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Dit jaar vieren we de twintigste verjaardag van 
ons engagementprogramma. In de afgelopen 
twee decennia zijn we met meer dan 5.500 
bedrijven in dialoog gegaan over de voor hen 
relevantste en invloedrijkste ESG-thema's. In 
dezelfde periode hebben we meer dan 3.700 

positieve veranderingen - zogeheten 'mijlpalen' - gerealiseerd.

De manier waarop beleggers tegen engagement aankijken, is volledig 
veranderd. Vroeger was engagement iets voor een kleine niche van 
beleggers met een missie, maar tegenwoordig is het een aspect dat in 
elke beleggersportefeuille een rol speelt. Het succes van Climate Action 
100+, een initiatief dat beleggers bij elkaar heeft gebracht die samen 
bijna 40 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen, bewijst wat er in 
die tijd al is bereikt.

Actief aandeelhouderschap heeft zijn waarde als waardevolle en 
legitieme financiële tool inmiddels bewezen. Voor BMO is engagement 
niet alleen een middel om risico's te identificeren en te beheren, maar 
ook een manier om een positieve impact uit te oefenen op het milieu 
en de maatschappij. In het komende decennium, nu de streefdatum 
van 2030 voor de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
nadert, verwachten we dat er steeds meer aandacht komt voor 
concrete, tastbare resultaten van engagement. Bij BMO willen wij al 
het goede dat het bedrijfsleven en het leven in het algemeen ons te 
bieden heeft, stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat we die woorden 
via onze inzet voor verantwoord beleggen ook echt omzetten in daden. 
Zo dragen wij ons steentje bij om van de financiële wereld een motor 
voor positieve verandering te maken. 

Kristi Mitchem
CEO, BMO Global Asset Management

Impact is geen toeval 

BMO Global Asset Management
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Belangrijkste risico's

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel 
dalen als stijgen en het is mogelijk dat de beleggers het belegde 
bedrag niet terugkrijgen.

http://www.climateaction100.org/
http://www.climateaction100.org/
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What does good stewardship 
look like?Goed engagement,  
dat ziet er zo uit

*        2006-2019
**      2006-2019
***  2019
1     Actief aandeelhouderschap: Dimson, 
Karakas & Li (2012)

2 The UK Stewardship Code 2020
3 A practical guide to active ownership in listed equity, beginselen voor verantwoord beleggen
4 What is responsible investment, beginselen voor verantwoord beleggen
5 Zie hoger 

Strategie 
ESG-thema's  
integreren in 
de bedrijfsstrategie

47%
engagement van BMO 
GAM in raden van 
bestuur of met hoger 
management*

Bereik 
Wij werken aan verandering 
in bedrijven via diverse 
vermogenscategorieën en in 
verschillende regio's

87
landen waarin  
BMO GAM engagement 
uitvoert**

De aanpak bepalen

Verantwoord beleggen is zo breed dat specifieke terminologie geen overbodige luxe is. Dit zijn 
onze definities van enkele van de termen die we in dit document gebruiken.

Durf 
Ons engagement tot uiting 
brengen in duidelijke 
escalatiestrategieën en 
stemgedrag 

25%
van de stemmen die 
BMO GAM in 2019 heeft 
uitgebracht, ging in tegen 
het management

Samenwerking 
Samenwerken met andere 
beleggers en stakeholders

USD 40
biljoen
aan activa 
vertegenwoordigd 
door het Climate Action  
100+-initiatief

Impact 
Positieve resultaten boeken 

3.763
positieve veranderingen 
in de ESG-
praktijken sinds het 
engagementprogramma 
van BMO GAM is gestart 
 

4,4%
extra rendement dankzij 
geslaagd engagement1

72%
Huidig engagement van 
BMO GAM gekoppeld aan 
de VN-doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling***

Zorgvuldig beheer ('stewardship')
De verantwoorde allocatie, het beheer van en het 
toezicht op het kapitaal om langetermijnwaarde te 
realiseren voor klanten en begunstigden en tegelijk 
ook duurzame voordelen te bewerkstelligen voor de 
economie, het milieu en de samenleving.2.

Actief aandeelhouderschap
Het gebruik van onze rechten en onze positie als 
eigenaar om invloed uit te oefenen op de activiteiten of 
het gedrag van de ondernemingen waarin wij beleggen. 
Actief aandeelhouderschap komt op verschillende 
manieren tot uiting, naargelang de vermogenscategorie. 
Bij beursgenoteerde aandelen gaat het bijvoorbeeld om 
engagement en stemgedrag3.

Engagement
ESG-kwesties bespreken met bedrijven om 
de manier waarop met die elementen wordt 
omgegaan en erover wordt gecommunceerd, 
te verbeteren. Dat kan individueel gebeuren, of in 
samenwerking met andere beleggers4. 

