde arbeidsnormen en controleer of hun uitingen
ook conform zijn.

Sectorinitiatieven


De onderneming doet mee aan bestaande duurzame (sector)initiatieven (zoals de UN Global Compact, ICP, FLA, ICI,
RSPO en BCI). Indien de onderneming hier niet aan deelneemt, moet er een verklaring worden gegeven voor het
gebrek aan betrokkenheid bij deze initiatieven.
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Bijlage - Internationale initiatieven tegen omstreden arbeidsomstandigheden
ILO Conventies
De International Labour Organisation (ILO) heeft acht conventies aangemerkt als 'fundamenteel' over onderwerpen die
worden gezien als fundamentele principes en rechten op werk: de Conventie inzake de vrijheid tot het oprichten van
vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948 (nr 87); de Conventie inzake het recht zich te
organiseren en collectief te onderhandelen, 1949 (Nr. 98); de Conventie inzake dwangarbeid, 1930 (Nr. 29); de Conventie
inzake de afschaffing van dwangarbeid, 1957 (Nr. 105); de Conventie inzake de minimumleeftijd voor toelating tot de
arbeidsmarkt, 1973 (Nr. 138); de Conventie inzake de ergste vormen van kinderarbeid, 1999 (Nr. 182); de Conventie inzake
de gelijke beloning van mannen en vrouwen, 1951 (Nr. 100); de Conventie inzake discriminatie in beroep en
beroepsuitoefening, 1958 (No. 111).
ILO-IFC Better Work initiative
Een partnership tussen de International Labour Organisation (ILO) en de International Finance Corporation (IFC) gericht op
arbeidsnormen en hun toepassing, met speciale aandacht voor de productieketen. www.betterwork.org
Ethical Trading Initiative
Een samenwerking tussen ondernemingen, vakbonden en vrijwilligersorganisaties met als doel het wereldwijd verbeteren
van het leven van arme en kwetsbare arbeiders die consumentengoederen maken. Ethische handel betekent dat verkopers,
merken en hun leveranciers verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de
mensen die voor hen producten maken om te verkopen. www.ethicaltrade.org
Fair Labour Association (FLA)
FLA biedt duurzame oplossingen voor ongewenste arbeidspraktijken. FLA levert instrumenten en ideeën aan
ondernemingen, geeft trainingen aan fabrieksarbeiders en management, voert structureel onderzoek uit via onafhankelijke
beoordelingen en bepleit meer transparantie en verantwoording van ondernemingen, producenten, fabrieken en anderen die
betrokken zijn bij mondiale productieketens. www.fairlabour.org
SA8000
SA8000 is één van de eerste sociale certificeringsnormen voor een fatsoenlijke werkplek geschikt voor audits in alle
industriële sectoren. Het is gebaseerd op de ILO-conventies, VN-recht en nationale wetten en verbindt industrie- en
bedrijfscodes om sociale compliance te meten. www.sa-intl.org/sa8000
ICTI CARE process (ICP)
Dit is het mondiale initiatief van de speelgoedindustrie om de arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren.
Speelgoedfabrieken die zijn geregistreerd bij ICTI CARE worden minimaal één keer per jaar gecontroleerd op naleving van
de ICP-gedragscode. www.icti-care.org
The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh
Dit akkoord is een onafhankelijke, juridisch bindende overeenkomst om van alle textielfabrieken in Bangladesh veilige
werkplaatsen te maken. Het akkoord behelst onafhankelijke veiligheidsinspecties bij fabrieken en openbare rapportage over
de uitkomsten van die inspecties. Het akkoord is getekend door meer dan 150 kledingproducenten uit 20 landen in Europa,
Noord-Amerika, Azië en Australië; twee wereldwijd opererende vakbonden (IndustriALL en UNI); en talloze vakbonden uit
Bangladesh. De Clean Clothes Campaign, het Workers’ Rights Consortium, het International Labour Rights Forum en het
Maquila Solidarity Network zijn NGO’s die het akkoord als getuigen hebben ondertekend. De ILO bekleedt het
onafhankelijke voorzitterschap.www.bangladeshaccord.org/
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Corruptie
Thematisch engagement paper
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Een belangrijke doelstelling van KCM luidt om beleggers bewuster te maken van de materiële impact van beleggingen in
ondernemingen die met corruptie in verband worden gebracht. Corruptie valt onder de governance-pijler van ESG. Het is
een van de focusthema’s voor engagement omdat corruptie een grote belemmering kan zijn voor lange termijn waarde
creatie een duurzame groei. Corruptie vormt een barrière voor handel en kan voor ondernemingen resulteren in hoge boetes
en juridische procedures. KCM voert een dialoog met ondernemingen en fondsmanagers om deze kwestie te bespreken en
een positieve verandering in gang te zetten.
Feiten
Corruptie kan worden gedefinieerd als het misbruik van toevertrouwde bevoegdheid voor persoonlijk gewin. Er zijn vele
vormen van corruptie zoals omkoping en afpersing. Het bestaan van corruptie duidt erop dat middelen onjuist worden
ingezet en dat de kwaliteit van bijbehorende diensten en materialen ernstig in gevaar wordt gebracht. Zowel het omkopen
van een medewerker van de overheid als van een onderneming kan worden gezien als corruptie.
Beschuldigingen van corruptie komen onder grote ondernemingen vaak voor: 28% van de ondernemingen in de MSCI All
Country World Index is de afgelopen drie jaar betrokken geweest bij nieuwe of lopende omkopingskwesties. Deze gevallen
concentreren zich in een relatief klein aantal sectoren (zoals bouw & techniek, gezondheidszorg, telecommunicatie en olie &
gas), en houden vaak verband met activiteiten in opkomende markten.
Volgens de UN Global Compact wordt corruptie op dit moment erkend als een van de grootste uitdagingen ter wereld. Het is
een enorm obstakel voor duurzame ontwikkeling met een onevenredig effect op arme gemeenschappen. Investeerders
moeten naast boetes, juridische kosten en andere kosten ook rekening houden met reputatierisico's van corruptie.
Materialiteit
Overtreding
Corruptie is een schending van het VN Verdrag tegen corruptie, dat ook is opgenomen in principe 10 van UN Global
Compact dat luidt: “Ondernemingen moeten alle vormen van corruptie tegengaan, waaronder afpersing en omkoping.”
Corruptie valt ook onder richtlijn VII van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
Betrokkenheid van de onderneming
De mate waarin ondernemingen betrokken zijn bij corruptie verschilt per voorval; sommige ondernemingen zijn incidenteel
betrokken bij corruptiepraktijken, andere structureel. Bovendien moet onderscheid worden gemaakt tussen een directe
schending (corruptiepraktijken die in de invloedsfeer van de onderneming liggen, bijvoorbeeld bij agenten en
tussenpersonen) en een indirecte schending (corruptiepraktijken buiten de invloedsfeer van de onderneming). Een
onderneming die direct betrokken is bij corruptiepraktijken is in staat om de situatie rechtstreeks te beïnvloeden. Als is
vastgesteld dat de corruptie heeft plaatsgevonden buiten de invloedsfeer van de onderneming, is het moeilijker om de
onderneming verantwoordelijk te houden voor het voorval.
Risico
Betrokkenheid bij corruptie leidt tot aanmerkelijke reputatie- en financiële risico’s. De boetes voor corruptie zijn onlangs
verhoogd. De Amerikaanse wet tegen buitenlandse corruptiepraktijken (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) is van
toepassing op alle personen en ondernemingen die in relatie staan tot de VS. De Britse omkopingswet (Bribery Act) is van
toepassing op alle ondernemingen die in relatie staan tot het Verenigd Koninkrijk. De boetes zijn in de loop der tijd gestegen.
De grootste 10 boetes zijn allemaal na 2008 opgelegd. Ondernemingen kunnen boetes ter hoogte van wel 140% van de
EBITDA of 9% van de jaaromzet krijgen. De grootste boete ooit was USD 1,65 miljard. Ook in andere markten, zoals het
Verenigd Koninkrijk, is de anti-corruptiewetgeving de laatste jaren aangescherpt. Ondernemingen die wegens corruptie
worden vervolgd, krijgen niet alleen met boetes te maken, maar ook met indirecte kosten, zoals juridische kosten en
nalevingskosten, blokkering van de toegang tot markten, minder mogelijkheden voor corporate actions (zoals
aandelenemissies) en kosten om de reputatie te herstellen.
Verder kunnen ondernemingen die betrokken zijn bij corruptie op een zwarte lijst worden geplaatst, bijvoorbeeld door de
Wereldbank of door landen waar deze ondernemingen werkzaam zijn. Daardoor nemen de financiële lasten als gevolg van
corruptie nog verder toe. Als ondernemingen het probleem ontkennen en weigeren anti-corruptiemaatregelen te nemen, leidt
dat tot materiele risico's voor de onderneming en voor KCM.
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Engagement resultaten
KCM heeft de afgelopen jaren diverse pogingen ondernomen om bedrijven op hun handelen aan te spreken. Deze
ondernemingen hebben hun anti-corruptiesystemen aanzienlijk verbeterd en sommige ondernemingen worden op dit gebied
inmiddels zelfs als vooraanstaand in de sector beschouwd. Uit onderzoek is gebleken dat grote corruptieschandalen een
katalysator kunnen vormen voor hervorming van de anti-corruptieprogramma’s van ondernemingen. De kans op
toekomstige overtredingen wordt daardoor beperkt. We vinden enkele van de meest strikte anti-corruptieprogramma’s bij
ondernemingen die eerder met aanzienlijke strafvervolging werden geconfronteerd.
De engagement met ondernemingen over corruptie richt zich op verbetering van hun beleid, programma's en
monitoringsystemen. In het anti-corruptiebeleid van ondernemingen mag geen enkele vorm van corruptie toegestaan zijn
(‘zero tolerance’). Programma’s moeten in alle bedrijfsonderdelen geïmplementeerd worden. Daarbij dient er ook een
anonieme, extern beheerde klachtenmechanisme zijn, een anti-corruptietrainingsprogramma voor alle medewerkers en een
speciale training op maat voor functies met een hoger corruptierisico. Als onderdeel van de monitoring dient het beleid in het
programma niet alleen bekendgemaakt, maar ook extern geverifieerd te worden.
Diverse ondernemingen hebben hun anti-corruptiesysteem verbeterd naar aanleiding van het engagementproces. Dit is
echter niet altijd het geval. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld gesproken met KT&G, een Koreaanse tabaksproducent.
De onderneming toont onvoldoende bereidheid om het anti-corruptiebeleid te verbeteren en om corruptie in de toekomst te
voorkomen. Corruptie lijkt wijdverspreid in de organisatie en het management van KT&G. KCM probeert beleggingen in dit
soort ondernemingen te vermijden en heeft haar belang in KT&G verkocht.
Een ander engagementvoorbeeld over corruptie is onze dialoog met Lukoil, een Russisch olie en gas bedrijf. We hebben
Lukoil vragen gesteld over haar anti-corruptiebeleid en de over de maatregelen die de onderneming heeft genomen om
omkoping in de toekomst te voorkomen, zowel in Rusland als bij internationale activiteiten. Lukoil heeft positief gereageerd
op ons verzoek voor een dialoog en we zijn momenteel in gesprek met de onderneming over corruptie en andere
duurzaamheidsissues.

