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1. Inleiding verantwoord beleggen
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (Bpf Schoonmaak) past sinds 2008
instrumenten van verantwoord beleggen toe bij het beheer van haar vermogen. In deze halfjaarlijkse rapportage leest u over
de laatste stand van zaken met betrekking tot deze instrumenten en vindt u terug welke activiteiten namens Bpf Schoonmaak
zijn ondernomen. Op de website van Bpf Schoonmaak vindt u beleidsdocumenten en rapportages waarnaar in dit rapport
wordt verwezen. Deze inleiding geeft een kort overzicht van de achtergrond van verantwoord beleggen.

1.1. Wat houdt verantwoord beleggen in?
Bpf Schoonmaak staat voor een goed en betaalbaar
pensioen. Bpf Schoonmaak is van mening dat verantwoord
beleggen bijdraagt aan het realiseren van een goed en
betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige
generaties. Daarom besteedt Bpf Schoonmaak waar nodig
en mogelijk aandacht aan ecologische, sociale en
governance onderwerpen. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen door ondernemingen waarin belegd wordt
speelt een belangrijke rol.

1.2. Wat zijn de uitgangspunten?
Voor het MVB-beleid hanteert Bpf Schoonmaak de principes
van het Global Compact van de Verenigde Naties als
uitgangspunt. Deze principes hebben betrekking op vier
hoofdthema’s:
•
•
•
•

Mensenrechten
Arbeidsnormen
Milieu
Anticorruptie

Het VN Global Compact bestaat uit tien breed geaccepteerde
principes (zie bijlage 5.1). Deze principes vinden hun
oorsprong in internationale verdragen zoals de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en principes van de
International Labour Organisation (ILO). Het VN Global
Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen
invloedsfeer kernwaarden op het gebied van
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie
omarmen, ondersteunen en uitoefenen.

1.3. Wat doet Bpf Schoonmaak?
Voor het MVB-beleid hanteert Bpf Schoonmaak een aanpak
waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende
instrumenten:
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1. Uitsluiting, van producenten van controversiële
wapens en structurele schenders van mensenrechten
en arbeidsnormen;
2. Engagement, het aangaan van de dialoog met
ondernemingen;
3. Corporate governance en stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen;
4. Uitsluiten van voedsel - en vee-gerelateerde
commodities.
De instrumenten, de gemaakte keuzes en de recente
ontwikkelingen worden ieder in afzonderlijke hoofdstukken
besproken.

1.4. Reikwijdte van het MVB-beleid
Daar waar mogelijk past Bpf Schoonmaak haar MVB-beleid
toe op de beleggingen. Het MVB-beleid van Bpf Schoonmaak
is van toepassing op beleggingen in discretionaire mandaten
en voor een groot deel ook voor fondsen die worden beheerd
door Achmea Investment Management (hierna: Achmea
IM). Bpf Schoonmaak maakt voor het beheer van haar
vermogen, naast Achmea IM, ook gebruik van externe
vermogensbeheerders. Wanneer het fonds gebruik maakt
van beleggingsfondsen van externe vermogensbeheerders,
is het niet altijd mogelijk om een eigen MVB-beleid toe te
passen.

Aandelen
De aandelenbeleggingen “wereld ontwikkelde markten” zijn
vormgegeven in een discretionair beleggingsmandaat. Deze
portefeuille wordt passief beheerd, maar het eigen
uitsluitingsbeleid, stem- en engagementbeleid is volledig
toegepast op dit mandaat. De aandelenbeleggingen in
opkomende markten zijn vormgegeven in een passief
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beleggingsfonds “MSCI Emerging Markets”. Op dit fonds is
het eigen MVB-beleid van Bpf Schoonmaak dan ook niet
toepasbaar. Wel is het MVB-beleid van de beheerder van
toepassing.

Vastrentende waarden
Bpf Schoonmaak heeft voor het merendeel van de
vastrentende waarden gekozen voor eigen
beleggingsmandaten die beheerd worden door Achmea IM.
Op deze mandaten is het uitsluitingsbeleid van Bpf
Schoonmaak van toepassing. Dit betekent dat in de
bedrijfsleningenportefeuille niet wordt belegd in
producenten van controversiële wapens en in structurele
schenders van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en
anti-corruptie. Daarnaast is ook het eigen engagementbeleid
toegepast op ondernemingen die zich binnen het
bedrijfsobligatiemandaat bevinden.
De High Yield beleggingen zijn vormgegeven in een
beleggingsfonds, waarop het eigen beleid van Bpf
Schoonmaak niet toepasbaar is. Echter, de beheerder van dit
fonds Achmea IM heeft een MVB-beleid dat in hoge mate
overeenkomt met dat van Bpf Schoonmaak. Zo worden
controversiële wapens en structurele schenders van het
Global Compact uitgesloten voor beleggingen en is eveneens
een engagementbeleid toegepast.
Voor staatsobligatiebeleggingen (zowel in ontwikkelde als
opkomende markten) is het engagement- stem- en
uitsluitingsbeleid niet relevant. Bpf Schoonmaak onderzoekt
verdere MVB-mogelijkheden voor deze beleggingscategorie.

Staatsobligaties
Bpf Schoonmaak kiest er voor om een landenbeleid te
hanteren ten aanzien van obligaties uitgegeven door
overheden. In de portefeuille van staatsobligaties van
opkomende markten mag niet belegd worden in obligaties
geëmitteerd door landen gesanctioneerd door de VN
Veiligheidsraad en EU. Voor zover het pensioenfonds belegt
in obligaties uitgegeven door overheden binnen
beleggingsinstellingen kan het beleid niet direct worden
geïmplementeerd. Bij het identificeren van deze risico’s
maken de Achmea IM portefeuillemanagers gebruik van ESG
landenanalyses van de onafhankelijke dataleverancier MSCI
ESG Research.

1.6. Recente ontwikkelingen
In oktober 2020 werd de nieuwe VBDO Benchmark
Pensioenfondsen gepubliceerd. Net als ieder jaar heeft Bpf
Schoonmaak meegedaan aan dit jaarlijkse onderzoek naar
de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van
Nederlandse pensioenfondsen. In het overzicht van de 50
onderzochte pensioenfondsen neemt Bpf Schoonmaak de
42e plaats in. Dit is een daling van 4 plekken ten opzichte van
de 38e plaats in 2019. Bpf Schoonmaak wil zich niet laten
leiden door de vragenlijst, mede omdat deze thematisch
gedreven is. Het pensioenfonds blijft zich focussen op haar
eigen MVB beleid en de gekozen speerpunten
mensenrechten, arbeidsnormen en klimaat.

1.7. Hoe legt Bpf Schoonmaak
verantwoording af?

Alternatieve beleggingen
Bpf Schoonmaak belegt in het Interpolis Pensioenen Private
Equity II fonds. Voor dit fonds worden duurzaamheidscriteria
gehanteerd zoals de uitgangspunten van het UN Global
Compact en worden beleggingen in ondernemingen die
wapens produceren uitgesloten.

Transparantie is onafscheidelijk verbonden aan een goed
MVB- beleid. Bpf Schoonmaak rapporteert daarom
tweemaal per jaar hoe zij de afgelopen periode invulling gaf
aan het beleid. Ook rapporteert Bpf Schoonmaak over de
wijze waarop instrumenten zijn ingezet op ESG-thema´s.

1.5. ESG Integratie

Bpf Schoonmaak publiceert ieder half jaar een MVBrapportage. De rapportage is toegankelijk via de website van
Bpf Schoonmaak. Daarnaast staan op deze website de
volgende documenten:

Bedrijfsobligaties
Bij het beheer van de bedrijfsobligatieportefeuille van Bpf
Schoonmaak wordt op structurele wijze een ESGintegratiestrategie in het beleggingsproces toegepast. Voor
alle ondernemingen worden kansen en risico’s vanuit een
ecologisch, sociaal en governance (ESG) perspectief
betrokken in het beleggingsproces. Hierbij maakt Achmea IM
namens Bpf Schoonmaak gebruik van MSCI ESG ratings en
research. Op deze manier worden naast financiële- en
kredietwaardigheidsanalyses ook duurzaamheidsaspecten
in de beoordeling meegenomen. De analyse bestaat eruit dat
een passende risicovergoeding op het (ESG)profiel van de
onderneming kan worden vastgesteld.
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1. MVB-beleid;
2. Vote Disclosure Systeem ten aanzien van
steminstructies. U kunt hier zien hoe per
aandeelhoudersvergadering is gestemd.
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2. Uitsluitingsbeleid
Er zijn verschillende redenen waarom wij ervoor kiezen om niet te beleggen in bepaalde ondernemingen. Zo kan Bpf
Schoonmaak ervoor kiezen om niet te beleggen in ondernemingen die ongewenst gedrag vertonen of ondernemingen die
bepaalde controversiële producten produceren. Wanneer een onderneming betrokken is bij een controversieel product,
veelal een kernactiviteit van de onderneming, is een engagementbeleid niet reëel. Het is immers lastig de onderneming over
te halen een ander product te produceren. In dat geval hanteert Bpf Schoonmaak op voorhand een uitsluitingsbeleid.
Daarnaast kunnen ondernemingen die op structurele wijze met hun gedrag internationale normen bijvoorbeeld rondom
mensenrechten, milieu, arbeidsnormen of corruptie schenden en bij achterblijvende engagementresultaten worden
uitgesloten van het beleggingsuniversum. Hierbij vormen de principes van het Global Compact, de principes van de OESOrichtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business & Human Rights de uitgangsbasis.
Het uitsluitingsbeleid van Bpf Schoonmaak richt zich op twee criteria, namelijk producenten van controversiële wapens en
structurele schenders van het VN Global Compact.

2.1.2. Samenstelling uitsluitingslijst

2.1. Controversiële Wapens
2.1.1. Definitie controversiële wapens
Voor Bpf Schoonmaak zijn wapens controversieel wanneer
deze wapens onevenredig veel leed en slachtoffers
veroorzaken en geen onderscheid maken tussen burger- en
militaire doelen. Ook na afloop van een conflict veroorzaken
deze wapens nog op aanzienlijke schaal slachtoffers en
ontwrichten deze de maatschappij en de economie. In de
praktijk gaat het om de volgende typen wapens:
1.
2.
3.
4.
5.

Nucleaire wapens
Biologische wapens
Chemische wapens
Antipersoonsmijnen
Clustermunitie

Het onafhankelijke onderzoeksbureau ISS ESG stelt ieder
halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij de
productie van controversiële wapens. Daartoe bekijkt het
onderzoeksbureau het gehele belegbaar universum.
Wanneer het onderzoeksbureau betrokkenheid vaststelt is
dat reden tot uitsluiting.

2.1.3. Uitsluiting controversiële wapens
Verbod beleggen in clustermunitie
Met betrekking tot het verbod tot beleggen in clustermunitie
heeft de AFM geïnventariseerd welke ondernemingen per
1 januari 2021 voldoen aan de criteria geformuleerd in artikel
21a Besluit Marktmisbruik. Uit deze inventarisatie blijkt dat
de vier beursgenoteerde ondernemingen volgens tabel
3.1.3.1 in ieder geval onder de wettelijke definitie van een
‘verboden onderneming’ als bedoeld in artikel 21a Besluit
Marktmisbruik vallen.