Stemmen via volmacht
Formeel goed- of afkeuring geven door te stemmen 
over moties en als aandeelhouder zelf ook moties over 
specifieke ESG-kwesties in te dienen5. 

https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Dec-19-Final-Corrected.pdf
https://www.unpri.org/listed-equity/a-practical-guide-to-active-ownership-in-listed-equity/2717.article
https://www.unpri.org/an-introduction-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article
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Een actieve 
eigenaar  
– de beginjaren  

Met deze bouwstenen werd het pad geëffend om de  
duurzaamheidsagenda naar de mainstream te leiden

BMO Global Asset Management

Protocol van 
Montreal 
Internationale 
overeenkomst ter 
bescherming van de 
ozonlaag

Millenniumdoelstellingen  
voor ontwikkeling
Wereldwijde doelstellingen 
voor een duurzamere wereld 
in 2015

Rapport 'Onze 
gemeenschappelijke 
toekomst' 
Definieert 'duurzame 
ontwikkeling' als ontwikkeling 
die tegemoetkomt aan de 
actuele behoeften zonder 
toekomstige generaties 
te belemmeren in de 
mogelijkheid om ook in hun 
eigen behoeften te voorzien

United Nations  
Global Compact 
Een pact om bedrijven 
wereldwijd te motiveren 
om een duurzaam 
en maatschappelijk 
verantwoord beleid te 
voeren en te communiceren 
over de uitvoering ervan

De Rio-conferentie
Leidde tot de oprichting 
van het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties 
inzake Klimaatverandering 
(UNFCCC)

1987 1987 2000 20001992 1997

Kyoto-  
protocol
De eerste poging om 
wereldwijde doelstellingen 
voor broeikasgassen uit te 
werken

Vroege acties van de VN

Ethisch gezinde beleggers gebruikten al in de jaren 70 
hun macht als aandeelhouder om bedrijven onder druk te 
zetten, bijvoorbeeld toen aandeelhouders bij Dow Chemical 
een motie indienden om de verkoop van napalm aan 
banden te leggen. Aanvankelijk waren zulke acties grote 
uitzonderingen, maar in de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw waren moties van aandeelhouders al wat 
gebruikelijker geworden. Toen werd bijvoorbeeld een aantal 
moties tegen apartheid ingediend bij bedrijven die banden 
hadden met Zuid-Afrika, met de bedoeling om naast een 
desinvesteringscampagne, ook de druk nog op te voeren.

Een belangrijk obstakel voor het opvoeren van die 
inspanningen, was dat er op het vlak van duurzaamheid 
geen gemeenschappelijke definities en normen bestonden. 
Dat veranderde eind jaren 80, toen de Verenigde Naties 
het voortouw namen in de oprichting van enkele van 
de belangrijkste instellingen en concepten die sindsdien 
richting gaven aan de activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid.

Het geval-Dow en de napalmkwestie

Tijdens de Vietnamoorlog maakte het Amerikaanse leger 
uitgebreid gebruik van napalm. Toen er beelden opdoken 
van de schade die dat chemische wapen aanrichtte bij 

Het eerste engagement en aandeelhoudersactivisme werd voornamelijk aangestuurd door beleggers 
met een missie, die vanuit een bepaalde overtuiging handelden. Naarmate aandeelhoudersrechten en 
duurzame ontwikkeling aan belang wonnen, begon de dynamiek achter actief aandeelhouderschap ook 
steeds meer mainstreambeleggers te bereiken, maar in de jaren negentig van de vorige eeuw bleef dat 
toch nog altijd een relatieve nicheactiviteit die zich vaak beperkte tot zaken zoals corporate governance 
en stemgedrag.  
 

gewone burgers, volgde er grote algemene verontwaardiging 
en zochten activistische groepen naar manieren om het gebruik 
ervan te verhinderen.

Eén groep, het Medical Committee for Human Rights, 
verwierf aandelen in Dow Chemical Company, het bedrijf 
dat napalm produceerde en verkocht aan de Amerikaanse 
overheid. De groep probeerde in 1968 een eerste keer een 
aandeelhoudersmotie in te dienen, met de bedoeling de 
verkoop van napalm te verbieden. Daarop volgde een lange 
juridische strijd, waarbij Dow de moties verwierp, met de 
steun van de SEC. In 1970 gaf het hof van beroep het Medical 
Committee in een belangrijk vonnis echter over de hele linie 
gelijk, waarbij het expliciet verwees naar het principe van 
aandeelhoudersdemocratie.