Voorgestelde toekomstige engagementdoelen
De engagementdoelen voor dit thema richten zich op verbetering van het anti-corruptiesysteem in een onderneming.
Transparantie


Het anti- corruptieprogramma en de uitvoering moeten openbaar worden gemaakt.



Externe borging van het anti-corruptieprogramma moet openbaar worden gemaakt.

Beleidsontwikkeling


Formuleer en publiceer anti-corruptiebeleid, inclusief een anti-omkoopbeleid en verwijzing naar relevante wetgeving.



Ontwerp beleid voor politieke bijdragen, liefdadigheidsbijdragen, kleinere smeergelden, giften en reiskosten.



Neem een anonieme, door een derde bediende tiplijn voor klachten op.

Toetsing en verbetering van huidige omstandigheden


Concern brede invoering van het anti-corruptiebeleid.



Geef alle werknemers training in de gedragscode en geef specifieke werknemers op maat gemaakte anticorruptietraining. Beoordeel werknemers met examens en maak resultaten openbaar.



Communicatie van het anti-corruptiebeleid en de uitvoering naar werknemers, partners en andere belanghebbenden.



Betaal compensatie, schades, boetes en schikkingen.

Sectorinitiatieven


De onderneming moet het al dan niet betrokken zijn bij anticorruptie-initiatieven zoals de UN Global Compact toelichten
en wordt aangemoedigd om deel te nemen aan bestaande anti-corruptieprogramma's.
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Bijlage - Internationale initiatieven tegen corruptie
Juridische instrumenten tegen corruptie
Er zijn verschillende verdragen en wetten tegen corruptie.


het VN Verdrag tegen corruptie, 2003



het OESO-Verdrag tegen omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale handelstransacties, 1997



de UK Bribery Act, 2010 (anti-omkopingswet van Groot Brittannië)



de US Foreign Corrupt Practices Act, 1977 (Amerikaanse wet inzake buitenlandse corruptiepraktijken)



de Inter-American Convention Against Corruption, 1996 (Inter-Amerikaans verdrag tegen corruptie)



de Verdragen van de Raad van Europa inzake corruptie, 1997-1999



The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, 2003 (Verdrag van de Afrikaanse Unie
inzake het voorkomen en bestrijden van corruptie)



de US Dodd-Frank Act, 2012 (Amerikaanse wet inzake rapportageplicht en transparantie)



de Transparantierichtlijn van de EU, 2013



de Braziliaanse anti-corruptiewetgeving



het strafrecht van de Volksrepubliek China, 1997



de anticorruptiewetgeving in India, 1988

CleanGovBiz Initiative
Het CleanGovBiz Initiatief helpt regeringen om de bestrijding van corruptie te versterken en te bespreken in
de samenleving en in de prESGte sector ter stimulering van echte verandering op weg naar integriteit.
http://www.oecd.org/cleangovbiz/
World Economic Forum’s Partnering Against Corruption Initiative (PACI)
PACI is een initiatief van de prESGte sector opgericht voor ondernemingen om zichzelf te verplichten tot ontwikkeling,
invoering en monitoring van anti-corruptieprogramma’s met behulp van netwerkbijeenkomsten met collega's en levering van
ondersteuningsinstrumenten door de prESGte sector zelf.
http://www.weforum.org/issues/partnering-against-corruption-initiative
Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)
Het EITI is een mondiale richtlijn die transparantie over opbrengsten stimuleert en het nemen van verantwoordelijkheid in de
delfstoffenwinning. Het kent een methodologie voor het monitoren en afstemmen van bedrijfsbetalingen en
overheidsopbrengsten uit olie, gas en mijnbouw op landniveau.
http://eiti.org/
th

UN Global Compact Working group on the 10 Principle
Het doel van deze werkgroep bestaande uit meerdere belanghebbenden is om strategische inbreng te bieden aan het werk
van de Global Compact inzake anti-corruptie en om de behoeften van ondernemers te bepalen bij het invoeren van de 10e
richtlijn. De werkgroep richt zich op het bijdragen aan grotere samenhang door de aansluiting bij bestaande initiatieven te
ondersteunen
en
te
vermijden
dat
inspanningen
dubbel
worden
gedaan.
http://www.unglobalcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/