Bij het bepalen van de definitie van controversiële wapens
zoekt Bpf Schoonmaak aansluiting bij internationale
verdragen die door Nederland zijn ondertekend en bij het
beleid van de Nederlandse overheid. Het volledige
uitsluitingsbeleid kunt u terugvinden op de website van Bpf
Schoonmaak.
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TABEL 2.1.3.1 INDICATIEVE AFM LIJST PER 1 JANUARI
20211

1

Onderneming

Land

Clustermunitie

Hanwha Corporation *

Zuid-Korea

ja

Poongsan Corporation

Zuid-Korea

ja

Anhui GreatWall Military Industry Co.,
Ltd.

China

ja

LIG Nex1 Co Ltd.

Zuid-Korea

ja

Bron: Achmea Investment Management & "Indicatieve AFM Lijst"

* Hanwha Corporation (‘Hanwha’) staat nu reeds enkele
jaren op de lijst. Hanwha heeft op 30 juli 2020 echter
publiekelijk bekendgemaakt (met name door een afname
van buitenlandse investeringen) haar clustermunitietak af te
splitsen. De activiteiten worden ondergebracht in een aparte
zelfstandige onderneming (Korean Defense Industry) met
eigen ontwikkel- en productiecapaciteiten. Hanwha heeft de
afsplitsing van haar clustermunitietak vooralsnog niet
afgerond.

Veranderingen in de uitsluitingslijst
Screening van het beleggingsuniversum op basis van
onderzoeksgegevens van ISS ESG leiden tot een zestal
wijzigingen in de uitsluitingslijst. Aeroteh SA en Tata Power
Co zijn niet langer betrokken bij de productie, ontwikkeling
of onderhoud van nucleaire wapens en zijn daarom weer
toegelaten tot het belegbare universum. Vier
ondernemingen zijn toegevoegd aan de uitsluitingslijst,
aangezien is vastgesteld dat zij betrokken zijn bij de
productie, ontwikkeling of onderhoud van nucleaire wapens.
Zie alle wijzigingen in onderstaande tabel.

TABEL 2.1.3.2 VERANDERINGEN CONTROVERSIËLE
WAPENS1

1

Onderneming

Land

Status

AECOM

Verenigde Staten

Toegevoegd

Kratos Defense & Security Solutions,
Inc.

Verenigde Staten

Toegevoegd

Sandhar Technologies Ltd.

India

Toegevoegd

Solar Industries India Ltd.

India

Toegevoegd

Aeroteh SA

Roëmenie

Verwijderd

Tata Power Co Ltd

India

Verwijderd

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG

Zie onderstaand de actuele uitsluitingslijst voor
ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële
wapens:
• AECOM
• Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
• Airbus Group SE
• Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aryt Industries Ltd
Babcock International Group PLC
BAE Systems PLC
Bharat Dynamics Limited
Boeing Co/The
Booz Allen Hamilton Holding Corp
Brookfield Asset Management Inc. Class A
Brookfield Business Partners L.P.
BWX Technologies Inc
CACI International Inc
China Shipbuilding Industry Co., Ltd.
Cohort PLC
Constructions Industrielles de la Mediterranee SA
Elbit Systems Ltd
Engility Holdings Inc
Fluor Corp
Fortive Corp.
GP Strategies Corp
Hanwha Corp
Hitachi Zosen Corp
Honeywell International Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
Jacobs Engineering Group Inc
KBR, Inc.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
L3Harris Technologies Inc
Larsen & Toubro Ltd
Leidos Holdings Inc
Leonardo SpA
LIG Nex1 Co., Ltd.
Lockheed Martin Corp
Lumibird
Moog Inc
Motovilihinskie zavody PAO
Northrop Grumman Corp
Poongsan Corp
Poongsan Holdings Corp
Premier Explosives Ltd
Rolls-Royce Holdings PLC
S&T Dynamics Co Ltd
S&T Holdings Co Ltd
Safran SA
Sandhar Technologies Ltd.
Science Applications International corp
Serco Group PLC
SGL Carbon SE
Solar Industries India Ltd.
Steel Partners Holdings LP
Textron Inc
Thales SA
Ultra Electronics Holdings PLC
Walchandnagar Industries Ltd

Per 1 januari 2021 is geen van de ondernemingen in het
beleggingsuniversum betrokken bij de productie van
biologische- en/of chemische wapens.
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ondernemingen de Global Compact principes schenden. Het
onafhankelijke onderzoeksbureau ISS ESG stelt jaarlijks vast
welke ondernemingen betrokken zijn bij schendingen van
internationale normen. Leidraad hierbij zijn de principes van
het Global Compact op het vlak van mensenrechten,
arbeidsnormen, milieunormen en anti-corruptie. Daartoe
bekijkt het onderzoeksbureau het gehele belegbaar
universum in de vorm van benchmarks.

2.2. Normschendingen
2.2.1. Schenders van internationale normen
Naast producenten van controversiële wapens vindt het
Pensioenfonds ook dat ondernemingen die op grove en
structurele wijze internationaal breed gedragen normen op
het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en
anti-corruptie schenden, moeten worden uitgesloten van
het beleggingsuniversum. Hiervoor hanteert het
Pensioenfonds een aantal belangrijke raamwerken als
uitgangspunt, namelijk het UN Global Compact, de OESORichtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN
Guiding Principles on Business & Human Rights. De OESOrichtlijnen onderscheiden naast de vier genoemde thema’s
ook de volgende thema’s: consumentenbelangen,
wetenschap en technologie, mededinging en belastingen. De
UN Guiding Principles geven handvatten voor staten en
ondernemingen hoe mensenrechtenschendingen in de
praktijk te voorkomen, te adresseren en te mitigeren.

Wanneer het onderzoeksbureau heeft geverifieerd dat een
onderneming een schending pleegt op één van
bovengenoemde principes kan dit aanleiding zijn om met de
onderneming in dialoog te gaan. Het Pensioenfonds spreekt
van een structurele schending wanneer de schending ook na
dialoog na ten minste twee jaar nog altijd niet (in voldoende
mate) is opgeheven. Dan kan het Pensioenfonds overgaan
tot uitsluiting van de onderneming. Beleggingen in
uitgesloten ondernemingen worden verkocht. Geen nieuwe
aandelen of obligaties worden aangekocht zolang de
onderneming op de uitsluitingslijst staat. Bij een
geverifieerde opheffing van de schending zal de
onderneming van de uitsluitingslijst worden verwijderd.

2.2.3. Uitsluiting structurele Global Compact
schenders
Per 1 januari 2021 heeft Bpf Schoonmaak wereldwijd 30
ondernemingen (entiteiten) uitgesloten voor beleggingen
vanwege structurele schendingen van Global Compact
principes. Zie de actuele lijst in tabel 2.2.3.1 voor het
complete overzicht.

2.2.2. Vaststelling uitsluitingen
Voor de discretionaire aandelen- en
bedrijfsobligatiemandaten wordt vastgesteld welke

TABEL 2.2.3.1 UITSLUITINGSLIJST STRUCTURELE NORMSCHENDERS PER 1 JANUARI 20211
Onderneming

Land

Altice Europe A

Nederland

Altice Financing SA

Nederland

Altice Finco SA

Nederland

Altice Luxembourg SA

Nederland

Bank Hapoalim B.M.

Israël

Bank Leumi Le-Israel BM

Israël

Bayer AG

Duitsland

Bezeq The Israeli Telecom Co

Israel

BHP Group plc/ltd

Verenigd Koninkrijk, Australie
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Norm
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1

Cintas Corporation

Verenigde Staten

Enbridge, Inc.

Canada

Energy Transfer Operating LP

Verenigde Staten

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.

Israël

Iberdrola

Spanje

Incitec Pivot Limited

Australië

Israel Discount Bank Ltd

Israël

Marathon Petroleum Corp.

Verenigde Staten

Mizrahi Tefahot Bank, Ltd.

Israël

NTPC LTD

India

Phillips 66

Verenigde Staten

Phillips 66 Partners LP

Verenigde Staten

Raytheon Technologies

Verenigde Staten

Repsol SA

Spanje

Royal Dutch Shell PLC A/B

Nederland

Sumitomo Chemical Co

Japan

Syngenta AG

Zwitserland

The First Int’l Bank of Israel Ltd.

Israël

Vale S.A.

Brazilie

XPO Logistics

Verenigde Staten

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG

2.2.4. Uitsluiting landen
Wij sluiten landen uit op basis van relevante sancties van de
Verenigde Naties tegen de betrokken overheid. Bij het
selecteren van vermogensbeheerders die namens ons
beleggen in staatsobligaties kijken wij ook of zij hier rekening
mee houden.

TABEL 2.2.4.1 UITGESLOTEN LANDEN PER 1 JANUARI
2021
Centraal Afrikaanse Republiek
Iran
Myanmar
Noord-Korea
Somalië
Zuid-Soedan
Soedan
Syrië
Jemen
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3. Engagement
Een onderneming is gericht op het maken van winst. Dit streven naar winstmaximalisatie kan echter op gespannen voet
komen te staan met internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen, zoals het Global Compact, de OESO Richtlijnen
voor Multinationale ondernemingen of de UN Guiding Principles on Business & Human Rights. Wanneer ondernemingen
deze internationale richtlijnen systematisch schenden, wordt gedrag onverantwoord. Daarmee ontstaat er een risico voor
de continuïteit van de onderneming en houdbaarheid van winstrealisatie op de lange termijn. Daarom is het in het voordeel
van de onderneming en al haar belanghebbenden dat richtlijnen voor verantwoord ondernemen worden gerespecteerd.
Daarom gaat Bpf Schoonmaak in dialoog met ondernemingen. Inzet: het duidelijk stellen van kaders, het ontwikkelen van
kennis bij ondernemingen en het definiëren van 'good practices'. Bpf Schoonmaak gaat in gesprek met ondernemingen over
lange termijn waardecreatie. Zo draagt Bpf Schoonmaak bij aan het bewaken van het juiste evenwicht.

3.1. De uitgangspunten van de dialoog
Engagement is het aangaan van de dialoog met
ondernemingen. Het is een centraal middel in het MVBbeleid van Bpf Schoonmaak. Met het aangaan van de dialoog
willen wij het duurzame gedrag van ondernemingen
verbeteren, lange termijn waarde creatie stimuleren en
tegelijkertijd aandeelhouderswaarde vergroten. Wij voeren
de dialoog op meerdere vlakken:
1. wij spreken ondernemingen aan die internationaal
breed gedragen normen en principes zoals
mensenrechten en arbeidsnormen. Dit noemen wij
Normatief engagement, zie hoofdstuk 3.4.
2. wij spreken met Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen over Sociale, Milieu, en Goed
Bestuurskwesties. Dit doen wij veelal in collectief
verband. Dit noemen wij ESG Nederland, zie hoofdstuk
3.5.