De motie werd uiteindelijk ter stemming voorgelegd aan de 
algemene vergadering in 1971. Hoewel de aandeelhouders 
die motie vervolgens met een overweldigende meerderheid 
hebben verworpen, werd wel duidelijk dat aandeelhouders actie 
kunnen ondernemen om sociale doelstellingen te ondersteunen. 
Zo werd de kiem gelegd voor gelijksoortige acties. 

https://www.sec.gov/news/speech/1983/101783treadway.pdf
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In 2000 lanceerde Friends, Ivory & Sime, een van de 
voorgangers van wat nu BMO Global Asset Management is, 
ons paradepaardje, de reo®-engagementservice. reo® werd 
ontwikkeld om bedrijven aan te moedigen om hun negatieve 
sociale en milieu-effecten systematisch te identificeren en te 
beperken, met aanvankelijk een focus op:

• klimaatverandering

• milieubeheer

• mensenrechten

• bosbeheer 

• rapporteren over milieu- en sociale kwesties

Deze thema's blijven ook vandaag nog allemaal relevant, al 
blijkt uit de focus die in de beginfase op communicatie lag dat 
rapportage van bedrijven over duurzaamheidsaspecten destijds 
nog in de kinderschoenen stond.

Ondertussen werkten 
de Verenigde Naties 
duurzaamheidskaders uit 

voor overheden en bedrijven, en kregen ze ook aandacht 
voor beleggers en investeerders. In 2004 werd de intentie 
aangekondigd om een aantal principes op te stellen, wat in 
2006 uiteindelijk resulteerde in de lancering van de Beginselen 
voor Verantwoord Beleggen (de UNPRI). F&C Investments, dat 
nu deel uitmaakt van BMO Global Asset Management, was een 
van de eerste ondertekenaars daarvan.

De beginselen schiepen een nuttig algemeen kader voor 
zorgvuldig beleggingsbeheer. Maar beleggers moesten eerst 
meer inzicht krijgen in specifieke ESG-kwesties en de invloed 
daarvan op de resultaten van ondernemingen, zodat ze hun 
verplichtingen als ondertekenaars van de UNPRI konden 
nakomen. In het besef daarvan hebben we deelgenomen aan 
een aantal samenwerkingsverbanden tussen beleggers en 
andere stakeholders, en sommige zelfs geleid, om beleggers 
verder te brengen op de ESG-leercurve en tegelijk standaarden 
op te stellen voor de beste praktijken. 

BMO Global Asset Management

In de jaren 2000 groeide het momentum, 
met als cruciaal moment de lancering 
van de VN-beginselen voor verantwoord 
beleggen in 2006. 

2000-2010

Op weg naar  
de mainstream 

Inzet: Opening van de UNPRI op de beurs van New York, met VN-secretaris-
generaal Kofi Annan, 2006

Gezien de wijdverbreide onwetendheid over de 
ethische, sociale en milieuaspecten van goed 
management, heeft reo nog veel ruimte om naar 
zijn doelstellingen toe te werken. 
Intern reo®-service document

9

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8952853
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8952853
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Beleggers herorganiseren zich

Het engagement van beleggers om zich als actieve en betrokken 
aandeelhouders te gedragen, kwam op losse schroeven te staan 
toen in 2007-2008 de wereldwijde financiële crisis uitbrak. In 
de nasleep daarvan werden banken en regelgevers met de 
vinger nagewezen, maar ook aandeelhouders: waarom hadden 
beleggers niet meer gedaan om zwakke governancestructuren 
en de buitensporige risico's die waren genomen, aan de kaak te 
stellen? 

Hoewel beleggers de crisis misschien niet hebben voorkomen, 
hebben velen onder hen wel hun kijk op zorgvuldig beheer onder 
de loep genomen. Vervolgens zochten zij moedig een manier 
om toch een belangrijke rol op zich te nemen door financiële 
instellingen ter verantwoording te roepen en aan te dringen op 
duurzame verbeteringen op het vlak van bestuur en cultuur. En 
dat bleven ze ook lang na de crisis nog doen, naarmate er nog 
meer inbreuken en schandalen rond witwaspraktijken en slechte 
kredietpraktijken aan het licht kwamen. 

Klimaatverandering

• Wij waren de enige vermogensbeheerder 
in de 13 leden tellende UK Corporate 
Leaders Group on Climate Change, die 
in 2005 bijeenkwam om te pleiten voor de 
ontwikkeling van nieuw en langeretermijnregels om de 
klimaatverandering aan te pakken.

• Wij waren een van de twee vermogensbeheerders 
in de werkgroep ClimateWise, die in 2007 de 
klimaatveranderingsprincipes voor de verzekeringssector 
heeft opgesteld.