Engagement Rapport ■ Mei 2016

Corruptie

39

40

Onderneming
Eni S.p.A. (Eni) houdt zich o.a. bezig met
olie-exploratie en -productie, gaswinning,
ingenieursdiensten, bouw en chemie.
Issue
Eni is in verband gebracht met talloze
corruptiegevallen.
Feiten
Eni is aangeklaagd wegens corruptie. In
Italië, Algerije en de VS doen de
autoriteiten onderzoek naar Eni en haar
dochtermaatschappijen (Saipem en Agip)
na
beschuldigingen
dat
meerdere
bestuurders smeergeld zouden hebben
betaald. De CEO van Saipem en de CFO
van Eni traden in december 2012 af
nadat de aanklagers een onderzoek
tegen de onderneming hadden ingesteld.
Eni
heeft
de
beschuldigingen
herhaaldelijk ontkend.
Materialiteit
Overtreding
Anti-corruptiestandaarden:
UN Global Compact principe 10
Betrokkenheid van de onderneming
Eni is zowel direct als indirect (via
dochtermaatschappijen) betrokken bij
corruptiezaken.
Risico
Betrokkenheid bij corruptie levert ernstige
reputatierisico’s op die de toekomstige
bedrijfsvoering
negatief
kunnen
beïnvloeden. De boetes en rechtszaken
kunnen ook materiële financiële gevolgen
hebben.
MSCI ESG Research
UN Global Compact: Fail
ESG Rating: BBB

Beweegredenen engagement
Eni wordt al lange tijd beschuldigd van corruptie. KCM heeft Eni voor
engagement geselecteerd om de maatregelen te kunnen beoordelen die de
onderneming gaat nemen om corruptie in de bedrijfsvoering te beperken. De
strategie van de onderneming op het gebied van corruptiebestrijding en
ethisch handelen wordt overschaduwd door voortdurende beschuldigingen
van corruptie en ongepaste betalingen. Het doel van dit engagementproces
is onze zorgen te uiten over het commitment van de onderneming om
corruptie te bestrijden. We willen een bijdrage leveren aan de implementatie
van Eni’s verbeterde anti-corruptiebeleid.
Engagementresultaten
KCM is sinds 1,5 jaar in dialoog met Eni (start eind 2014). De onderneming is
bereid om de corruptie-uitdagingen te bespreken en komt goed voorbereid op
de gesprekken. Tijdens het eerste gesprek gaf Eni al aan dat de
onderneming spoedig met nieuw anti-corruptiebeleid zou komen. Dat werd
eind 2014 op de corporate website gepubliceerd en wordt gezien als een
best-in-class beleid binnen de sector.
Tijdens de vervolgbijeenkomsten hebben we o.a. gesproken over
transparante informatieverschaffing over de corruptiezaken en de lopende
juridische procedures. Daarnaast hebben we Eni gestimuleerd om meer
informatie te verschaffen over de uitgevoerde (externe) audits en het due
diligence proces met derde partijen. Eni heeft ons geïnformeerd over het
implementatiemechanisme voor anti-corruptiecontroles, over de externe
audits (hoeveel controles per jaar), en over de uitvoering van het due
diligence proces bij externe partijen.
Eni is lid geworden van belangrijke internationale anti-corruptie initiatieven,
zoals de UN Global Compact anti-corruption task force en de Anti-corruption
working group van de OECD. Eni is door Transparency International
uitgeroepen tot en van de meest transparante ondernemingen en ze worden
genoemd in de top van de Transparency in Corporate Reporting Ranking.
De managementontwikkelingen lijken de juiste kant op te gaan. Een van de
management leden heeft zelfs een boek geschreven over zijn ervaringen
omtrent corruptie. Indien Eni nieuwe corruptieschandalen weet te vermijden,
is er geen noodzaak meer om over dit onderwerp een dialoog met Eni voort
te zetten. Op dit moment willen we de onderneming echter wel blijven volgen
om te kunnen beoordelen of het nieuwe beleid en de nieuwe programma’s
inderdaad ingevoerd worden en het gewenste effect hebben: geen grote
corruptieschandalen meer.

Engagementdoelen
De engagement van KCM zich op verbetering op verschillende terreinen:
transparantie, beleidsontwikkeling, toetsing en verbetering van huidige
omstandigheden, en deelname aan sectorinitiatieven. Deze engagement richt
zich op het volgende doel:
Toetsing en verbetering van huidige omstandigheden
Eni is gevraagd om aan te tonen dat het anti-corruptiebeleid, inclusief anticorruptietraining concern breed wordt ingevoerd.
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Engagement Factsheet: Securitas

Onderneming
Securitas AB levert beveiligingsdiensten;
met name gespecialiseerde bewakingsen surveillancediensten, en technische
oplossingen.
Issue
Securitas liep bij de aanpak van ESGuitdagingen achter bij sectorgenoten.
Feiten
De onderneming had een hoog
percentage
bedrijfsongevallen
en
beperkte rapportage op het gebied van
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen (MVO). Niet alle activiteiten
van
Securitas
zijn
OHSAS18001gecertificeerd. Daarnaast haalt de
onderneming
een
aanzienlijk
omzetaandeel uit overheidscontracten
waar de kans op omkoping en corruptie
groot is.
Materialiteit
Overtreding
De onderneming is niet betrokken bij
overtredingen van de principes van de
UN Global Compact.
Betrokkenheid van de onderneming
Het is een directe verantwoordelijkheid
van Securitas om ESG-uitdagingen te
beheersen.
Risico
Het
onvoldoende
aanpakken
en
controleren van bovengenoemde ESGuitdagingen
kan
resulteren
in
betrokkenheid bij schendingen van
arbeidsrechten,
ongelukken
omtrent
veiligheid
en
gezondheid
van
medewerkers, en corruptie.

MSCI ESG Research
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: B
(in 2015 verhoogd van CCC)