De doelstellingen
De verschillende typen engagement hebben elk een andere
focus en doelstelling. Voor elk van de verschillende vormen
geldt dat engagement een zaak van de lange adem is. Voor
de diverse trajecten wordt uitgegaan van een looptijd van
twee jaar. Anders dan bij het instrument uitsluiting waarbij
pensioenfondsen of beleggingsfondsen op voorhand niet
beleggen in ondernemingen, geldt voor engagement dat er
wel belegd wordt in ondernemingen die ter discussie staan,
maar we als aandeelhouder het management juist actief
aansporen om het beleid of activiteiten te verbeteren.
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Het Normatieve Engagement heeft als doel structurele
schendingen van Global Compact principes, OESO richtlijnen
voor Multinationale ondernemingen of UN Guiding
Principles on Business & Human Rights te stoppen en te
voorkomen. Structurele schendingen van deze normen
vergroten het risico op nadelige gevolgen voor de
onderneming, haar directe omgeving zoals lokale
gemeenschappen of het milieu en voor andere
belanghebbenden. Activiteiten die (mogelijk) leiden tot een
schending van de principes staan veelal in de belangstelling
van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de media.
In de praktijk leiden deze schendingen ook vaker tot
rechtszaken, die boetes of het uitbetalen van schadeclaims
door de ondernemingen tot gevolg kunnen hebben. Dit zijn
directe negatieve financiële effecten, die ook de belangen
van aandeelhouders schaden. Normatief engagement
voeren wij uit in samenwerking met ISS ESG.
Om tot een selectie van ondernemingen te komen, die vallen
binnen het Normatief engagement programma, wordt een
due diligence proces uitgevoerd. Het beleggingsuniversum
wordt doorlopend gescreend op het schenden van één of
meerdere principes van de VN Global Compact, OESO
richtlijnen voor Multinationale ondernemingen of UN
Guiding principles on Business & Human Rights door
onderzoeksbureau ISS ESG. Bij vermoedens van een
mogelijke schending wordt een dialoog gestart om
escaaalatie te voorkomen. Ook bij een vastgestelde
schending wordt de dialoog met deze bedrijven gestart met
als doel de schending op te heffen en mogelijke nieuwe
schendingen in de toekomst te voorkomen. Daarbij zal ook
herstel van de situatie en mogelijke schadevergoedingen
voor bijvoorbeeld lokale bevolking ter sprake komen.
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In het ESG Nederland engagement is Bpf Schoonmaak in
gesprek met de belangrijkste Nederlandse ondernemingen.
Dit valt veelal samen met het
aandeelhoudervergaderingenseizoen. Deze dialogen vinden
veelal in collectief verband plaats in samenwerking met
andere Nederlandse institutionele beleggers en Eumedion,
het Nederlandse corporate governance platform voor
institutionele beleggers. Het gezamenlijke doel is het
beïnvloeden van governance en duurzaamheidsthema’s,
veelal ingegeven door de actualiteit van de
aandeelhoudersvergadering. Te denken valt aan
beloningsbeleid, benoeming van bestuurders, fusies &
overnames en sociaal- en milieubeleid. Daarbij verlangt de
Stewardship Code van institutionele beleggers de bereidheid
om, eventueel samen met andere institutionele beleggers,
een constructieve dialoog aan te gaan met de Nederlandse
beursondernemingen en met andere belanghebbenden. De
uitvoering van de ESG Nederland dialogen wordt gedaan
door Team MVB van Achmea IM.

normen schenden. Wij noemen dit normatieve engagement.
Per 31 december 2020 maken 106 ondernemingen deel uit
van het normatieve engagementprogramma. Met deze
ondernemingen spreken wij over één of meerdere
normschendingen. Het aantal normschendingen waarover
wij spreken kan daarom afwijken van het aantal
ondernemingen in het normatieve engagementprogramma
(138 dialogen). Onderstaand is weergegeven hoe het
programma naar normschending is opgebouwd.

FIGUUR 3.3.1 NORMSCHENDING

3.2. Bpf Schoonmaak en de dialoog
Bpf Schoonmaak heeft een discretionair mandaat voor de
wereldwijd ontwikkelde markten aandelenportefeuille.
Daarnaast heeft het fonds ook een discretionair mandaat
voor de bedrijfsobligatieportefeuille. Op deze beide
discretionaire mandaten is het volledige MVB-beleid van Bpf
Schoonmaak van toepassing. Dit beslaat het
uitsluitingsbeleid, stembeleid en engagementbeleid. Voor de
aandelen opkomende markten en de High Yield beleggingen
is een fondsoplossing gekozen. Hierop is het eigen
uitsluitingsbeleid en stembeleid niet toepasbaar, maar het
engagementbeleid wel. Dit betekent dat het
engagementprogramma ook op ondernemingen in deze
fondsen wordt toegepast waar mogelijk. Hierbij is het echter
niet mogelijk om tot uitsluiting over te gaan indien een
dialoog zich niet naar wens ontwikkeld.

De ondernemingen zijn gevestigd over verschillende regio’s
en markten. De focus van het programma ligt op de
ontwikkelde markten met 68 dialogen. Wij verdelen deze
onder in Europa, Verenigde Staten en Wereld Overig (Japan,
Australië, Canada, Nieuw-Zeeland). Daarnaast voeren wij de
dialoog met 38 ondernemingen uit opkomende markten. Zie
in figuur 2 de regionale verdeling van ondernemingen in het
normatieve engagementprogramma.
In het afgelopen halfjaar is met 30 ondernemingen een
nieuwe dialoog geïnitieerd.

FIGUUR 3.3.2 ONDERNEMINGEN NAAR REGIO

Het fonds hanteert een eigen engagementproces, waarbij in
gevallen een relatie bestaat met het uitsluitingsproces. Het
fonds zal een dialoog aangaan met ondernemingen waarin
wordt belegd die ongewenst gedrag laten zien. Ongewenst
gedrag betekent dat er ofwel sprake is van een vastgestelde
schending van Global Compact principes op het vlak van
mensenrechten of arbeidsnormen, dan wel dat er grote
aanwijzingen zijn dat de onderneming deze principes in de
nabije toekomst zal schenden. In beide gevallen kan de
dialoog met de onderneming worden aangegaan. Het
engagementbeleid is erop gericht om de (vermeende of
geverifieerde) schending op te heffen, bij voorkeur binnen
een periode van twee jaar. Voor de uitvoering van het
engagementbeleid maken we gebruik van ISS ESG.

3.3. Omvang en resultaten
engagementprogramma

Wij rapporteren voortgang over individuele dialogen op basis
van vier vooraf gedefinieerde mijlpalen (tabel 3.3.1.).

BPF Schoonmaak vindt het belangrijk om in gesprek te gaan
met ondernemingen die internationaal breed gedragen

BPF Schoonmaak
Engagement
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TABEL 3.3.3 VOORTGANG ENGAGEMENTPROGRAMMA

TABEL 3.3.1 MIJLPALEN

Mijlpaal

1 Delen van relevante informatie

2. Implementatie van
beleid

Er zijn geen maatregelen genomen

47%

3 Herstel en Verhaal

Er is een toezegging gedaan

16%

4 Opheffen en/of voorkomen

Er zijn maatregelen geïniteerd

19%

Een onafhankelijke partij heeft de
maatregelen goedgekeurd

4%

n.v.t.

14%

2 Implementatie van beleid

Deze mijlpalen worden getoetst aan de hand van vier
waarden, namelijk: (1) er zijn geen maatregelen genomen,
(2) er is een toezegging gedaan, (3) er zijn maatregelen
geïniteerd en (4) een onafhankelijke partij heeft de
maatregelen goedgekeurd. Iedere dialoog wordt getoetst
aan de hand van de mijlpalen. Niet iedere mijlpaal is echter
relevant voor een dialoog. Herstel en verhaal is bijvoorbeeld
niet in alle gevallen relevant omdat er niet één specifieke
groep van benadeelden is of herstel & verhaal al plaats heeft
gevonden via het nationale rechtssysteem. De statistieken
over de voortgang van engagementprogramma gaat over het
totale engagementprogramma, wat is gestart in januari
2017. Alle (positief) afgesloten dialogen zijn uit de
statistieken gehaald, waardoor onderstaande cijfers een
beeld geeft van de lopende dialogen.
Ten aanzien van de eerste mijlpaal, het delen van relevante
informatie, zien we dat in 45% van alle 138 dialogen nog geen
stappen zijn gezet door de onderneming. Dat kan komen
door onwil van de desbetreffende onderneming of omdat de
dialoog pas recent van start is gegaan. In totaal is in 43% van
de dialogen wel informatie gedeeld, in 6% van de gevallen
ook geverifieerd door een onafhankelijke partij. In 4% van de
dialogen heeft de onderneming wel een toezegging gedaan
dit te doen.

TABEL 3.3.2 VOORTGANG ENGAGEMENTPROGRAMMA

Mijlpaal

1. Delen van
relevante
informatie

Er zijn geen maatregelen genomen

45%

Er is een toezegging gedaan

4%

Er zijn maatregelen geïniteerd

43%

Een onafhankelijke partij heeft de
maatregelen goedgekeurd

6%

Voor de tweede mijlpaal, de implementatie van het beleid,
zien we dat in 19% van alle dialogen de ondernemingen
hierop stappen hebben gezet en 4% zijn geverifieerd door
een onafhankelijke partij. In 16% van de dialogen is de
toezegging gedaan hierop stappen te zetten en in 47% van
de dialogen hebben de ondernemingen zowel geen stappen
gezet als toezeggingen gedaan.
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Het mogelijk maken van Herstel & Verhaal, zoals ook
benoemd in het IMVB-convenant, is de derde mijlpaal.
Hierbij zien we dat in 30% van de dialogen de ondernemingen
hier stappen op hebben gezet, waarvan 1% geverifieerd door
een onafhankelijke partij. Voor 36% van de dialogen is deze
mijlpaal niet relevant vanwege de aard van de schending.

TABEL 3.3.4 VOORTGANG ENGAGEMENTPROGRAMMA
Mijlpaal

3. Herstel en
Verhaal

Er zijn geen maatregelen genomen

25%

Er is een toezegging gedaan

9%

Er zijn maatregelen geïniteerd

30%

Een onafhankelijke partij heeft de
maatregelen goedgekeurd

1%

n.v.t.

36%

Bij de vierde mijlpaal, het opheffen en/of voorkomen van de
schending, zien we dat in 13% van de dialogen de
ondernemingen hierop stappen hebben gezet, waarvan geen
zijn geverifieerd door een onafhankelijke partij. Additioneel
is in 14% van de dialogen de toezegging gedaan dit te zullen
doen. In 51% van de dialogen dienen de ondernemingen hier
nog stappen op te zetten.

TABEL 3.3.5 VOORTGANG ENGAGEMENTPROGRAMMA
Mijlpaal

4. Opheffen en/of
voorkomen

Er zijn geen maatregelen genomen

51%

Er is een toezegging gedaan

14%

Er zijn maatregelen geïniteerd

13%

Een onafhankelijke partij heeft de
maatregelen goedgekeurd

0%

n.v.t.