• In 2010 zijn wij als enige belegger lid geworden van de 
Climate Principles Group, een groep van zes financiële 
instellingen die zich via hun volledige aanbod van 
financiële producten en diensten inzetten voor het 
beheer van klimaatrisico's en -kansen. 

BMO Global Asset Management

Mensenrechten

• Wij waren een van de twee 
beleggers in de stakeholdersgroep 
die was gevormd om het Global 
Network Initiative ter bescherming 
en bevordering van de vrijheid van 
meningsuiting en de privacy in de 
ICT-sector op te richten.

Zorgvuldig milieubeheer

• Wij waren een van de zes beleggers die 
in 2008 hebben deelgenomen aan de 
ontwikkeling van de Ecosystems Services 
Benchmark (een toolkit waarmee 
beleggers de impact op de biodiversiteit en de 
afhankelijkheid van ecosysteemdiensten binnen de 
voedings-, dranken- en tabaksector kunnen evalueren) 
in het kader van het Natural Value Initiative (NVI).

Onze eerste ESG-samenwerkingen
Gedrag als onderneming

• Wij speelden een voortrekkersrol in het 
bestuur van het Extractives Industries 
Transparency Initiative en vergaarden 
brede steun van beleggers daarvoor. Dat 
is een wereldwijde standaard voor deugdelijke 
governance van olie, gas en minerale 
grondstoffen. 

• We stonden aan het hoofd van de 
ontwikkeling van de richtlijnen voor anti-
corruptiepraktijken die het International 
Corporate Governance Network in 2009 
uitvaardigde en waren lid van Transparency 
International, de stuurgroep over 
bedrijfsprincipes ter bestrijding van 
omkooppraktijken.

Deze beginselen zijn ontsproten uit het 
inzicht dat de financiële wereld weliswaar 
de wereldeconomie stimuleert, maar 
dat in de besluitvorming op het vlak van 
beleggingen en investeringen onvoldoende 
rekening wordt gehouden met milieu-, 
sociale en governanceaspecten. Of anders 
gezegd, met de basisprincipes van duurzame 
ontwikkeling.
Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, 
persbericht over de start van de UNPRI, 2006

Engagement om de governance van banken te verbeteren 
In de loop van 2007-2008 hebben wij met meer dan 20 financiële instellingen wereldwijd een grondige dialoog 
gevoerd om veranderingen in de cultuur en het gedrag van het management te stimuleren. We hebben een 
oproep gedaan voor gepaste kapitalisatie, degelijke audit- en compliancemechanismen, een afstemming tussen 
loon en prestaties, verbeterde verantwoordingsplicht van het management, voorzichtig risicobeheer, duurzame 
bankpraktijken en betere transparantie en rapportage. We zijn uitgebreid in gesprek gegaan met grote banken, 
onder andere:

5 ontmoetingen 
met leden van de raad van bestuur van Royal Bank of Scotland om de 
overname van ABN Amro te bespreken en te pleiten voor een grotere 
verantwoordingsplicht van de raad van bestuur en een betere afstemming tussen 
loon en prestaties.

5 ontmoetingen 
met leden van de raad van bestuur van Barclays om betere transparantie en 
bescherming van de rechten van de aandeelhouders te vragen, plus een publieke 
verklaring tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van november 
2008 over het aantrekken van kapitaal en de rechten van aandeelhouders.

9 ontmoetingen 
met leden van de raad van bestuur van HSBC om aan te dringen op meer 
transparantie over de strategie, strenger toezicht op de raad van bestuur en een 
betere afstemming tussen loon en prestaties.

Parallel met engagement 
hebben we in 2008 bij 
alle bankparticipaties 
actief gebruik gemaakt 
van ons stemrecht op de 
jaarvergaderingen. Wij zijn 
vóór de stemming in dialoog 
gegaan met een groot 
aantal Britse, Europese en 
Amerikaanse banken die het 
sterkst betrokken waren bij 
de crisis om uit te leggen wat 
we verwachten en waar nodig 
slechte governancepraktijken 
aan te kaarten. We 
hebben ook alle moties 
bij de grote Amerikaanse 
banken gesteund om de 
aandeelhouders inspraak te 
geven in de beloning van het 
management. 

Tijdens die boeiende periode is er op diverse vlakken belangrijke 
vooruitgang geboekt op het vlak van actief aandeelhouderschap. 

• Engagement als beleggersactiviteit wordt steeds relevanter, 
want we hebben vastgesteld dat steeds meer bedrijven 
waarde beginnen te hechten aan hun gesprekken met 
aandeelhouders en die aandeelhouders niet langer 
beschouwen als de zoveelste belanghebbende partij die ze 
moeten beheren. 

• We kregen makkelijker toegang tot het directieniveau dan 
vroeger. 