Beweegredenen engagement
Alhoewel Securitas niet betrokken is bij materiële schendingen van de ESGcriteria van KCM, loopt de onderneming wel het risico om in de toekomst
betrokken te raken bij arbeidsonrust, veiligheidsongevallen en corruptie. Dit
engagementproces heeft als doel om vast te stellen of de onderneming
bereid is om het ESG-gerelateerde beleid te verbeteren. Voorts willen we de
implementatie van dit beleid volgen en een bijdrage leveren aan betere
informatieverstrekking en rapportage op het gebied van MVO.
Engagementresultaten
KCM heeft Securitas eind 2014 benaderd voor een dialoog. Sindsdien
hebben we meerdere engagementgesprekken gehad waarin de MVO-aanpak
werd besproken. Securitas heeft het belang van MVO de afgelopen drie jaar
opgevoerd en de meeste van onze initiële engagementdoelen zijn sindsdien
gerealiseerd:
- Het maatschappelijk jaarverslag van Securitas voldoet aan alle GRI4richtlijnen.
- Securitas heeft in 2015 een nieuw governance, risico en compliance
(GRC) systeem ingevoerd. Het is een functie-overschrijdend systeem,
waarin al het beleid van de groep is opgenomen (zoals anticorruptiebeleid en gedragscode). Het systeem wordt ook gebruikt om
gegevens voor het MVO verslag op te vragen.
- Securitas aanpak tegen corruptie is verbeterd met een aanscherping van
het beleid en duidelijke senior management verantwoordelijkheden voor
de uitvoering van dit beleid. De onderneming implementeert nu een anticorruptietraining voor managers en speciale ‘doelgroepen’. Ook is de
rapportage over anti-corruptie verbeterd.
- Securitas heeft de implementatie van de klokkenluidersregeling in
meerdere landen ingevoerd. Cambodia is het laatste land waar deze
regeling ingevoerd gaat worden. Er zijn wat technische uitdagingen die de
invoering vertragen (o.a. taal). In Cambodia zijn al wel verschillende
rapportage
kanalen
beschikbaar
maar
geen
formele
klokkenluidersregeling.
- Securitas is ‘voorlopig lid’ van de International Code of Conduct
Association (ICoCA) geworden en heeft de International Code of Conduct
for PrESGte Security Providers ondertekend.
- OHSAS 18001: Securitas rapporteert een overzicht van de
gecertificeerde faciliteiten. De onderneming heeft uitgelegd dat de
certificering tijd en capaciteit kost. Securitas vindt het belangrijker dat de
juiste processen geïmplementeerd zijn dan dat de certificatie is geregeld.
Securitas heeft geen doelstellingen geformuleerd om de certificering
verder uit te breiden.
- In 2015 heeft Securitas de UN Global Compact ondertekend.
Engagementdoelen
De engagement met Securitas richt zich op de volgende doelen:
Transparantie
Securitas is gevraagd meer te rapporteren over haar activiteiten ter
bescherming van mensenrechten. Verder hebben we de publicatie van een
geïntegreerd jaarverslag besproken.
Beleidsontwikkeling
De veiligheid en gezondheid van werknemers komen weliswaar in de
gedragscode aan de orde, maar Securitas wordt aangemoedigd om een
afzonderlijk arbo-beleid te formuleren. Daarnaast is Securitas gevraagd om
concrete arbo-doelstellingen op te stellen en de OHSAS 18001-certificering
uit te breiden.
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KCM biedt naast een verantwoorde beleggingsoplossing ook een duurzame beleggingsoplossing. Deze fondsen zijn met
name interessant voor liefdadigheidsinstellingen en stichtingen. Voor de duurzame beleggingsoplossingen volgt KCM een
strenge uitsluitingsaanpak: we beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen die actief zijn in de segmenten tabak, alcohol,
kansspelen, bont, conventionele wapens, kernenergie en genetisch gemodificeerd voedsel.
Bij deze beleggingsoplossing kijken we bovendien of ondernemingen over een ethisch dierproefbeleid beschikken. Mocht
een onderneming wettelijk verplicht zijn om in een bepaalde fase van haar activiteiten dierproeven uit te voeren (of dat nu in
het kader van een milieutest is of om een nieuwe chemische stof op de markt te brengen), dan moet dit bedrijf een ethisch
verantwoord dierproefbeleid voeren. Hierin moet de onderneming de 3V-principes onderschrijven (het vervangen,
verminderen en verfijnen van dierproeven) en ernaar streven om het uitvoeren van dierproeven tot een minimum te
beperken. Dit betekent onder meer dat de onderneming onderzoek naar alternatieven voor dierproeven moet ondersteunen
en iedere keer als dat mogelijk is naar alternatieven voor dierproeven moet uitwijken.
We hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de sectoren die in principe verplicht zijn om dierproeven uit te voeren en
moeten concluderen dat de informatieverschaffing op dit gebied nog steeds onder de maat is. Diverse ondernemingen
voldeden weliswaar aan alle hierboven genoemde eisen, maar maakten dat niet bekend.
Gedurende het afgelopen jaar hebben we een dialoog gevoerd met de Franse voedingsmiddelenmultinational Danone en de
Amerikaanse speciaalchemicaliënproducent Albemarle. Beide ondernemingen konden aantonen dat zij aan onze criteria
voldoen, maar gaven toe dat ze dit onvoldoende toelichten. Na een uitvoerige dialoog heeft het hoofdkantoor van Albemarle
in Louisiana een officiële verklaring over dierproeven op de website gezet. Danone werkt hier momenteel ook aan. We
zetten de dialoog voort en houden deze kwestie in de gaten.
Gesterkt door deze twee cases blijven wij ook met andere ondernemingen in ons universum een dialoog voeren. We
moedigen deze bedrijven aan om meer informatie te verschaffen en op het gebied van dierproeven striktere standaarden in
te voeren. Nieuwe ondernemingen die volgens onze screening betrokken zijn bij dierproeven worden zorgvuldig beoordeeld.
Zodra blijkt dat ondernemingen aan onze criteria voldoen, worden zij (net als Albemarle) in het beleggingsuniversum voor
onze duurzame beleggingsoplossingen opgenomen.
N.B.: Bedrijven die bij de productie of ontwikkeling van cosmetica dierproeven toepassen, worden voor de duurzame
beleggingsoplossingen altijd direct als belegging uitgesloten.
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Engagement met externe
fondsmanagers
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Engagement met externe fondsmanagers

Naast compliance met de uitsluitingslijst van KCM en het ondertekenen van de PRI, beoordelen we externe managers op de
volgende drie onderdelen: beleid, proces en transparantie. Zo kijken we bijvoorbeeld of de fondsmanager een specifiek
beleid heeft geformuleerd voor verantwoord beleggen, of ze duidelijke richtlijnen en doelstellingen voor engagement hebben
en of ze deelnemen aan collaboratieve engagement projecten. Daarnaast worden fondsmanagers beoordeeld op
transparantie en stimuleren we fondsmanagers om te rapporteren over verantwoord beleggen. De engagement met
fondsmanagers richt zich op de elementen waar de fondsmanager nog verbeterpunten heeft. Daarnaast is de dialoog
bedoeld om best practices te delen. Van alle managers wordt een engagement log bijgehouden en wordt een engagement
factsheet opgesteld voor rapportage richting klanten.
In het afgelopen jaar hebben we in totaal met 16 fondsmanagers engagementgesprekken gevoerd. Tijdens deze meetings
hebben we gesproken over het verantwoord beleggingsbeleid, het stemproces, de engagement aanpak, en over specifieke
beleggingen in het fonds. Met de meeste managers hebben we een of twee meetings gehad, met enkele andere managers
hebben we meerdere gesprekken gevoerd. Een voorbeeld hiervan is een Amerikaanse fondsmanager die een belegging
had in een nucleair wapenbedrijf. We hebben onze zorgen geuit omtrent deze belegging en toegelicht waarom dit in Europa
een controversiële belegging is. Na meerdere gesprekken was de manager voldoende overtuigd om deze belegging te
verkopen. Daarnaast toonde de fondsmanager interesse in ESG integratie en heeft zich gecommitteerd aan verdere
integratie van de data van MSCI ESG Research in hun credit fonds. Een ander mooi engagement resultaat is een Duitse
small-cap manager die, mede namens het verzoek van KCM, de PRI heeft ondertekend in 2015. Verder hebben we in 2015
met de meeste aandelenfondsen gesproken over hun stembeleid en de publicatie van stemresultaten. Een andere
interessante ontwikkeling is de focus van passieve fondshuizen richting betrokken aandeelhouderschap. Met verscheidene
passieve managers hebben we gesprokene over hun engagementbeleid en de implementatie hiervan. KCM is tevreden over
de bereidheid van managers om over verantwoord beleggen te praten. Bovendien merken we dat er meer transparantie is
dan in voorgaande jaren.
Op de volgende pagina’s van dit rapport kunt u de engagement factsheets vinden van de fondsmanagers die we afgelopen
jaar gesproken hebben.
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In 2015 is ESG volledig geïntegreerd in de selectie en monitoring van externe managers. Alle potentiele nieuwe managers
en goedgekeurde managers zijn aangesproken op hun aanpak rondom verantwoord beleggen.
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Fondsmanager
Standard Life Investments (SLI)
Fonds
SLI Euro Credit Fund
Ondertekenaar PRI
Ja
Naleving uitsluitingslijst KCM
Ja. De standaardfondsen van deze
manager sluiten alleen bedrijven uit die
betrokken zijn bij de productie van
clustermunitie en landmijnen. Voorts
beleggen de SRI-fondsen niet in
ondernemingen: 1) met een lage SRIrating; 2) die niet door de UNGCscreening komen; of 3) die betrokken zijn
bij de productie van andere dan de
hierboven
genoemde
controversiële
wapens.
Meest recente contact
We hebben regelmatig contact met SLI.
Het meest recente formele gesprek was
op 8 april 2016.