22%

BPF Schoonmaak
Engagement

In het jaar 2020 zijn 26 dialogen succesvol afgesloten. Dat
betekent dat de ondernemingen niet langer betrokken zijn
bij de (vermeende) schending. Met 3 ondernemingen is de
dialoog voortijdig afgesloten, vanwege gebrek aan reactie
en/of samenwerking van de onderneming.

TABEL 3.4.1 GEÏNITIEERDE DIALOGEN
MENSENRECHTENSCHENDING H2 20201

3.4. Normatieve dialogen
Onderstaand is aangegeven welke nieuwe dialogen rond
normatieve schendingen zijn geïnitieerd in het afgelopen
halfjaar.

1

Mensenrechtenschendingen
Het doel van deze dialogen is het opheffen van de
geconstateerde of vermeende mensenrechtenschendingen.
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en
rapportages te ontwikkelen die verband houden met het
voorkomen van nieuwe mensenrechtenschendingen. De
onderneming moet aantonen dat de schending van
relevante Global Compact principes, OESO richtlijnen of de
UN Guiding principles on Business & Human Rights is
opgeheven. Het is wenselijk dat een externe, onafhankelijke
partij dit vaststelt.
Schendingen van de beginselen van mensenrechten kunnen
betrekking hebben op de activiteiten van ondernemingen in
landen met controversiële regimes. Door hun activiteiten in
deze landen genereren de ondernemingen inkomsten voor
de betreffende regimes, die deze inkomsten vervolgens vaak
niet ten goede laten komen aan de lokale bevolking.
Daarnaast komt het voor dat lokale gemeenschappen direct
worden geschaad door de activiteiten van de
ondernemingen. Andere voorbeelden van schendingen op
het gebied van mensenrechten zijn onrechtmatigheden
tegen de lokale bevolking door personeel of ingehuurde
veiligheidsdiensten van ondernemingen.

Onderneming

Gestart

Cameco Corp.

Q3 2020

Glencore Plc

Q3 2020

LG Chem Ltd.

Q4 2020

Rio Tinto Ltd.

Q4 2020

UBS AG

Q3 2020

UBS Group AG

Q3 2020

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG

In de tweede helft van 2020 zijn twee van de lopende
dialogen op het gebied van mensenrechten afgesloten,
namelijk met Cameco en Siemens AG.
In juni 2020 maakte de beslissing van het hooggerechtshof
in Canada een einde aan een langdurig conflict tussen
Cameco Corp. en de Canadese belastingautoriteit omtrent
belastingbetalingen in 2003, 2005 en 2006. De Canadese
belastingautoriteit had de onderneming eerder al
EUR 3,63 miljard aan onbetaalde belastingen met betrekking
op de ver- en inkoop van Uranium in 2003 en 2013
nagerekend. De onderneming zou zich aan de wetgeving
hebben gehouden en de door de belastingdienst
opgemerkte kwesties zouden daarom via wetswijzigingen
geadresseerd moeten worden. Op 2 september 2020 werd
de status herzien van oranje naar groen met een score van
5, vanwege de uitspraak van het Canadese hooggerechtshof.
Siemens AG heeft in september 2020 haar
energieactiviteiten ondergebracht bij Siemens Energy AG.
Gezien de eigendomsoverdracht is ISS ESG van mening dat
Siemens AG niet langer betrokken is bij de controverse. De
dialoog wordt gestart met Siemens Energy AG.

Bpf Schoonmaak is in het tweede halfjaar van 2020 met 6
ondernemingen een dialoog gestart over een (vermeende)
mensenrechtenschending, zie tabel 3.4.1.
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TABEL 3.4.1 GEÏNITIEERDE DIALOGEN
ARBEIDSNORMENSCHENDING H2 20201
Onderneming

Gestart

Glencore Plc

Q3 2020

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

Q4 2020

Het doel van dit engagementthema is het opheffen van de
geconstateerde of vermeende arbeidsnormenschending.
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en
rapportages te ontwikkelen die verband houden met het
voorkomen van nieuwe arbeidsnormenschendingen.

McDonald's Corp.

Q4 2020

SAIC Motor Corp. Ltd.

Q4 2020

Total SA

Q3 2020

Tyson Foods, Inc.

Q4 2020

Structurele schendingen van Global Compact principes,
OESO richtlijnen of de UN Guiding principles on Business &
Human Rights, in het bijzonder de principes die gaan over
arbeidsnormen, vormen financiële en reputatierisico’s voor
de onderneming en voor belanghebbenden zoals
aandeelhouders. Ondernemingen dienen te voorkomen dat
zij zich schuldig maken aan structurele schendingen van deze
beginselen. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken,
dan is het wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en
voorkomen dat schendingen in de toekomst opnieuw zullen
optreden.

Verizon Communications, Inc.

Q3 2020

Zhen Ding Technology Holding Ltd.

Q42020

Arbeidsnormenschendingen

Structurele schendingen van de beginselen over
arbeidsomstandigheden kunnen betrekking hebben op
kinderarbeid en andere vormen van gedwongen arbeid in de
ketens van toeleveranciers van ondernemingen. Ook
discriminatie van bijvoorbeeld zwangere vrouwen of
personeel van een bepaalde etnische achtergrond komt voor,
zowel binnen bedrijven zelf als binnen de ketens.
De onderneming moet aantonen dat de schending van de
Global Compact principes is opgeheven. Het is wenselijk dat
een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat de schending
is opgeheven.
Bpf Schoonmaak is in het tweede halfjaar van 2020 met 8
ondernemingen een dialoog gestart over een (vermeende)
arbeidsnormenschending, zie tabel 3.4.1.
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1

Achmea Investment Management, ISS ESG

In de tweede helft van 2020 zijn drie van de lopende dialogen
op het gebied van arbeidsnormen afgesloten, namelijk met
Alrosa, Honda Motor en International Flavors & Fragrances
Inc (IFF).
Alrosa heeft in de dialoog aangetoond dat geloofwaardige
maatregelen zijn genomen. Alrosa heeft de Mirny mijn
gesloten, twee hooggeplaatste medewerkers ontslagen, een
uitgebreid programma opgezet om de industriële veiligheid
te verbeteren en het heeft ervoor gezorgd dat uitkeringen en
schadevergoedingen aan de nabestaanden is betaald. Alrosa
tekende in april 2019 een samenwerkingscontract met
Rostechnadzor om effectieve veiligheidsmechanismen in
gevaarlijke productiefaciliteiten te ontwikkelen. Op basis van
de genomen maatregelen is de beoordeling gewijzigd van
oranje naar groen (beoordeling 4).
Het oordeel van Honda Motor is herzien naar GROEN,
vanwege het gebrek aan details mbt de schending van de
vakbonden. Ook hebben de afgelopen jaren geen nieuwe
beschuldigingen zich voorgedaan.
Volgens de wereldwijde unie federatie Internationale
Vereniging van Voedsel-, Landbouw-, Hotel-, Restaurant-,
Catering-, Tabak- en Alliantewerkersverenigingen (IUF)
eerbiedigt IFF’s dochteronderneming IFF Aroma Esans Sanayi
ve Ticaret A.S. in 2015 niet de vrijheid van vereniging en het
recht op collectieve onderhandelingen in haar fabriek in
Gebze, Turkije. In maart 2019 herhaalde IUF haar
bezorgdheid over het feit dat er bij IFF Aroma geen
vakbondsvertegenwoordiging of collectieve
arbeidsovereenkomst bestond. De vakbond heeft echter
geen nieuwe beschuldigingen geuit. Gezien de aanzienlijke
tijd die is verstreken sinds het wangedrag, is ISS ESG van
mening dat de controverse niet langer actueel is. De
beoordeling van oranje is op 15 december herzien naar
groen.

BPF Schoonmaak
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TABEL 3.4.1 GEÏNITEERDE DIALOGEN
MILIEUSCHENDINGEN H2 20201
Onderneming

Gestart

EXOR NV

Q4 2020

Fiat Chrysler Automobiles NV

Q4 2020

Het doel van dit engagementthema is het opheffen van de
gevonden schendingen van het UN Global Compact en de
OESO richtlijnen en het ontwikkelen van beleid, systemen en
rapportages die verband houden met het voorkomen van
nieuwe milieuschendingen.

General Motors Co.

Q4 2020

Glencore Plc

Q3 2020

Hyundai Motor Co., Ltd.

Q4 2020

Isuzu Motors Ltd.

Q4 2020

Structurele schendingen van het UN Global Compact en de
OESO richtlijnen, in het bijzonder de principes die gaan over
milieu, vormen financiële, operationele en reputatierisico’s
voor de onderneming en voor haar belanghebbenden zoals
aandeelhouders. Ondernemingen dienen daarom te
voorkomen dat zij zich schuldig maken aan structurele
schendingen van deze principes. Mochten zij zich wel
daaraan schuldig maken, dan is het wenselijk dat zij deze
schendingen opheffen en voorkomen dat de schendingen in
de toekomst opnieuw optreden.

Kia Motors Corp.

Q4 2020

Mazda Motor Corp.

Q4 2020

Mitsubishi Motors Corp.

Q4 2020

MMC Norilsk Nickel PJSC

Q3 2020

Nissan Motor Co., Ltd.

Q4 2020

Rio Tinto Ltd.

Q4 2020

Rio Tinto Plc

Q4 2020

Subaru Corp.

Q4 2020

Suzuki Motor Corp.

Q4 2020

Total SA

Q3 2020

Toyota Motor Corp.

Q4 2020

Milieunormen

De dialoog wordt gevoerd aan de hand van SMARTdoelstellingen. De onderneming moet aantonen dat een
schending van UN Global Compact principes of OESO
richtlijnen structureel is opgeheven waarbij het wenselijk is
dat een externe onafhankelijke partij vaststelt dat de
schending is opgeheven. Bij het opheffen van de schending
moet ook gedacht worden aan het nemen van corrigerende
maatregelen, schadeloosstelling van betrokkenen en het
opzetten en uitvoeren van herstelplannen.
Bpf Schoonmaak is in het tweede halfjaar van 2020 met 17
ondernemingen een dialoog gestart over een (vermeende)
milieu normschending.

BPF Schoonmaak
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1

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG

In de tweede helft van 2020 is een dialoog op het gebied van
milieu afgesloten, namelijk met General Motors.
General Motors Co. zou zich verzetten tegen regelgeving
rondom klimaatverandering in de Verenigde Staten. De
onderneming neemt als lid van de industriegroep Coalition
for Sustainable Automotive Regulation sinds oktober 2019
deel aan rechtszaken die een terugdraaiing van de normen
voor brandstofefficiëntie ondersteunen. De terugdraaiing
verbiedt de staat Californië haar eigen, strengere,
brandstofefficiëntieregels op te leggen. In een in december
2020 ondertekend rechtbankdocument werd bevestigd dat
General Motors geen lid meer is van de industriegroep
Coalition for Sustainable Automotive Regulation. Gezien het
feit dat General Motors de industriegroep heeft verlaten, is
ISS ESG van mening dat het bedrijf niet langer betrokken is
bij de schending. De beoordeling is gewijzigd van oranje naar
groen (score 5).
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Bpf Schoonmaak is in het tweede halfjaar van 2020 met 4
ondernemingen een dialoog gestart over een (vermeende)
corruptieschending.