• De crisis toonde ons heel duidelijk dat governance en 
beloningsstructuren niet zomaar esoterische thema's zijn die 
voer zijn voor specialisten, maar dat ze ook cruciaal kunnen 
zijn voor de gezondheid en het voortbestaan van bedrijven op 
de lange termijn. 

• Overal op de markt zagen we dat aandeelhouders via hun 
stemgedrag steeds vrijpostiger hun mening begonnen te 
geven, onder meer tijdens enkele spraakmakende opstanden 
bij banken die er duidelijk niet in slaagden lering te trekken 
uit de crisis.

Om een herhaling van de crisis te voorkomen, zochten 
toezichthouders naar manieren om alle beleggers aan te sporen 
hun verantwoordelijkheid als zorgvuldig belegger ernstig te 
nemen. In 2010 publiceerde de Britse Financial Reporting 
Council (FRC) de 'UK Stewardship Code', de eerste formele 
leidraad van een grote toezichthouder voor de financiële 
markten waarin goede praktijken worden uiteengezet rond 
onder meer engagement en stemgedrag. Daarmee wilden 
ze een soort blauwdruk maken die andere markten in het 
decennium daarna konden gebruiken, naarmate zorgvuldig 
beheer internationaal steeds meer ingang vond.
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Evolutie in het begrip van 
beleggersdoelen

De 2012 Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term 
Decision-Making* was een belangrijk document dat voortbouwde 
op de perceptie dat beleggers in de aanloop naar de financiële 
crisis elke vorm van plichtsbesef hadden verloren en dat 
beleggers heeft uitgedaagd om hun doelen en waarden binnen 
het financiële ecosysteem te herbekijken. In de 'Kay Review', 
zoals dat document bekendstaat, werd benadrukt dat de focus op 
kortetermijnwinsten moest worden ingeruild voor waardecreatie 
op lange termijn. Hoewel de Kay Review voornamelijk over de 
Britse markt ging, waren de bevindingen en aanbevelingen 
wereldwijd toepasbaar op de kapitaalmarkten. Uiteindelijk heeft 
het document een belangrijke bijdrage geleverd om de moderne 
aandeelhouderspraktijken die zijn opgerezen uit de as van de 
financiële crisis, algemeen aanvaard te maken. 
 

Deze katalysatoren hebben de focus niet alleen verlegd naar 
duurzame waardecreatie op lange termijn, ze hebben het ESG-
engagement in de loop van de jaren 2010 ook helpen evolueren:

• Druk van de regelgeving - overal in de wereld zijn codes voor 
zorgvuldig beheer versterkt of ontstaan. Eind 2019 hadden in 
totaal al 21 landen zo'n code ontwikkeld en geïmplementeerd, 
onder meer Brazilië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Duitsland, Zuid-Afrika, India, Singapore, Hongkong, Zuid-Korea, 
Japan en Australië. 

• Evolutie in de consensus over de 'best practices' – het aantal 
ondertekenaars van de UNPRI steeg van 734 instellingen in 
2010 naar 2.372 eind 2019, wat bevestigde dat ze essentieel 
zijn om wereldwijde normen voor verantwoord beleggen 
te kunnen onvoeren, onder meer op het gebied van actief 
aandeelhouderschap. 

• Toenemend academisch en praktisch bewijs – uit studies 
blijkt dat sterke ESG-prestaties de voor risico gecorrigeerde 
rendementen van bedrijven op lange termijn ondersteunen.

Vanuit ons standpunt en onze ervaring kunnen we de evolutie van 
het engagement in de voorbije tien jaar beschrijven aan de hand 
van de veranderingen op vier vlakken: ambitie, samenwerking, 
bereik en materialiteit. 

*  In dit document zet professor John Kay een duidelijke visie en een aantal 
principes uiteen om ervoor te zorgen dat de aandelenmarkten hun 
kerndoelstelling - de prestaties van Britse bedrijven verbeteren en spaarders 
rendement bieden - ondersteunen.

BMO Global Asset Management

Er kwam steeds meer bewijs dat er een 
verband is tussen ESG-factoren en financiële 
prestaties en de dreiging van milieu- en sociale 
problemen voor de wereldwijde welvaart nam 
toe. Daardoor won verantwoord beleggen, en 
daarbij ook engagement, snel aan belang.

2010-2020

Richting volwassenheid 
De aandacht voor ESG-kwesties is een essentieel 
onderdeel van waar beleggen in de 21e eeuw 
voor staat.
Kristi Mitchem, CEO, BMO Global Asset Management
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253454/bis-12-917-kay-review-of-equity-markets-final-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253454/bis-12-917-kay-review-of-equity-markets-final-report.pdf
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milieu- en sociale kwesties in alle regio's gesteund, en 
meestal gingen we daarmee in tegen het advies van het 
management. 