Screening MSCI ESG Research

Samenvatting: beleid, proces en rapportage verantwoord beleggen
Standard Life Investments (SLI) is met zijn grondige en gestructureerde
ESG-beleid een vooraanstaande partij in de sector. Op het gebied van
verantwoord beleggen staat bij SLI de gedachte centraal dat engagement
veranderingen in gang zet: dit vormt dan ook hun voornaamste
aandachtspunt.
Sinds kort zijn het Governance & Stewardship Team en het Responsible
Investment Team samengevoegd om de samenwerking tussen de teamleden
te bevorderen.
SLI heeft een speciale website heeft waar het stembeleid, stemverslagen,
engagementverslagen en het jaaroverzicht ‘Governance & Stewardship’ te
vinden zijn. Vergeleken met sectorgenoten verschaft SLI daarmee zeer veel
informatie. Voorts organiseert SLI ieder kwartaal webinars waar stakeholders
niet alleen geïnformeerd worden over de vooruitgang die op
engagementgebied geboekt is, maar ook over interessante stemresultaten en
nieuwe onderzoeksbevindingen. SLI publiceert regelmatig thematische ESGresearch, zoals in 2015 een rapport over ‘stranded assets’ (investeringen die
niet langer terugverdiend kunnen worden). Op basis van deze research had
KCM
een
interessant
gesprek
met
SLI
over
collectieve
engagementinitiatieven op het gebied van klimaatverandering en over het
meten van de CO2-uitstoot.
Om te kunnen beoordelen hoe bedrijven met ESG-kwesties omgaan, voert
SLI grondig onderzoek uit. De analisten volgen een sectorbenadering en
stellen vast wat de belangrijkste factoren zijn die de performance
beïnvloeden. Daarbij kijkt SLI ook naar sectorstudies en rapporten over
nieuwe regelgeving. Op basis van deze bronnen en informatie uit
bedrijfsrapportages classificeert SLI bedrijven op hun relatieve positie in de
sector. SLI wil dieper graven dan de concurrentie om er zeker van te zijn dat
de bedrijven waarin belegd wordt volledig doorgrond worden.
SLI is bereid om ons niet alleen meer te vertellen over de ondernemingen die
ons interesseren, maar ook over de engagementstrategieën die de manager
volgt. SLI staat altijd open voor een discussie over verantwoord beleggen.

Verbeterpunten
SLI kan profiteren van een voortgaande integratie van ESG in het
beleggingsproces.
Besproken controversiële beleggingen
Tijdens de meest recente gesprekken hebben we vooral aandacht besteed
aan het overkoepelende verantwoord beleggingsbeleid en de implementatie
van ESG binnen Standard Life Investments. Bij de bespreking van trends en
sectorkwesties werden echter ook diverse specifieke thema’s besproken,
zoals Israëlische banken die de bouw van nederzettingen in Palestijnse
gebieden financieren.
Bron: MSCI ESG Research,
gegevens per 31 maart 2016

portefeuille-

De grafieken dienen ter illustratie: de
fondsmanager richt zich niet actief op
portefeuilles met hoge ESG-ratings en/of
positieve UNGC-screenings.
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In het kader van de Panama Papers spraken wij voorts over
belastingontduiking door sommige bedrijven. SLI houdt met name de
farmaceutische onderneming Shire in het oog: dat heeft momenteel een
belastingdruk van slechts 0,2% en kan fors geraakt worden door de nieuwe
belastingontduikingswetgeving die in de VS is aangenomen.
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Fondsmanager
T. Rowe Price (TRP)
Fonds
ICBE-fondsen T. Row Price: Global
Emerging Markets Equity & Asian exJapan Equity
Ondertekenaar PRI
Ja
Naleving uitsluitingslijst KCM
Ja
Meest recente contact
12 april 2016

Screening MSCI ESG Research:
T. Rowe Price Global Emerging Markets
Equity Fund:

Samenvatting: beleid, proces en rapportage verantwoord beleggen
T. Rowe Price (TRP) gelooft in de integratie van ESG-factoren in het
beleggingsbeleid en legt de verantwoordelijkheid voor het signaleren en
aanstippen van ESG-kwesties bij de analisten. ESG-analyse en engagement
zijn volgens TRP het meest effectief in de handen van ervaren beleggers die
de betreffende onderneming goed kennen en de ESG-overwegingen in de
juiste context weten te beoordelen. De ESG-activiteiten van TRP zijn met
name gericht op governance, vanuit de overtuiging dat maatschappelijke en
milieuproblemen bij goed geleide bedrijven minder vaak voorkomen.
Ter ondersteuning van de beleggingsteams heeft TPR drie ESG-specialisten
in dienst met ieder een eigen aandachtsgebied: aandelen VS, aandelen
internationaal inclusief opkomende markten, en vastrentende waarden. Naast
deze specialisten beschikt TRP over een team van drie professionals die zich
fulltime met stemmen bezighouden. Het 20-koppige Proxy Voting Committee
bestaat hoofdzakelijk uit portefeuillemanagers en analisten. Tot slot oefent
het senior management van de beleggingsdivisie de toezichtsfunctie op het
onderdeel verantwoord beleggen uit.
Alle analisten en portefeuillemanagers hebben toegang tot Sustainalytics. Dit
is geïntegreerd in de centrale researchdatabase. Daarnaast heeft het
Emerging Markets Team een analist in dienst die in deeltijd specifieke ESGprojecten uitvoert en het Global Emerging Markets Equity Fund regelmatig op
ESG-kwesties screent. TRP volgt een actief stembeleid dat beleggingsgericht
is. Iedere portefeuillemanager mag voor het aantal aandelen onder zijn
beheer stemmen. TRP licht op de eigen website en op de website van de
Amerikaanse toezichthouder uitgebreid toe hoe gestemd is. De toelichting die
bij de Amerikaanse beleggingsfondsen wordt gegeven, geldt ook voor de
ICBE-fondsen waarin Kempen belegt.
De ESG-activiteiten van TRP zijn transparant en de fondsmanager staat
open voor discussie over ESG-kwesties. Op de website van TRP staan
commissiereglementen, documenten over governance, milieubeleid, ESGbeleid en stembeleid, proxy statements (brieven bij de uitnodiging voor
aandeelhoudersvergaderingen), stemverslagen en het jaarlijkse Corporate
Social Responsibility Report. TRP kent geen fondsspecifieke rapportage
anders dan de stemverslagen.

Bron: MSCI ESG Research,
gegevens per 31 maart 2016

portefeuille-

De grafieken dienen ter illustratie: de
fondsmanager richt zich niet actief op
portefeuilles met hoge ESG-ratings en/of
positieve UNGC-screenings.
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Verbeterpunten
KCM raadt TRP aan om ook het internationale stembeleid op de website te
publiceren. Het document dat nu op de website staat, is met name op de VS
gericht. Daarnaast zouden we graag fondsspecifieke rapportages over de
ESG-activiteiten zien.
Besproken controversiële beleggingen
Het T. Rowe Price Emerging Markets Equity Fund heeft een positie in
Walmex, dat op onze Avoidance List staat. TRP vindt dat Walmex – dat al in
2012 voor het eerst van omkoping werd beschuldigd – zich inmiddels harder
inspant om op diverse gebieden (zoals witwaspraktijken) de wetgeving beter
na te leven. Volgens TRP zijn er maar weinig Latijns-Amerikaanse
sectorgenoten met een strikter anti-corruptiebeleid dan Walmex. Gezien de
recente upgrade van de ESG-rating van Walmex is KCM de case nu ook aan
het heronderzoeken.
Het T. Rowe Price Asia ex-Japan Fund heeft posities in diverse
ondernemingen met een CCC-rating. De meest recent besproken
ondernemingen zijn CNOOC en Ultratech Cement. In beide gevallen is
volgens MSCI ESG Research het voornaamste probleem dat deze
ondernemingen steeds striktere uitstootregels moeten naleven.
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Engagement Factsheet: Kempen

Toelichting specifieke cases

Fonds
Kempen Euro Credit Fund
Ondertekenaar PRI
Ja
Naleving uitsluitingslijst KCM
Ja
Meest recente contact
-

Screening MSCI ESG Research:

Cyberveiligheid
In 2015 is het aantal cyberaanvallen op zowel bekende als
kleinere ondernemingen opnieuw toegenomen. Dit probleem vergt
steeds meer aandacht. Aan Priceline, een onderneming uit een
van onze kredietportefeuilles, hebben wij specifieke vragen
voorgelegd over methoden om dit concrete risico tegen te gaan
en over mogelijke verbeteringen daarvan.
Bedrijfsethiek en -cultuur en corruptiebestrijding
Corruptie is eveneens een onderwerp waaraan wij bij onze
kredietbeleggingen aandacht besteden. Daarom onderhouden wij
sinds 2014 contacten met ENI Spa en Securitas, die beide deel
uitmaken van onze kredietportefeuilles. Zie voor nadere informatie
het thema paper over corruptie en de engagement factsheets met
betrekking tot deze twee ondernemingen.
Controversiële praktijken in grondstoffenwinning
Voor wat betreft het kredietfonds hebben wij bij onze gesprekken
met ondernemingen de nadruk gelegd op het vergroten van
transparantie; meer uitgebreide en uitvoerige openbaarmaking
van informatie. Zo hebben wij Glencore (individueel en samen
met andere beleggers) benaderd met betrekking tot het beleid op
het gebied van mensenrechten en milieubescherming en een
mogelijke uitbreiding van de informatieverstrekking voor de
specifieke onderneming en voor de sector als geheel. Verderop in
dit rapport in de engagement factsheet van Glencore kunt u meer
lezen over deze zaak.

Bron: MSCI ESG Research,
gegevens per 31 maart 2016

portefeuille-

Deze grafieken dienen ter illustratie: de
fondsmanager richt zich niet actief op
portefeuilles met hoge ESG-ratings en/of
positieve UNGC-screenings.
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Naar aanleiding van een groot incident met een dam in Brazilië
zijn we ook een engagement gestart met BHP Billiton. De dam
was beschadigd en heeft een lekkage van mijnafval veroorzaakt
en een overstroming van water met giftige stoffen in de lokale
gemeenschap en verder langs de rivier. De onderneming neemt
verantwoordelijkheid voor het incident en committeert zich om tot
een schikking met de overheid te komen. Het is belangrijk dat
BHP Billiton maatregelen neemt om zulke ongevallen in
toekomstige bedrijfsactiviteiten te voorkomen. We zullen hier
komende tijd in meer detail met de onderneming over spreken.
Geïntegreerde rapportage
TenneT is een interessant geval waarin de onderneming zelf het
initiatief heeft genomen tot een dialoog. Deze dialoog was erop
gericht verschillende stakeholders te betrekken bij de invoering bij
TenneT van een geïntegreerde rapportageaanpak, waarbij de
financiële en de niet-financiële resultaten van de onderneming op
organische wijze naadloos worden gecombineerd. KCM heeft
hiervoor input geleverd en haar visie geformuleerd. KCM staat
volledig achter geïntegreerde rapportage en moedigt de
ondernemingen waarin zij investeert aan voor een dergelijke
benadering te kiezen.

Engagement Factsheet: Kempen
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Fondsmanager
Northern Trust (NT)
Fondsen
NT All Country Asia ex Japan Equity
Index Fund; NT Developed Real Estate
Index Fund; NT Europe Fundamental
Index Fund; NT U.S. Fundamental Index
Fund
Ondertekenaar PRI
Ja
Naleving uitsluitingslijst KCM
Nee (passieve fondsen)
Meest recente contact
30 maart 2016

Screening MSCI ESG Research:
NT All Country Asia ex Japan Equity
Index Fund:

Samenvatting: beleid, proces en rapportage verantwoord beleggen
Northern Trust kent geen algemeen uitsluitingsbeleid. Voor de ESG-fondsen
wordt MSCI ESG Research gebruikt om de uitsluitingen te bepalen.
Aandelen uit zowel ontwikkelde als opkomende markten worden gescreend
op naleving van de UN Global Compact en betrokkenheid bij de
tabaksindustrie en controversiële wapens. Aandelen uit opkomende markten
worden extra gescreend op governance door ISS (Institutional Shareholder
Services).
Het uitbrengen van de stemmen wordt ieder kwartaal door een speciale
stemcommissie getoetst. Het stembeleid is te vinden op de website. De
nadruk in het stembeleid ligt op bestuur en beloning maar maatschappelijke
en milieufactoren worden ook in aanmerking genomen. Northern Trust oefent
voor alle beleggingen het stemrecht bij volmacht via ISS uit. De
stemrichtlijnen van Northern Trust zijn ingevoerd in het systeem van ISS.
Eventuele controverses worden gemeld door ISS en besproken binnen het
ESG-team van Northern Trust, dat voor extra input toegang heeft tot het
stemadvies van Hermes.
Northern Trust publiceert zijn stemgedrag niet maar maakt dit op verzoek op
kwartaalbasis wel bekend. Hetzelfde geldt voor het rapport van Hermes over
engagement en stemadvies. Northern Trust gebruikt de engagementdiensten
van Hermes EOS. De uitgangspunten van het beleid van Hermes zijn: focus
op belangrijke beleggingen, afhankelijk van omvang van positie, ernst van
schendingen en verwachte impact van engagement; geef blijk van toewijding
maar ook weer niet te expliciet; zoek persoonlijk contact en voer het woord
op AVA’s alleen als je het gevoel hebt dat je niet serieus wordt genomen in
de dialoog; benader beleggingen vanuit een holistische visie en neem de
zakelijke context in aanmerking. In de meeste gevallen draait het bij
engagement nu om governance. Het engagementbeleid geldt op dit moment
alleen voor specifieke ESG-fondsen van Northern Trust.
Northern Trust lanceerde in 2015 een beleggingsstrategie met een focus op
beperking van de CO2-uitstoot en trok nieuwe klanten voor de ESG-fondsen.
Het Northern Trust ESG-platform staat volop in de belangstelling bij zowel
Nederlandse als internationale beleggers. De fondsen zijn verkrijgbaar in
Luxemburg, Dubai, Singapore en Hongkong. Openstelling voor beleggers in
andere landen wordt onderzocht. KCM kijkt momenteel ook naar de
mogelijkheden van de ESG-fondsen van NT.

Bron: MSCI ESG Research,
gegevens per 31 maart 2016

portefeuille-

Deze grafieken dienen ter illustratie: de
fondsmanager richt zich niet actief op
portefeuilles met hoge ESG-ratings en/of
positieve UNGC-screenings.

In juni 2015 vormde Northern Trust een ESG Council. Deze raad telt 14
leden die afkomstig zijn uit verschillende teams: risico/compliance, ESG,
vastrentend, aandelen, manager of managers en wealth management.
Northern Trust is bereid de dialoog met KCM aan te gaan en onderwerpen
met betrekking tot verantwoord beleggen te bespreken.
Verbeterpunten
KCM wil dat Northern Trust het ESG-beleid verder institutionaliseert. Wij
raden Northern Trust aan om zijn engagementdiensten uit te breiden naar
meer fondsen en informatie over zijn activiteiten in dit verband bekend te
maken. Verder dient Northern Trust duidelijke doelen te formuleren om het
succes van de engagementactiviteiten te kunnen meten.
Besproken controversiële beleggingen
De indexfondsen van Northern Trust houden posities aan in een aantal
controversiële wapenfabrikanten. Het NT All Country Asia ex Japan Equity
Index Fund is bijvoorbeeld belegd in Hanwha Corporation, Korea Aerospace
Industries, Larsen & Toubro Ltd. en Singapore Technologies Engineering Ltd.
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Fondsmanager
The Vanguard Group, Inc.
Fondsen
Vanguard European Stock Index Fund;
Vanguard Institutional Index Fund;
Vanguard Japan Stock Index Fund;
Vanguard EM Stock Index Fund
Ondertekenaar PRI
Ja
Naleving uitsluitingslijst KCM
Nee. Het SRI-fonds voldoet aan de lijst
van KCM. Enkele andere fondsen volgen
een benchmark en beleggen wel in
ondernemingen op de lijst van KCM.
Meest recente contact
Er is regelmatig contact met Vanguard,
voor het laatst formeel op 9 mei 2016.