Anti-corruptieschendingen
Omkoping en corruptie zijn niet verenigbaar met goed
ondernemingsbestuur en hebben een negatieve invloed op
de (creatie van) aandeelhouderswaarde. Het leidt tot
nadelige economische, sociale en politieke uitkomsten.
Overtredingen van internationale principes op het gebied
van anticorruptie kunnen schadelijk zijn voor de reputatie
van een onderneming en de waarde van merken.
Eén van de universele principes van het UN Global Compact
en OESO richtlijnen is gericht op corruptie. Dit principe roept
ondernemingen op preventieve en
handhavingsmaatregelen te nemen en een effectief systeem
op te zetten voor de bestrijding van corruptie.

TABEL 3.4.1 GEÏNITEERDE DIALOGEN
CORRUPTIESCHENDINGEN H2 20201

1

Onderneming

Gestart

CCR SA

Q3 2020

Glencore plc

Q3 2020

Fresenius SE & Co. KGaA

Q3 2020

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Q3 2020

Bron: Achmea Investment Management, ISS ESG

In het tweede halfjaar van 2020 is een dialoog afgesloten,
namelijk met Fiat Chrysler Automobiles.

Dit engagementthema heeft als doel het anticorruptiebeleid
en de maatregelen tegen corruptie bij ondernemingen te
verbeteren. Daarnaast moet ook voldoende duidelijk
worden gemaakt welke acties worden ondernomen tegen
werknemers, agenten en onderaannemers die betrokken zijn
bij beschuldigingen in verband met corruptie. Hierbij is het
belangrijk dat er transparant wordt gecommuniceerd over
verrichte onderzoeken en over doorgevoerde
veranderingen.

UITGELICHT: Fiat Chrysler Automobiles NV
Opgeheven schending: corruptie
In september 2019 legde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Fiat Chrysler Automobiles NV
(FCA) en FCA US een boete op van 40 miljoen dollar voor het misleiden van beleggers. Het bedrijf zou beleggers onjuiste
informatie hebben verstrekt over het aantal nieuwe voertuigen dat maandelijks aan klanten in de Verenigde Staten
zou zijn verkocht in de periode tussen 2012 en 2016. De SEC verklaarde dat FCA US in deze periode maandelijks
persberichten publiceerde, waarin ten onrechte melding werd gemaakt van de verkoop van nieuwe voertuigen en
waarin werd beweerd dat er tot 2016 sprake was van een ononderbroken maandelijkse omzetgroei. Echter, in
werkelijkheid groeide het aantal verkochte voertuigen al niet meer sinds 2013.
In een persbericht van september 2019 maakte FCA bekend dat FCA US volledige samenwerking zou verlenen aan de
SEC en haar beleid en procedures met betrekking tot haar verkooprapportage zou aanpassen. In de dialoog geeft FCA
aan dat het haar rapportagemethodiek in 2016 heeft gewijzigd, dat het in 2019 is gestopt met het rapporteren van de
verkoop van voertuigen op maandbasis en dat het de interne controles heeft verbeterd.
Op 27 november heeft ISS ESG de dialoog positief afgesloten. De beoordeling is herzien van ORANJE naar GROEN
(oordeel 5: in onderzoek). Deze verandering is het gevolg van bestuurlijke veranderingen, audits en hervormingen die
FCA heeft doorgevoerd om haar verantwoordingsplicht en transparantie te verbeteren.
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3.5. ESG Nederland
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben de
speciale aandacht van Nederlandse institutionele beleggers
vanwege de directe sociaaleconomische belangen die de
bedrijfsactiviteiten met zich mee brengen. Belangrijke
strategische besluiten van Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen, zoals fusies en overnames, kunnen
significante effecten hebben op lokale werkgelegenheid, de
concurrentiepositie van de onderneming en lange termijn
waardecreatie. Ook remuneratievoorstellen of
(her)benoemingen van bestuurders leiden regelmatig tot
maatschappelijk discussie. Wij hechten er dan ook grote
waarde aan om op structurele wijze de dialoog te voeren met
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij
toetsten wij de beleidsvoorstellen aan de uitgangspunten en
best-practices van de Nederlandse Corporate Governance
Code (herzien in 2016), en vanaf 1 januari 2019 aan de
Nederlandse Stewardship Code.
De principes uit de Stewardship Code bieden ons als
institutionele beleggers de mogelijkheid verantwoording af
te leggen aan deelnemers en klanten over de wijze waarop
wij als betrokken belegger invulling geven aan onze
aandeelhoudersrechten. De Stewardship Code is in lijn met
de verantwoordelijkheden die voor aandeelhouders gelden
ten aanzien van transparantie rond het
betrokkenheidsbeleid en stembeleid, zoals vastgelegd in de
herziene EU-richtlijn aandeelhoudersrechten (Shareholders’
rights directive). Zij onderstreept ook het belang van
aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar lange
termijn waardecreatie van de Nederlandse
beursondernemingen, zoals vastgelegd in de Nederlandse
Corporate Governance Code. Daarnaast verlangt de
Stewardship Code van institutionele beleggers de bereidheid
om, eventueel samen met andere institutionele beleggers,
een constructieve dialoog aan te gaan met de Nederlandse
beursondernemingen en met andere belanghebbenden.

Overzicht dialogen
In de tweede helft van 2020 is Achmea IM, namens Bpf
Schoonmaak, in dialoog gegaan met drie Nederlandse
beursgenoteerde ondernemingen. Deze dialogen vonden
plaats binnen het Eumedion verband, zie tabel 3.5.1.

1

TABEL 3.5.1 DIALOGEN MET NEDERLANDSE
BEURSGENOTEERDE ONDERNEMINGEN H22020
Onderneming

Besproken onderwerpen

Royal Dutch Shell

Klimaatbeleid, beloningsbeleid, bestuur.

Unilever

Strategie, unificatie, duurzaamheid, corporate
governance.

Wolters Kluwer

Beloningsbeleid.

Dialogen met Nederlandse ondernemingen
Wolters Kluwer
Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van
Wolters Kluwer in 2020 werd het voorgestelde
beloningsbeleid met 48% van de stemmen afgewezen.
Hierna is Wolters Kluwer het gesprek aangegaan met onder
andere institutionele beleggers over de redenen hiervoor. Dit
heeft geleid tot een aangepast beloningsbeleid dat in
november 2020 is besproken met ons en andere
institutionele beleggers, binnen het Eumedion verband. We
waarderen de stappen die Wolters Kluwer heeft gezet met
betrekking tot het aanpassen van het beloningsbeleid. Wij
moedigen Wolters Kluwer echter wel aan dit nieuwe voorstel
op twee punten nog verder te verbeteren. Tijdens het
gesprek hebben wij dit ook aangegeven. Wolters Kluwer
heeft daarna nog gesprekken gehad met andere
stakeholders. We zijn benieuwd in hoeverre onze suggesties
worden verwerkt in het definitieve voorstel. In het eerste
halfjaar van 2021 zal ter voorbereiding van de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering weer een gesprek worden
gevoerd met Wolters Kluwer binnen Eumedion verband. Het
aangepaste beloningsbeleid zal tijdens de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering in 2021 worden voorgelegd.

Unilever
Met Unilever is gesproken over de unificatie. Op 11 juni 2020
kondigde Unilever plannen aan om de juridische structuur
van de Unilever-groep te verenigen onder één
moedermaatschappij (Unilever PLC). Volgens het
management ontstaat zo een eenvoudiger bedrijf met meer
strategische flexibiliteit en is het beter gepositioneerd voor
toekomstig succes. Voorgesteld werd om de eenwording
door te voeren door middel van een grensoverschrijdende
fusie, waardoor PLC de enige moedermaatschappij van de
Unilever-groep wordt. Het verenigde Unilever-hoofdkantoor
wordt gevestigd in Londen, VK, en Unilever zal worden
beschouwd als uitsluitend fiscaal ingezetene van het VK 1. De
Nederlandse en Britse aandeelhouders stemden in
september en oktober in met het plan om de bestaande
hoofdkantoren samen te voegen in Londen. De huidige
structuur van het was- en levensmiddelenconcern werd
daarmee op 29 november 2020 opgeheven. Bpf Schoonmaak
heeft zich onthouden van stemming.

De activiteiten, locaties, personeelsbezetting in het Verenigd Koninkrijk en Nederland zullen als gevolg van de Unificatie niet veranderen zegt de onderneming. Unilever PLC
(de nieuwe enige moedermaatschappij van de groep) blijft uitsluitend fiscaal ingezetene van het VK. De Unilever-groep betaalt belastingen in de landen waar zij actief is en
ook dit zal door de eenwording niet veranderen. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de in het VK en Nederland betaalde vennootschapsbelasting over de bedrijfswinsten
niet zal veranderen, en evenmin als de belastingen die over werknemers worden betaald.
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Royal Dutch Shell
Begin november 2020 hebben we, samen met andere
investeerder in Eumedion verband, gesproken met de
voorzitter van de remuneratiecommissie van Royal
Dutch Shell. Shell heeft een update gegeven over
beslissingen rondom beloning die ze genomen hebben, en
nog van plan zijn te nemen. Shell had eerder al besloten om
over 2020 geen bonussen uit te keren. Het salaris van
Executive Directors en Executive Committee members blijft
gelijk in 2021. Dit geldt ook voor het merendeel van de
medewerkers. Ook is er gesproken over de aandelenopties
voor het bestuur die gepland staan om onvoorwaardelijk te
worden in 2021. De commissie zal begin 2021 hier een
beslissing over nemen. We hebben in het gesprek input
gegeven hoe wij als investeerders denken dat er omgegaan
moet worden met Long Term Incentive Pay, hoe er gemeten
en gewogen dient te worden en de koppeling die er mogelijk
is met betrekking tot de klimaatambitie van Shell. Daarnaast
is er gesproken over de klimaatambitie van Shell zelf en het
tijdsbestek waarin de ambities verwezenlijkt worden.
Er is daarnaast gesproken met de Deputy-Chair/Senior
Independent Director over de in 2021 aan te stellen nieuwe
Chair of the Board. Shell heeft toelichting gegeven op het
proces, de stappen die ze hebben gezet in hun zoektocht naar
een nieuwe Chair en over hun wensen ten aanzien van de
nieuwe Chair. Shell hoopt eind Q1 2021 de nieuwe Chair
bekend te maken.