Desinvestering: een participatie verkopen kan een 
krachtig signaal van ontevredenheid zijn, al verdwijnen 
daarmee ook een aantal kansen voor verdere dialoog, 
zoals stemmen. Vaak is dat een laatste redmiddel. 

Kracht door samenwerking

Engagement door samenwerking is iets wat in het 
voorbije decennium pas echt volledig tot wasdom is 
gekomen toen beleggers de voordelen ervan begonnen 
in te zien. Van de 20 invloedrijkste beleggerscoalities die 
elk meer dan 1 biljoen dollar aan collectief vermogen 
vertegenwoordigen, zijn er 19 gelanceerd in 2011 of 
daarna. Volgens een recente studie is het collectieve 
vermogen onder beheer van beleggers die ESG-
samenwerkingsverbanden ondersteunen, tussen 2018 en 
2020 met 74% toegenomen. 

Engagement krijgt tanden

Het voorbije decennium werd er steeds meer aandacht 
besteed aan de vraag: wat als een-op-een-engagement 
niets uithaalt? De participatie verkopen, was niet altijd 
een interessante optie, want daarmee verlies je ook je 
invloed en elke kans op een dialoog in de toekomst. 
Daarom zijn beleggers minder bang geworden om een 
harder standpunt in te nemen en escalatiestrategieën te 
gebruiken om een reactie uit te lokken van een bedrijf. 

Samenwerking: samen met andere beleggers een zorg 
uiten, kan helpen om de aandacht van een bedrijf te 
trekken. Toen onze vragen om meer inzet rond milieu- 
en sociale kwesties onbeantwoord bleven, hebben we 
besloten om internationale beleggers, met in totaal 
2,3 biljoen dollar aan beheerd vermogen, samen te 
brengen om in dialoog te gaan met Amazon.com. Dat 
bleek de deur te openen naar een constructieve dialoog 
met de onderneming over zaken zoals arbeidsnormen, 
mensenrechten en emissiebeheer; een dialoog die nog altijd 
aan de gang is.

Onze stem laten horen tijdens vergaderingen: een stem 
tegen het management uitbrengen belangrijke moties, is 
een duidelijk signaal voor een onderneming en kan helpen 
bij verdere inspanningen op het vlak van engagement. Zo 
stemden we tegen vier bestuurders van Mylan nadat zij 
hun rol in het prijsschandaal rond de Epipen niet wilden 
erkennen en ook niets wilden veranderen; of tegen het 
jaarverslag en de jaarrekening over 2011 van Hon Hai, omdat 
het zijn arbeidspraktijken maar niet verbeterde; en tegen de 
interimvoorzitter van Glencore in 2013 toen het bedrijf niet 
had bekendgemaakt dat hij op de kandidatenlijst stond om 
voorzitter te worden. 

Deelnemen aan algemene vergaderingen van 
aandeelhouders (AVA's): AVA's bieden de mogelijkheid 
om direct en openbaar in dialoog te gaan met besturen en 
topmanagers. Een tussenkomst tijdens een AVA kan ook 
een dialoog op gang brengen met een bedrijf en zo de weg 
bereiden voor meer engagement rond een thema. Sinds 
2017 hebben we onder meer deelgenomen aan de AVA's van 
Royal Dutch Shell, Total, Fiat Chrysler, Anglo American 
en BP om - direct of als onderdeel van een beleggersgroep 
- vragen te stellen over hun strategieën in het kader van de 
klimaatverandering. 

Aandeelhoudersmoties indienen: die kunnen een 
belangrijk signaal vormen voor een engagementcampagne 
om het gedrag van een bedrijf te veranderen. Doorgaans 
zullen wij verzoeken steunen om de aansprakelijkheid 
van de raad van bestuur, de beloning van bestuurders, 
de communicatie over ESG's en de maatregelen inzake 
klimaatverandering te verbeteren als wij zowel achter het 
onderwerp als de voorgestelde implementatie staan. In 2019 
hebben we bijna 67% van alle aandeelhoudersmoties in de 
VS en meer dan 70% van de aandeelhoudersmoties over 

Door met één stem te spreken kunnen beleggers hun zorgen 
effectiever overbrengen en tegelijk macht en legitimiteit 
verwerven bij het management. Bovendien kunnen 
samenwerkingsverbanden helpen om kennis en vaardigheden 
op te doen en het engagement tegelijk ook effectiever te 
maken.

Wij maken deel uit van diverse beleggerscoalities die 
actief samenwerkingsverbanden nastreven, onder meer 
de onderstaande. Gemiddeld is zo'n 20% van onze 
engagementactiviteiten in een bepaald jaar onderdeel van een 
samenwerkingsverband. 