Screening MSCI ESG Research:
Vanguard Developed Markets Index Fund

Samenvatting: beleid, proces en rapportage verantwoord beleggen
In november 2014 ondertekende Vanguard de PRI. Deze sluiten aan bij de
overtuigingen en fiduciaire taken van Vanguard, dat al lang ESG-factoren in
aanmerking neemt bij de beoordeling van beleggingsrisico’s. Vanguard
oefent het stemrecht uit en gaat rechtstreeks de dialoog aan met bedrijven
over ESG-kwesties. Door de PRI te ondertekenen heeft Vanguard een stap
gezet op weg naar integratie van ESG in het bestaande beleggingsproces.
Vanguard onderzoekt of bedrijven waarin de fondsen beleggen, direct
betrokken zijn bij misdaden tegen de menselijkheid of ernstige schendingen
van mensenrechten die reden zouden kunnen zijn om een dialoog aan te
gaan of de belegging te verkopen. Vanguard onderkent dat sommige
beleggers zich uitsluitend door sociale en persoonlijke overwegingen laten
leiden. Voor deze categorie is er het Vanguard SRI European Stock Fund,
dat niet belegt in aandelen die niet aan de SRI-criteria voldoen.
Vanguard ziet het als zijn plicht tegenover beleggers dat zijn fondsen
maximale langetermijnwaarde creëren. Daarom spreekt Vanguard bedrijven
waarin is belegd, aan op hun beleid inzake governance en beloning van
bestuurders. In de optiek van Vanguard is dit een belangrijk middel om de
aandeelhouderswaarde te vergroten. Dit commitment komt het duidelijkst tot
uiting in de uitoefening van het stemrecht op AVA´s. Een team van analisten
evalueert onafhankelijk elk voorstel en stemt namens de fondsen in
overeenstemming met hun stemrichtlijnen. Daarnaast zoekt Vanguard actief
de dialoog. Dit maakt het mogelijk om kwesties aan te kaarten waarover niet
gestemd hoeft te worden. Door een constructieve dialoog wil Vanguard
bedrijven beter in staat stellen om duurzame waarde te creëren. Het
corporate governance team kan besluiten uitgeleende stukken terug te
vragen indien dit nodig is voor de stemming over belangrijke onderwerpen.
KCM heeft de ondertekening van de PRI met de fondsmanager besproken en
Vanguard heeft een uitvoerig plan gepresenteerd om invulling te geven aan
engagement en de zes PRI’s. Omdat de PRI nog maar kort geleden zijn
ondertekend, werkt de fondsmanager nog aan een duidelijke strategie.
Onlangs is het Shareholder Liaison Committee gevormd en heeft Vanguard
de Europese websites verbeterd door deze uit te breiden met het onderdeel
Corporate Governance. Hier zijn ook de stemrichtlijnen, het stemgedrag en
informatie over engagementinitiatieven te vinden. Vanguard is bezig zijn
ESG-beleid verder te ontwikkelen en lijkt hierbij vooruitgang te boeken. Tot
nu toe heeft de focus gelegen op de verdere integratie van ESG in de
bedrijfsprocessen. Hiertoe wordt nu ook gebruikgemaakt van de diensten van
MSCI ESG Research.

Bron: MSCI ESG Research,
gegevens per 31 maart 2016

portefeuille-

Deze grafieken dienen ter illustratie: de
fondsmanager richt zich niet actief op
portefeuilles met hoge ESG-ratings en/of
positieve UNGC-screenings.

Verbeterpunten
Na de ondertekening van de PRI in 2014 ging Vanguard aan de slag met de
verdere verankering van ESG in de organisatie. Bij een grote speler als
Vanguard is degelijkheid belangrijker dan snelheid. Wij zijn gecharmeerd van
de pure benadering van Vanguard maar zetten de dialoog voort over de
integratie van milieu- en maatschappelijke aspecten in engagement,
stemgedrag en beleggingsbeleid. Voorts stimuleren wij Vanguard om zich
aan te sluiten bij collectieve engagementinitiatieven.
Besproken controversiële beleggingen
Specifieke beleggingen zijn niet besproken, omdat de gesprekken tot nu toe
plaatsvinden op beleidsniveau.
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Fondsmanager
BlackRock
Fondsen
BlackRock
Global
Funds
Europe;
BlackRock Euro Investment Grade
Corporate Bond Index Fund; BlackRock
BGIF Global Government Bond Index
Fund
Ondertekenaar PRI
Ja, sinds 2008
Naleving uitsluitingslijst KCM
Ja
Meest recente contact
18 april 2016

Screening MSCI ESG Research:
BlackRock Global Fund

Samenvatting: beleid, proces en rapportage verantwoord beleggen
BlackRock kijkt vooral door de governance-lens naar ESG: bij een goede
governance-structuur staat een onderneming minder bloot aan milieu- en
maatschappelijke risico´s. De benadering van governance door BlackRock
heeft een regionale focus, vanuit het besef dat ieder land zijn eigen cultuur
en beleid heeft. Governance is dus contextafhankelijk.
De engagementagenda van BlackRock wordt bepaald door regelmatige
regionale screenings om potentiële problemen te signaleren. Sinds 2015
maakt BlackRock voor deze screening gebruik van MSCI ESG Research. Nu
het screeningproces goed is opgezet, heeft BlackRock het accent in zijn
engagement verlegd van ad-hoc en reactief naar duurzaam en proactief. Op
basis van de screenings stelt BlackRock een ESG-ranglijst op: bedrijven met
de zwakte ESG-prestatie en de hoogste materialiteit van problemen komen
met voorrang in aanmerking voor engagement. Een andere belangrijke factor
is de impact die BlackRock denkt te kunnen uitoefenen via engagement ten
behoeve van klanten.
MSCI ESG Research is inmiddels geïntegreerd in de fundamentele tools die
door de verschillende beleggingsteams worden gebruikt voor onderzoek. Dit
vormt een belangrijke stap op weg naar ESG-integratie, ook al kunnen
portefeuillemanagers en analisten alleen de hoogste scores zien en wordt
engagement nog steeds in hoofdzaak door het Investment Stewardship team
geïnitieerd. De ongeveer 20 leden van dit team zijn werkzaam vanuit vier
regionale kantoren en hebben drie kerntaken: uitoefening van het stemrecht,
engagement op ondernemingsniveau (samen met de beleggingsteams die de
helft van de bijeenkomsten bijwonen) en engagement op marktniveau
(deelname aan sectorbrede initiatieven zoals de recente consultatie over de
herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code).
BlackRock maakt geen onderscheid in strategieën naar fundamenteel actief,
kwantitatief actief of indexgebonden. De onderliggende kracht van de
beleggingen wordt volledig benut via uitoefening van het stemrecht en
engagement. Deze benadering en de positie van BlackRock als een van de
grootste vermogensbeheerders wereldwijd bieden een groot schaalvoordeel.
Een interessant aspect van de passieve strategieën is dat BlackRock wel het
stemrecht uitoefent maar in principe uitgeleende aandelen niet terugvraagt.
Op dit punt verschilt BlackRock van andere passieve fondsmanagers. Bij
vermoedens van reputatierisico worden de aandelen wel teruggevraagd om
het stemrecht uit te kunnen oefenen. Over het algemeen maakt BlackRock
echter zijn mening kenbaar via de niet-uitgeleende aandelen.

Bron: MSCI ESG Research,
gegevens per 31 maart 2016

portefeuille-

Deze grafieken dienen ter illustratie: de
fondsmanager richt zich niet actief op
portefeuilles met hoge ESG-ratings en/of
positieve UNGC-screenings.