20/32

BPF Schoonmaak
Engagement

4. Stembeleid & Corporate Governance
Corporate governance, of goed ondernemingsbestuur, heeft betrekking op de verhoudingen tussen de verschillende actoren
van een onderneming zoals de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Commissarissen (RvC), aandeelhouders en andere
belanghebbenden. Rekenschap, transparantie en toezicht spelen hierbij een centrale rol. Bpf Schoonmaak belegt onder
andere in beursgenoteerde ondernemingen en is daardoor ook aandeelhouder. Door actief gebruik te maken van
aandeelhoudersrechten kan Bpf Schoonmaak invloed uitoefenen op de onderneming. Het gaat hierbij om het benoemen
van bestuurders, het goedkeuren van jaarstukken en in sommige gevallen kan het zich uitspreken over het beloningsbeleid.
Bpf Schoonmaak doet dit onder andere door deel te nemen aan de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering
(stemmen). Door gebruik te maken van het stemrecht kan BPF Schoonmaak invloed uitoefenen op ondernemingen en invloed
aanwenden om een betere corporate governance te stimuleren bij de ondernemingen. Een goede corporate governance
draagt bij aan de lange termijn waardecreatie.

4.1. Bpf Schoonmaak als actief
aandeelhouder

4.2. Stemgedrag BPF Schoonmaak

De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor
dat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen een
beleid moeten hebben ten aanzien van het stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde
ondernemingen waarin zij beleggen. Daarbij wordt van de
institutionele belegger gevraagd om minstens eenmaal per
jaar aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan het
stembeleid. Daarnaast stelt de Corporate Governance Code
dat de institutionele belegger minimaal eenmaal per
kwartaal moet aangeven hoe hij stemde op de
aandeelhoudersvergaderingen. In bijlage 5.2. vindt u de
volledige tekst van de relevante bepalingen voor
institutionele beleggers van de Nederlandse Corporate
Governance code.

1. Stembeleid, wat is opgenomen in het MVB-beleid;

De tweede helft van het jaar is relatief rustig omdat de
meeste Europese en Amerikaanse
aandeelhoudersvergaderingen in de eerste helft van het jaar
plaatsvinden. De piek van de het
aandeelhoudersvergaderingen seizoen in Australië en
Nieuw- Zeeland ligt wel in de tweede helft van het jaar. In het
derde en vierde kwartaal vinden daarnaast veel bijzondere
aandeelhoudervergaderingen plaats voor tussentijdse
benoemingen van bestuurders, voor de goedkeuring van
beloningsbeleid en over aandelenuitgifte. De wereldwijd
stijgende trend van ingediende aandeelhoudersresoluties
zet zich door. Deze door aandeelhouders ingediende
agendapunten hebben veelal betrekking op klimaat,
maatschappelijke en goed ondernemingsbestuur thema’s.
Veelal is het doel van een dergelijke resolutie het verbeteren
van de transparantie van de onderneming of het beter
waarborgen van aandeelhoudersrechten. Volgend jaar
verwachten we meer voorstellen over onderwerpen die
gerelateerd zijn aan COVID-19, zoals gezondheid en
veiligheid van medewerkers, mensenrechten, verantwoord
ketenbeheer en human capital management.

2. Verantwoord en Betrokken aandeelhouderschap;

Stemactiviteiten van Bpf Schoonmaak

Bpf Schoonmaak voldoet aan de bepalingen van de
Corporate Governance Code. Op de website van het
Pensioenfonds zijn de volgende documenten te vinden:

3. Rapportagetool waarbij gerapporteerd wordt hoe
historisch gestemd is per aandeelhoudersvergadering.
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Achtergrond

Wij stemden in het afgelopen halfjaar op 258 vergaderingen
op totaal 2687 agendapunten. Zie tabel 4.2.1. voor de
regionale verdeling van vergaderingen over H2 2020.
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TABEL 4.2.1 REGIONALE VERDELING H2 2020
Aantal

%

US

61

24%

Euro

109

42%
34%

Overig 88
Totaal

TABEL 4.2.3 STEMACTIVITEITEN PER HOOFDTHEMA1

258

Op de website van Bpf Schoonmaak kunt u via het Vote
Disclosure Systeem vinden hoe we gestemd hebben per
aandeelhoudersvergadering.
Achmea IM voert ons stembeleid uit en past voor elke
steminstructie het eigen op maat gemaakte stembeleid toe.
Achmea IM maakt bij het uitoefenen van stemrechten
gebruik van het stemplatform en analyses van Institutional
Shareholder Services (ISS). Het stembeleid wordt
jaarlijks geactualiseerd op basis van wereldwijde trends
op het gebied van corporate governance, ons stemgedrag bij
controversiële agendapunten en overige actualiteiten.
Voordat de definitieve stem wordt uitgebracht analyseren
we een selectie van de voorstellen op individuele basis. Het
uiteindelijke besluit wordt genomen op basis van de
specifieke feiten en omstandigheden van het agendapunt.
Het betekent ook dat niet altijd met het management van de
onderneming wordt meegestemd. Zo stemden wij in het
tweede halfjaar van 2020 op 17 procent van alle
agendapunten tegen het management. Het grootste aantal
tegenstemmen betrof tegenstemmen tegen
managementvoorstellen. Het ging hier onder andere om de
benoeming van bestuurders van ondernemingen die niet
onafhankelijk zijn waar dit wel geëist of gewenst is. Ook
betreft het vaak beloningsstructuren die als
excessief, onvoldoende toegelicht en niet transparant
genoeg beoordeeld worden, of waar een link met de
prestaties van de onderneming ontbreekt. Ook de stemmen
voor een aandeelhoudersresolutie houden impliciet een
stem tegen het management in en zijn door ons
meegenomen in onderstaand percentage van
tegenstemmen.

Voor

Tegen

Benoeming bestuurder

88%

12%

Beloning

44%

56%

Uitgifte aandelen

91%

9%

Routinezaken

96%

4%

Fusie en overnames

92%

8%

100%

0%

Overig
1

Bron: Achmea Investment Management, ISS

4.3. Agenderingsrecht aandeelhouders
Op aandeelhoudersvergaderingen kunnen aandeelhouders
een voorstel agenderen, mits wordt voldaan aan de
voorwaarden van het lokaal geldende agenderingsrecht.
Deze aandeelhoudersresoluties kunnen betrekking hebben
op de thema’s milieu, gezondheid, mensenrechten en goed
bestuur. In het afgelopen halfjaar hebben wij 71
aandeelhoudersresoluties beoordeeld en onze stem
uitgebracht. De resoluties hadden de volgende thema’s.

TABEL 4.3.1 AANDEELHOUDERSRESOLUTIES NAAR
THEMA1
Thema

Aantal

Overig (o.m. Politieke Donaties)
Beloning

1

10
3

Benoeming Bestuurder

30

Milieu en Gezondheid

8

Routinepunten

11

Goed Bestuur

4

Mensenrechten

1

Sociaal

4

Totaal

71

Bron: Achmea Investment Management, ISS

TABEL 4.2.2 : OVERZICHT TEGENSTEMMEN H2 20201

1

Totaal

Voor

Tegen

2687

83%

17%

Bron: Achmea Investment Management, ISS

De management resoluties kunnen worden onderverdeeld
in een zestal hoofdthema’s: benoeming bestuurders,
beloningsbeleid, uitgifte aandelen, routinezaken, fusies &
overnames en overig. In de tweede helft van 2020 zijn de
meeste stemmen uitgebracht voor benoeming bestuurders,
routinezaken en kapitaaluitgifte.
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Wij toetsen de afzonderlijke aandeelhoudersvoorstellen op
inhoud, wenselijkheid, werkbaarheid en effect. Dat betekent
dat wij niet in alle gevallen voor een resolutie zullen
stemmen, ook al past deze binnen onze speerpuntthema’s.
Onderstaand het overzicht van onze steminstructie per
thema voor deze resoluties.
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TABEL 4.3.2 STEMINSTRUCTIE PER THEMA
Voor

Tegen

Beloning

100%

0%

Goed Bestuur

50%

50%

Benoemingen

40%

60%

Milieu en Gezondheid

63%

37%

Overig

60%

40%

Routinezaken

36%

64%

Mensenrechten

100%

0%

Sociaal

25%

75%

Mensenrechten
McKesson Corporation
Op de aandeelhoudervergadering van McKesson
Corporation van 29 juli 2020 stond een
aandeelhoudersvoorstel op de agenda waarin de
onderneming werd gevraagd een rapportage op te stellen
over haar beleid en processen rondom lobbyen (zowel direct
als indirect), haar lobbyactiviteiten en -betalingen, inzicht in
lidmaatschappen van brancheorganisaties, het
besluitvormingsproces en het toezicht door management en
het bestuur op betalingen rondom lobbyen. Aandeelhouders
stellen dat het bedrijf tussen 2010 en 2018 18,1 miljoen
dollar heeft gespendeerd aan lobbyactiviteiten bij de
overheid. Dit bedrag is exclusief lobbybetalingen waar geen
openbaarmakingsverplichtingen voor gelden en het lobbyen
via handelsverenigingen of andere politieke organisaties.
Ook stellen de indieners van de resolutie dat het bedrijf lid
is van de Business Roundtable en de Healthcare Distribution
Alliance (HDA), de nationale organisatie van farmaceutische
distributeurs en belangrijke schakel tussen fabrikanten,
apothekers en klinieken. Genoemde belangenorganisaties
hebben, in 2018 en 2019, samen voor meer dan 45,6 miljoen
aan lobbyactiviteiten besteedt. Aandeelhouders maken zich
zorgen over de potentiële negatieve media-aandacht die de
lobby van het bedrijf over opioïden kan aantrekken, evenals
het lidmaatschap van de American Legislative Exchange
Council (ALEC), een organisatie die Amerikaanse
modelwetgeving schrijft en goedkeurt.

transparantie wordt echter niet als voldoende beoordeeld.
De lidmaatschappen en betalingen worden namelijk niet
volledig openbaar gemaakt. Ook is onbekend hoe het
bestuur over de activiteiten wordt geïnformeerd, de
frequentie daarvan en of er een specifieke commissie is die
toezicht houdt op de lobby activiteiten. Bpf Schoonmaak
vindt een rapportage een goed middel om inzicht te
verkrijgen over de lobbyactiviteiten, -betalingen en
lidmaatschappen van brancheorganisaties en stemde VOOR.
Van de aandeelhouders stemde 51,7% voor de resolutie, de
resolutie is daarmee aangenomen.

Tesla Inc.
Op 22 september 2020 vond de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering van Tesla Inc. plaats. Op de
agenda was een aandeelhoudersvoorstel opgenomen
waarin het bestuur werd gevraagd om, tegen redelijke kosten
en zonder eigendomsinformatie, een rapport op te stellen
over het respecteren van mensenrechten binnen de eigen
bedrijfsactiviteiten en bij de leveranciers. De indieners van
de resolutie stellen dat Tesla risico’s loopt op het gebied van
mensenrechten en arbeidsrechten en dat aandeelhouders
momenteel niet kunnen bepalen hoe Tesla haar
verantwoordelijkheid neemt om ervoor zorg te dragen dat
mensenrechten worden gerespecteerd.
Tesla stelt dat het audits uitvoert binnen de eigen activiteiten
en bij leveranciers om er zeker van te zijn dat de vastgestelde
principes worden gevolgd. De onderneming geeft echter
geen openheid over deze audits. De onderneming stelt ook
dat het moeilijk is om op betrouwbare wijze de oorsprong
van de grondstoffen vast te stellen maar dat de processen op
het gebied van due diligence (die van de leveranciers worden
vereist) transparantie bieden en dat dit verantwoorde inkoop
ondersteunt. Er zijn echter beschuldigingen gerelateerd aan
kinderarbeid bij een kobalt mijnbouw leverancier. Toezicht
op het respecteren van mensenrechten wordt niet expliciet
vermeld bij de verantwoordelijkheden van het bestuur.
Aanvullende informatie over het beleid en processen van de
onderneming ter adressering van het respecteren van
mensenrechten in de eigen keten en de leveranciersketen zal
aandeelhouders in staat stellen om beter in te schatten hoe
goed Tesla gerelateerde risico’s beheert, zeker gezien de
controverses. Om deze reden heeft Bpf Schoonmaak VOOR
gestemd. Van de aandeelhouders stemde 24,6% voor de
resolutie.