• Climate Action 100+

• Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR)

• Investor Alliance for Human Rights

• Investors for Opioid Accountability

• Investor Initiative for Sustainable Forests

• Investor Mining and Tailings Safety Initiative

• The 30% Club Investor Group

• Workforce Disclosure Initiative (WDI)

Naast die coalities hebben wij ook beleggersgroepen 
georganiseerd en geleid om in gesprek te gaan met bedrijven 
zoals Amazon.com, Petrobras (effectiviteit en transparantie van 
de raad van bestuur, 2012-13) en Total (aandeelhoudersrechten, 
2012). We hebben ook samenwerkingen met beleggers geleid 
om verschillende bedrijven aan te spreken over één bepaald 
thema. Tussen 2014 en 2017 stonden we bijvoorbeeld mede 
aan het hoofd van een groep van 20 wereldwijde beleggers 
om 33 van de belangrijkste ondernemingen van Japan, 
waaronder Toyota Motor, Sony Corporation en Mitsubishi 
UFJ Financial Group, aan te moedigen om de onafhankelijke 
vertegenwoordiging in hun raad van bestuur te verbeteren.

Collectief engagement is de benadering 
die de grootste kans biedt om kritieke 
succesfactoren met elkaar te combineren. 
The Investor Forum, 2019
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Leden van ons 
Responsible 

Investment-team 
tijdens een gezamenlijk 
beleggersbezoek aan de 
centrale van Drax, 2020

In de twee decennia van ons ESG-
engagementprogramma zijn steeds meer 
ondernemingen tot het besef gekomen dat 
samenwerken met hun beleggers voordelig is 
voor alle partijen, omdat dat het rendement 
op lange termijn ten goede komt.
Juan Salazar, Director, Responsible Investment

Focus op materialiteit 

In de jaren na de codificatie van materialiteit door 
rapportagenormen voor duurzaamheid, zoals het Global 
Reporting Initiative (GRI) en de Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB), hebben meer ondernemingen 
een materialiteitsanalyse uitgevoerd, waarbij zij 
formeel in gesprek zijn gegaan met interne en externe 
belanghebbenden om te bepalen welke thema's op een 
unieke manier belangrijk zijn voor het bedrijf, en die te 
verfijnen.

De ontwikkeling van het materialiteitsconcept heeft een 
belangrijke rol gespeeld om ondernemingen, beleggers en 
ESG-dataleveranciers meer inzicht te verschaffen en zelf het 
verband te zien tussen ESG-praktijken en financiële prestaties. 
Naar onze mening was materialiteit van essentieel belang om 
de integratie van ESG-factoren in de beleggingsprocessen een 
algemene praktijk te maken. 

Met meer engagement tot gevolg. Doordat ze meer 
inzicht kregen in de ESG-thema's die belangrijk zijn 
voor de financiële resultaten, konden beleggers hun 
engagementstrategieën verfijnen en hun tijd en middelen 
richten op de aanpak van die thema's. De eerste academische 
studies over de vraag of engagement tot een beter financieel 

rendement op lange termijn leidt, zijn al opgestart. Hoewel 
het een nieuw onderzoeksdomein is, zijn de eerste resultaten 
veelbelovend: volgens één studie presteren bedrijven met 
geslaagd engagement 4,4% beter dan de andere7. 

Als, zoals wij denken, rekening houden met ESG-factoren de 
voor risico gecorrigeerde rendementen op lange termijn ten 
goede kan komen, dan hebben we er allemaal belang bij dat 
beleggers en bedrijven de handen in elkaar slaan om de ESG-lat 
hoger te leggen. Samen vooruitgang boeken kan de prestaties 
ondersteunen en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen 
voor de wereld.

Naarmate het actieve aandeelhouderschap verder ging en ook 
meer werd verfijnd, zijn ook de best-practicenormen verder 
geëvolueerd. In het Verenigd Koninkrijk, de eerste grote financiële 
markt die een zogeheten Stewardship Code heeft uitgebracht, 
publiceerde de FRC eind 2019 een nieuwe en grondig herziene 
versie met hogere verwachtingen. Essentieel daarin was de 
grotere focus op de resultaten van engagement en niet enkel het 
gevolgde beleid of proces. Bij BMO GAM proberen wij al sinds het 
begin van het programma in 2000 de resultaten van engagement 
te meten, waarbij we veranderingen als gevolg van bepaalde 
engagementsacties als 'mijlpalen' aanmerken.

Naar onze mening was materialiteit van 
essentieel belang om de integratie van ESG-
factoren in de beleggingsprocessen een 
algemene praktijk te maken.