Verbeterpunten
Wij stimuleren Blackrock om zich duidelijker uit te spreken over haar ESGovertuigingen en bij te dragen aan de verduurzaming van de sector. Afgezien
van de voorbeelden in het Corporate Governance & Responsible Investment
Report waarin ieder kwartaal engagement cases worden beschreven (zonder
bedrijven bij naam te noemen), is BlackRock terughoudend over zijn
engagementactiviteiten.
Besproken controversiële beleggingen
Tot nu toe lijkt het voor BlackRock onmogelijk om aan te geven met welke
ondernemingen in de portefeuilles van de fondsen waarin wij beleggen, zij
engagement voeren. Tijdens overleg is het ons niet gelukt concrete gevallen
bespreekbaar te maken, ook al hadden wij vooraf hierom gevraagd.
BlackRock heeft echter beloofd te komen met een concrete engagement
case uit de portefeuille van BGF European.
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Uitsluitingslijst
Avoidance Lijst
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Uitsluitingsbeleid
Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens worden uitgesloten van het
beleggingsuniversum. Controversiële wapens zijn antipersoonsmijnen, kernwapens, clustermunitie, chemische en
biologische wapens. In 2015 heeft KCM de screeningscriteria voor controversiële wapens aangescherpt. Zo worden de
moeder- en dochterondernemingen van producenten van clustermunitie per direct uitgesloten. Daarnaast kunnen
ondernemingen weer van de uitsluitingslijst af worden gehaald indien er meer dan drie jaar geen betrokkenheid is geweest
bij de productie van controversiële wapens en zijn er screeningscriteria toegevoegd voor kernwapenproducenten. In totaal
worden er nu 35 ondernemingen uitgesloten (zie volledige lijst op de volgende pagina’s).
Ieder kwartaal screenen we het beleggingsuniversum, dat wordt gedekt door MSCI ESG Research, op mogelijke
schendingen met onze uitsluitingsbeleid. Op basis van deze screening bepalen we of we namen toe moeten voegen of
potentieel kunnen verwijderen van onze uitsluitingslijst.
De uitsluitingslijst is van toepassing op alle interne en alle actieve externe beleggingsfondsen. Interne beleggingen in de
uitgesloten ondernemingen zijn niet mogelijk omdat deze namen geblokkeerd zijn in het systeem. Alle externe
beleggingsfondsen worden op kwartaalbasis gescreend op mogelijke beleggingen in ondernemingen op onze uitsluitingslijst.
Avoidance Lijst
Gedurende 2015 heeft KCM de Avoidance Lijst geïmplementeerd. Op deze lijst staan ondernemingen die al lange tijd
betrokken zijn bij fundamentele schendingen van ESG-criteria en geen verbetering hebben laten zien door de jaren heen.
KCM wil beleggingen in deze ondernemingen vermijden. Potentiële interne beleggingen in deze ondernemingen worden
geblokkeerd. Externe actieve beleggingsfondsen die in deze ondernemingen willen beleggen worden hierop aangesproken
door middel van een engagementproces. Ieder kwartaal screenen we de externe actieve beleggingsfondsen op potentiele
beleggingen in ondernemingen op de Avoidance Lijst. In totaal staan er momenteel 18 ondernemingen op deze lijst. De
namen en de beweegreden voor opname op de Avoidance Lijst staat in het overzicht op de volgende pagina’s.
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Onderneming

Land

Betrokken bij:

Schending van:

Aecom

VS

Productie van
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Aeroteh SA

Roemenië

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Orbital ATK
(previous Alliant
Techsystems)

VS

Productie van
antipersoonsmijnen en
speciale componenten
voor clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)
Mine Ban Treaty (Ottawa, 1997)

Aryt Industries

Israel

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Ashot Ashkelon

Israel

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Blueprint Technologies

VS

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Bechtel

VS

Productie van
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Babcock & Wilcox

VS

Productie van
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

China Aerospace
Science and
Technology Corporation

China

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

China North Industries
Group Corporation

China

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

China Spacesat Co.,
Ltd.

China

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Fluor Corporation

VS

Productie van speciale
componenten voor
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

General Dynamics Corp

VS

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Hanwha Corp

Korea

Marketing en productie
van clustermunitie en
antipersoonsmijnen

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)
Mine Ban Treaty (Ottawa, 1997)

Honeywell International

VS

Productie van speciale
componenten voor
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Huntington Ingalls
Industries

VS

Productie van
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Israel Military Industries

Israel

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Inner Mongolia North
Heavy Industries

China

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Jacobs Engineering
Group

VS

Productie van
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Korea Aerospace
Industries

Korea

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Larsen and Toubro Ltd

India

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)
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Onderneming

Land

Betrokken bij:

Schending van:

Lockheed Martin Corp

VS

Productie van
kernwapens en
wapensystemen
waarmee clustermunitie
kan worden ingezet

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)
The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Motovilikha Plants JSC

Rusland

Productie van speciale
componenten voor
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Nabha Power Limited

India

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Newport News Nuclear

VS

Productie van speciale
componenten voor
clustermunitie

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Norinco

China

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

North Huajin Chemical
Industries Co., Ltd.

China

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

North Navigation
Control Technology Co.,
Ltd

China

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Poongsan Corp

Korea

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Raytheon

VS

Productie van speciale
componenten voor
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Roketsan Roket Sanayi
ve Ticaret Anonim
Sirketi

Turkije

Productie van
clustermunitie

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)

Serco Group

VK

Productie van
kernwapens

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

Singapore Technologies
Engineering

VS

Productie van
clustermunitie en
antipersoonsmijnen

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)
Mine Ban Treaty (Ottawa, 1997)

Textron

VS

Productie van
clustermunitie en
antipersoonsmijnen

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)
Mine Ban Treaty (Ottawa, 1997)

VS

Productie van
kernwapens en
wapensystemen
waarmee clustermunitie
kan worden ingezet

Convention on Cluster Munitions (Dublin, 2008)
The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(New York, 1968)

The Boeing Company
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Onderneming

Land

ESG rating

UN Global Compact

Acacia Mining Plc

UK

CCC

Fail

Mensenrechten schendingen

The Geo Group, Inc.

VS

CCC

Fail

Mensenrechten schendingen

Tokyo Electric Power
Company, Incorporated

JP

CCC

Fail

Milieuvervuiling

Charoen Pokphand Foods
Public Company Limited

TH

B

Fail

Arbeids-en mensenrechten schendingen

UK

B

Fail

Milieuvervuiling

VS

CCC

Fail

Mensenrechten schendingen

VS

BB

Fail

Milieuvervuiling en mensenrechten
schendingen

RU

CCC

Fail

Milieuvervuiling

MX

CCC

Fail

Arbeids-en mensenrechten schendingen

CN

CCC

Fail

Milieuvervuiling

VS

B

Fail

Milieuvervuiling

CN

CCC

Fail

Corruptie, en schendingen van
mensenrechten, arbeidsrechten en
milieustandaarden

CA

B

Fail

Mensenrechten schendingen

VS

CCC

Fail

Schendingen van arbeidsrechten en
milieustandaarden

IN

CCC

Watch List

Schendingen van mensenrechten,
arbeidsrechten en milieustandaarden

Vedanta Resources Plc

IN

CCC

Watch List

Schendingen van mensenrechten,
arbeidsrechten en milieustandaarden

Wal-Mart De Mexico, S.A.B.
De C.V.

MX

BB

Fail

Corruptie

VS

BB

Fail

Arbeids-en mensenrechten schendingen

Chevron Corporation
Corrections Corporation Of
America
Freeport-Mcmoran Inc.
Gmk Noril'skiy Nikel' Pao
Grupo Mexico, S.A.B. De C.V.
Jiangxi Copper Co., Ltd.
Monsanto Company

Petrochina Company Limited

Societe Aurifere Barrick
Southern Copper
Corporation
Vedanta Limited

Wal-Mart Stores, Inc.

Betrokken bij:

Disclaimer
De informatie in dit rapport is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden. Hoewel de inhoud van dit rapport met de
meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of
juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven.
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