Het bestuur geeft aan gepast toezicht uit te oefenen op haar
politieke activiteiten. Zo worden zij periodiek geïnformeerd
over de lobby en andere politieke activiteiten. De
onderneming stelt ook dat jaarlijks de lobby prioriteiten en
het totale bedrag dat aan lobby activiteiten is besteed
worden gedeeld met aandeelhouders. De huidige
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Arbeidsnormen
Oracle Corporation
Op de aandeelhoudervergadering van Oracle Corporation
van 4 november 2020 stond voor het derde jaar op rij een
aandeelhoudersvoorstel op de agenda waarin de
onderneming werd gevraagd een rapportage op te stellen
waarin wordt aangegeven of er een gender/racial pay gap
bestaat. Indien deze gender/racial pay gap bestaat wordt
gevraagd naar de ondernomen acties om de verschillen te
verkleinen. Hoewel Oracle haar toewijding aan gelijke
beloning bevestigt rapporteert zij, in tegenstelling tot
meerdere branchegenoten, hier niet over in de Verenigde
Staten. De onderneming rapporteert in het Verenigd
Koninkrijk wel over de gender/racial pay gap, aangezien een
dergelijke rapportage daar verplicht is. Een onderneming
brede uitrol zou daarom relatief gemakkelijk te realiseren
moeten zijn. De indieners van de resolutie benoemen verder
de juridische risico’s die samenhangen met de vermeende
loonkloof bij Oracle, waarbij als voorbeeld twee afzonderlijke
juridische acties worden benoemd die betrekking hebben op
loondiscriminatie.
Wanneer gekeken wordt naar het rapport met betrekking tot
het Verenigd Koninkrijk, is zichtbaar dat de onderneming
daar meer vrouwen in dienst heeft in lager betaalde functies.
Als dit patroon wereldwijd hetzelfde is, zal het voor de
onderneming moeilijker worden om vrouwen aan te trekken
en te behouden. Daarnaast lopen diverse rechtszaken tegen
Oracle wegens oneerlijke beloningspraktijken. Bpf
Schoonmaak vindt een rapportage een goed middel om
inzicht te verkrijgen in de uitvoering van het
diversiteitsbeleid en stemde VOOR. Van de aandeelhouders
stemde 45,8% voor de resolutie.
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Klimaat
National Australia Bank Limited
Op de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders van
National Australia Bank Limited, op 18 december 2020, is een
aandeelhoudersvoorstel ingediend waarin de onderneming
wordt gevraagd om in de volgende jaarverslagen strategieën
en doelen op te nemen met betrekking tot het verminderen
van de blootstelling aan fossiele brandstoffen (olie, gas en
kolen). Dit in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. De
indieners van de resolutie stelden dat, ondanks dat de
onderneming zich gecommitteerd heeft aan het
Klimaatakkoord van Parijs, de onderneming niet haar
kredietverleningspraktijken en -beleid afstemt op deze
doelstellingen.
De onderneming erkent de risico’s en uitdagingen van
klimaatverandering en ondersteunt de overgang naar een
koolstofarme economie in overeenstemming met de
doelstellingen van het Klimaatakkoord. De onderneming
geeft aan dat het beleid dusdanig is aangepast dat het geen
nieuwe projecten zal financieren rondom mijnbouw,
thermisch steenkool en teerzanden. Daarnaast willen ze de
huidige financieringen op het gebied van thermisch
steenkool met 50% verminderen per 2026, wat waarschijnlijk
naar 0 gaat per 2030. Om deze redenen vindt de
onderneming het huidige beleid voldoende.
Gezien het belang dat er stappen worden gezet met
betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs en er
vooruitgang wordt geboekt heeft Bpf Schoonmaak VOOR de
resolutie gestemd. De resolutie werd op de vergadering niet
in stemming gebracht aangezien het voorstel van de hiervoor
benodigde statutenwijziging niet was aangenomen. Bij de
aandeelhoudersvergadering van Australia & New Zealand
Banking Group Limited stond hetzelfde
aandeelhoudersvoorstel op de agenda. Ook hier heeft Bpf
Schoonmaak VOOR de resolutie gestemd, echter werd de
resolutie niet in stemming gebracht doordat de goedkeuring
voor de benodigde statutenwijziging ontbrak.
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4.4. Corporate Governance ontwikkelingen
Nederland
Mogelijke aanscherping van de Nederlandse Corporate
Governance Code
De Nederlandse Corporate Governance Code zal mogelijk
worden aangescherpt. Momenteel geldt het principe pas toe
óf leg uit. Bekeken zal worden of dit aangepast gaat worden
naar pas toe én leg uit. Het doel is om de transparantie van
de verslaggeving en daarmee de kwaliteit van de naleving te
vergroten. In de toelichting op de jaarlijkse evaluatie van de
Code heeft de voorzitter van de Monitoring Commissie
Corporate Governance Code, Pauline van der Meer Mohr, dit
aangegeven. Dit jaar was er wederom een hoge naleving van
de Code. Maar bij de analyse wordt uitsluitend gekeken of
ondernemingen zich houden aan het principe van ‘pas toe
óf leg uit’. Deze methodiek leidt volgens de voorzitter tot vals
optimisme over de staat van naleving. Naast de cijfermatige
evaluatie, die wordt uitgevoerd door SEO Economisch
Onderzoek, verricht de Monitoring Commissie eigen
kwalitatief onderzoek. Uit de resultaten van dit onderzoek
komt een minder positief beeld naar voren. Bijvoorbeeld met
betrekking tot de manier waarop directies en raden van
commissarissen van beursgenoteerde vennootschappen in
hun jaarverslagen uitleg geven over cultuur en gedrag,
beloningsbeleid of waardecreatie op de langere termijn. De
uitleg is vaak mager en alleen proces gerelateerd. De inhoud
mist, mogelijk kan dit door het aanpassen van het principe
worden opgelost.
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Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn
over de gevolgen van de coronacrisis
Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
blijkt dat beursgenoteerde ondernemingen in hun
halfjaarlijkse financiële verslaggeving veelal niet duidelijk zijn
over de gevolgen van de coronacrisis. Het onderzoek ‘In
Balans – De effecten van COVID-19’ is uitgevoerd bij 26
beursgenoteerde ondernemingen die, naar verwachting,
negatieve effecten van de coronacrisis ondervinden. Bijna
alle onderzochte ondernemingen vermelden de effecten van
de coronacrisis maar de kwaliteit van de toelichting varieert
sterk. Ongeveer een kwart van de ondernemingen gaf een
goede toelichting. Daar werd naast een kwalitatieve en
kwantitatieve toelichting op veronderstellingen en
uitgangspunten, bijvoorbeeld ook een uitgebreide
toelichting op financieringsconvenanten,
gevoeligheidsanalyses en scenario’s gegeven. Verder hadden
deze ondernemingen aandacht besteed aan de consistentie
tussen het halfjaarlijks bestuursverslag en de
halfjaarrekening, zodat er een geïntegreerd beeld ontstond.
De AFM heeft ondernemingen opgeroepen, om in hun
jaarverslaggeving over 2020, de toelichtingen op de effecten
van de coronacrisis begrijpelijk en zorgvuldig op te stellen.
Zo moeten ondernemingen veronderstellingen en
uitgangspunten voor posten als latente
belastingvorderingen, voorzieningen voor kredietverliezen
en toetsen op bijzondere waardeverminderingsverliezen,
adequaat en begrijpelijk toelichten. In haar rapport benoemt
de AFM een aantal goede praktijkvoorbeelden.
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5. Bijlagen
5.1. Uitgangspunten van het Global
Compact van de Verenigde Naties
Het UN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen
hun invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie
omarmen, ondersteunen en uitoefenen. Bedrijven die het
UN Global Compact initiatief onderschrijven, verbinden zich
ertoe de onderstaande doelstellingen en waarden te steunen
bij het uitvoeren van hun activiteiten:

Mensenrechten
1e principe: Bedrijven dienen binnen de eigen invloedssfeer
de internationaal vastgelegde mensenrechten te
ondersteunen en te respecteren; en
2e principe: er voor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn
aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeidsnormen

De principes van het UN Global Compact zijn gebaseerd op
internationale verdragen, onder andere afgeleid van de
Universele verklaring van de rechten van de mens, de
verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
inzake de fundamentele arbeidsrechten, en van de verklaring
van Rio met betrekking tot milieu en ontwikkeling.

5.2. Relevante bepalingen Nederlandse
Corporate Governance Code (2016
versie)
Principe 4.1 De algemene vergadering
Principe De algemene vergadering kan een zodanige invloed
uitoefenen op het beleid van het bestuur en de raad
van commissarissen van de vennootschap, dat zij een
volwaardige rol speelt in het systeem van checks and
balances binnen de vennootschap. Goede corporate
governance veronderstelt een volwaardige deelname van
aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene
vergadering.

3e principe: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging
en de effectieve erkenning van het recht op collectieve
onderhandelingen te handhaven;

Relevante best practice bepalingen

4e principe: alle vormen van verplichte en gedwongen arbeid
te elimineren;

4.1.1 Het toezicht van de raad van commissarissen op het
bestuur omvat mede het toezicht op de verhouding met
aandeelhouders.

5e principe: zich in te spannen voor de effectieve afschaffing
van kinderarbeid; en
6e principe: discriminatie met betrekking tot werk en beroep
te bestrijden.

Milieu
7e principe: Bedrijven dienen het voorzichtigheidsbeginsel
te hanteren met betrekking tot milieukwesties;
8e principe: initiatieven te ondernemen om grotere
verantwoordelijkheid op milieugebied te bevorderen; en
9e principe: de ontwikkeling en verspreiding van
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Anticorruptie
10e principe: Bedrijven dienen alle vormen van corruptie,
inclusief afpersing en omkoping, tegen te gaan.
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4.1.5 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de
agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe
en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.
4.1.6 Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht
slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met
het bestuur. Wanneer één of meer aandeelhouders het
voornemen hebben de agendering te verzoeken van een
onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van
de vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van één of
meer bestuurders of commissarissen, wordt het bestuur in
de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om
hierop te reageren (de responstijd). De mogelijkheid van het
inroepen van de responstijd geldt ook voor een voornemen
als hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke machtiging
voor het bijeenroepen van een algemene vergadering op
grond van artikel 2:110 BW. De desbetreffende
aandeelhouder respecteert de door het bestuur ingeroepen
responstijd, bedoeld in best practice bepaling 4.1.7.
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Principe 4.3 Uitbrengen van stemmen
Principe Deelname van zoveel mogelijk aandeelhouders aan
de besluitvorming in de algemene vergadering is in het
belang van de checks and balances van de vennootschap. De
vennootschap stelt, voor zover het in haar mogelijkheid ligt,
aandeelhouders in de gelegenheid op afstand te stemmen
en met alle (andere) aandeelhouders te communiceren.

Relevante best practice bepalingen
4.3.1 Een aandeelhouder stemt naar eigen inzicht. Van een
aandeelhouder die gebruik maakt van stemadviezen van
derden wordt verwacht dat hij zich een eigen oordeel vormt
over het stembeleid of de door deze adviseur verstrekte
stemadviezen.
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4.3.5 Institutionele beleggers (pensioenfondsen,
verzekeraars, beleggingsinstellingen,
vermogensbeheerders) plaatsen jaarlijks in ieder geval op
hun website hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van
het stemrecht op aandelen die zij houden in
beursvennootschappen.
4.3.6 Institutionele beleggers plaatsen jaarlijks op hun
website en/of in hun bestuursverslag een verslag van de
uitvoering van hun beleid voor het uitoefenen van het
stemrecht in het desbetreffende boekjaar. Daarnaast
brengen zij ten minste eenmaal per kwartaal op hun website
verslag uit of en hoe zij als aandeelhouders hebben gestemd
op algemene vergaderingen. Dit verslag wordt op de website
van de institutionele belegger geplaatst.
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5.3. Lijst van ondernemingen; Normatieve Dialogen
Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

1

Accenture Plc

15-1-2020

Arbeidsnormen

2

Allergan Plc

15-1-2020

Mensenrechten

3

Alphabet Inc. Class C

15-4-2020

Arbeidsnormen

Alphabet Inc. Class C

15-4-2020

Mensenrechten

4

ALROSA PJSC

14-3-2019

Arbeidsnormen

5

Amazon.com, Inc.

15-10-2017

Arbeidsnormen

Amazon.com, Inc.

15-10-2017

Mensenrechten

Amazon.com, Inc.

15-1-2019

Arbeidsnormen

6

AmerisourceBergen Corporation

15-1-2020

Mensenrechten

7

AMP Limited

15-10-2018

Mensenrechten

8

Anglo American plc

15-7-2018

Mensenrechten

9

AngloGold Ashanti Ltd.

15-4-2018

Mensenrechten

10

Anheuser-Busch InBev

14-3-2019

Arbeidsnormen

Anheuser-Busch InBev

14-3-2019

Arbeidsnormen

11

Apple Inc.

15-10-2017

Mensenrechten

12

BP Plc

21-3-2019

Mensenrechten

13

Cameco Corporation

15-7-2020

Mensenrechten

14

Cardinal Health, Inc.

15-1-2020

Mensenrechten

15

Cargill, Inc.

15-7-2017

Arbeidsnormen

16

CBS Corporation

15-7-2019

Arbeidsnormen

17

CCR SA

15-7-2020

Corruptie

18

Chevron Corporation

15-1-2020

Mensenrechten

19

China Railway Construction Corp. Ltd.

15-1-2017

Mensenrechten

20

Coca-Cola Amatil Limited

15-10-2019

Arbeidsnormen

21

Dassault Aviation SA

15-4-2020

Mensenrechten

22

DMCI Holdings Inc

15-4-2018

Mensenrechten

23

Electricity Generating Public Co., Ltd.

15-1-2020

Mensenrechten

24

Empresas Copec SA

15-1-2020

Mensenrechten

25

Enagas SA

15-1-2019

Mensenrechten

26

ENGIE SA

15-1-2017

Mensenrechten

27

Eni S.p.A.

15-3-2019

Arbeidsnormen

28

EXOR N.V.

15-10-2020

Milieu

29

Facebook, Inc.

28-3-2019

Mensenrechten

Facebook, Inc.

15-1-2020

Arbeidsnormen

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

15-1-2020

Corruptie

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

15-10-2020

Milieu

First Pacific Co. Ltd.

15-7-2018

Arbeidsnormen

30

31
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Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

Freeport-McMoRan, Inc.

15-1-2020

Arbeidsnormen

Freeport-McMoRan, Inc.

15-4-2020

Mensenrechten

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

Fresenius SE & Co. KGaA

15-7-2020

Corruptie

G4S plc

15-7-2019

Mensenrechten

G4S plc

15-1-2020

Arbeidsnormen

36

General Motors Company

15-10-2020

Milieu

37

Glencore plc

15-7-2020

Arbeidsnormen

Glencore plc

15-7-2020

Corruptie

Glencore plc

15-7-2020

Mensenrechten

38

Global Power Synergy PCL

15-3-2020

Mensenrechten

39

Grupo México S.A.B.

22-3-2019

Mensenrechten

40

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd.

15-1-2020

Mensenrechten

41

Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

15-1-2020

Arbeidsnormen

42

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.

15-10-2020

Arbeidsnormen

43

Honda Motor Co., Ltd.

15-10-2017

Arbeidsnormen

44

HUGO BOSS AG

15-1-2017

Arbeidsnormen

45

Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd.

15-1-2020

Arbeidsnormen

46

Hyundai Motor Co., Ltd.

15-10-2020

Milieu

47

Iflytek Co., Ltd.

15-10-2019

Mensenrechten

48

Indofood Agri Resources Ltd.

15-7-2019

Arbeidsnormen

49

International Flavors & Fragrances Inc.

15-4-2017

Arbeidsnormen

50

Isuzu Motors Limited

15-10-2020

Milieu

51

Jardine Matheson Holdings Limited

15-4-2017

Mensenrechten

52

Kia Motors Corp.

15-10-2020

Milieu

32

33

34

35
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Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

53

Korea Electric Power Corp.

15-10-2018

Mensenrechten

54

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
Co Ltd

15-1-2020

Arbeidsnormen

55

LafargeHolcim Ltd.

15-7-2017

Arbeidsnormen

LafargeHolcim Ltd.

15-7-2017

Mensenrechten

56

LG Chem Ltd.

15-10-2020

Mensenrechten

57

Mazda Motor Corp.

15-10-2020

Milieu

58

McDonald's Corp.

15-10-2020

Arbeidsnormen

59

McKesson Corp.

15-1-2020

Mensenrechten

60

Mitsubishi Corporation

15-10-2018

Mensenrechten

61

Mitsubishi Electric Corp.

15-4-2020

Arbeidsnormen

62

Mitsubishi Motors Corporation

15-10-2020

Milieu

63

Mitsui & Co.,Ltd

15-1-2020

Mensenrechten

64

MMC Norilsk Nickel PJSC

15-7-2020

Milieu

65

Motherson Sumi Systems Ltd.

15-1-2018

Arbeidsnormen

66

Naturgy Energy Group SA

15-1-2018

Mensenrechten

67

NIKE, Inc.

15-7-2018

Mensenrechten

68

Nissan Motor Co., Ltd.

15-10-2020

Milieu

69

POSCO

22-2-2019

Arbeidsnormen

POSCO

22-2-2019

Arbeidsnormen

POSCO

22-2-2019

Mensenrechten

POSCO

12-4-2019

Mensenrechten

Power Construction Corporation of China,
Ltd.

15-10-2018

Mensenrechten

Power Construction Corporation of China,
Ltd.

15-10-2018

Mensenrechten

71

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

15-7-2019

Arbeidsnormen

72

PT Perusahaan Perkebunan London
Sumatra Indonesia Tbk

15-7-2019

Arbeidsnormen

73

PT Salim Ivomas Pratama Tbk

15-7-2019

Arbeidsnormen

74

Rio Tinto plc

15-10-2020

Mensenrechten

Rio Tinto plc

15-10-2020

Milieu

75

SAIC Motor Corp. Ltd.

15-10-2020

Arbeidsnormen

76

Samsung Electronics Co., Ltd.

15-4-2018

Arbeidsnormen

77

Siemens AG

15-1-2017

Mensenrechten

78

SK Innovation Co., Ltd

15-7-2017

Mensenrechten

79

Snam S.p.A.

15-1-2019

Mensenrechten

80

Southern Copper Corp.

22-3-2019

Mensenrechten

81

Subaru Corp

15-10-2020

Milieu

82

Sumitomo Corporation

15-4-2017

Arbeidsnormen

83

Suzuki Motor Corp.

15-10-2020

Milieu

70
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Onderneming

Dialoog geïnitieerd

Normschending

84

Tesla, Inc.

15-7-2019

Arbeidsnormen

85

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

15-1-2020

Mensenrechten

86

The Coca-Cola Co.

15-4-2020

Arbeidsnormen

87

Tongling Nonferrous Metals Group Co.

22-3-2019

Mensenrechten

88

Top Glove Corp. Bhd.

15-3-2019

Arbeidsnormen

89

Total SA

15-7-2020

Arbeidsnormen

90

Toyota Motor Corp.

15-10-2020

Milieu

91

Tyson Foods, Inc.

15-10-2020

Arbeidsnormen

92

UBS AG

15-7-2020

Mensenrechten

93

UBS Group AG

15-7-2020

Mensenrechten

94

Vedanta Resources Plc

15-4-2017

Mensenrechten

95

Verizon Communications, Inc.

15-7-2020

Arbeidsnormen

96

Vestas Wind Systems A/S

15-4-2017

Mensenrechten

Vestas Wind Systems A/S

4-12-2019

Arbeidsnormen

97

Wells Fargo & Company

15-1-2017

Mensenrechten

98

Westpac Banking Corporation

15-1-2020

Mensenrechten

99

Weyerhaeuser Co.

15-3-2019

Mensenrechten

100

Whirlpool Corporation

15-7-2018

Mensenrechten

101

Wynn Resorts, Limited

15-4-2018

Arbeidsnormen

102

Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd.

15-10-2019

Mensenrechten

103

Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.

15-10-2019

Mensenrechten

104

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.

15-7-2018

Arbeidsnormen

105

Zhen Ding Technology Holding Ltd.

15-10-2020

Arbeidsnormen

106

Zijin Mining Group Co., Ltd.

22-3-2019

Mensenrechten

Zijin Mining Group Co., Ltd.

22-3-2019

Mensenrechten
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Colofon
Deze halfjaarrapportage Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is een uitgave van Achmea Investment Management;
opgesteld in januari / februari 2021. Meer weten? Neem dan contact op met uw fondsmanager of account CIO.

Disclaimer
Achmea Investment Management B.V. (‘Achmea IM’) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De
informatie is alleen bestemd oor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op
het financieel toezicht (Wft). Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te
kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal
of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit
document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM is niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing. De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op
informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet
de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De
informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een
momentopname, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke
publicatiedatum is geen garantie dat de hierin opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is.
Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het noemen van rendementen op
beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting
uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U mag de informatie in dit document alleen voor
eigen persoonlijk gebruik kopiëren.
U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming
van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord en
beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht
en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot
deze informatie. Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een
vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea
Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder
nummer 15001209.
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