7  ‘Active Ownership’, ESG Viewpoint – Performance with principles: How can ESG investing support financial returns?, BMO GAM, 2012

Over de grenzen

Vermogenscategorieën

Aandelen blijven de meest voorkomende vermogenscategorie 
om engagement vorm te geven, maar de laatste tien jaar heeft 
engagement zich ook via andere kanalen snel ontwikkeld.

Controverses zoals het emissieschandaal van Volkswagen AG, 
waardoor de kredietwaardigheid van het bedrijf is gedaald, 
hebben nogmaals aangetoond hoe relevant ESG-factoren zijn 
in de analyse van vastrentende effecten. We zijn meermaals 
in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van het bedrijf, 
onder meer de voorzitter van de raad van bestuur en het 
hoofd Strategie van de groep, om het bestuur aan te zetten 
tot hervormingen, tot sterkere interne controles en een 
langetermijnstrategie om de uitstoot te beperken.

Uit hun samenwerking met emittenten hebben onze 
beleggingsteams voor bedrijfsobligaties geleerd dat de 
voortdurende herfinancieringsbehoeften van bedrijven cruciaal 
zijn geweest om engagement naar deze vermogenscategorie te 
helpen uitbreiden. We hebben ondervonden dat een geslaagde 
obligatie-emissie voor ondernemingen een belangrijke reden is 
om engagement rond ESG-thema's te aanvaarden. Bovendien 
heeft de indrukwekkende groei van het aantal obligaties met 
een duurzame insteek beleggers nog meer toegang gegeven tot 
bedrijven die traditioneel alleen obligaties uitgeven, waardoor 
ook zij ESG op de agenda zijn beginnen te zetten.

Beleggers in andere vermogenscategorieën, zoals private equity, 
vastgoed en infrastructuur, zijn zich ervan bewust geworden dat 
verantwoord beleggen en engagement relevant zijn voor de 
waardecreatie op lange termijn. 

Regio's

Factoren zoals onvoldoende communicatie over ESG-thema's, 
verschillen in cultuur en wetgeving en grote belangen van 
overheden en meerderheidsaandeelhouders maakten het in 
het verleden voor actieve aandeelhouders vaak moeilijker 
om de dialoog aan te gaan met bedrijven in opkomende 

markten. Grote beleggers beseffen dat die landen in hoge 
mate zijn blootgesteld aan ESG-gerelateerde kwesties, zoals 
bevolkingsgroei, inkomensongelijkheid, klimaatverandering, 
corruptie en dwangarbeid, en hebben manieren gezocht om de 
hindernissen die engagement in de weg staan, te overwinnen. 

Sinds 2015 zijn we de dialoog aangegaan met meer dan 
700 bedrijven in meer dan 40 landen om hen ertoe aan te 
zetten met hun buitenlandse aandeelhouders over ESG te 
praten en op te roepen tot betere ESG-praktijken. We hebben 
reuzen zoals Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor 
Manufacturing en Tencent aangesproken over de samenstelling 
en de effectiviteit van hun raad van bestuur, China Mobile 
over gegevensbescherming, Reliance Industries over hun 
uitstootbeheer en -rapportage, en Itau Unibanco over het beheer 
van milieu- en sociale risico's van hun krediettransacties.

Wij zijn ook in dialoog gegaan met andere spelers in 
markten zoals Hongkong, Taiwan, Brazilië, Zuid-Afrika en 
India, ook met toezichthouders en beurzen, om de lat 
voor aandeelhoudersrechten, zorgvuldig beheer en ESG-
rapportagevereisten hoger te leggen. Dat helpt ook om het 
engagement te stimuleren, ook bij lokale beleggers. 

https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Dec-19-Final-Corrected.pdf
https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Dec-19-Final-Corrected.pdf
https://bmogamviewpoints.com/performance-with-principles-how-can-esg-investing-support-financial-returns/
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20 jaar in beeld
Ons interne datasysteem registreert elke interactie met bedrijven 
en gaat terug tot 2006. We hebben geanalyseerd welke patronen 
zich in die periode hebben afgetekend. 
 

BMO Global Asset Management

Alle gegevens per 31 december 2019. Dit zijn afgeronde cijfers, waardoor het mogelijk is dat het 
totaal niet 100% bedraagt.

Bedrijf Aantal acties

BP 191

HSBC Holdings 184

Tesco 177

Royal Dutch Shell 168

Total 116

GlaxoSmithKline 114

Pfizer 107

Royal Bank of Scotland 106

Standard Chartered 101

Chevron 100

Tien bedrijven met meeste engagement

Bedrijf Aantal acties

Banken 2.691

Olie & Gas 2.067

Retail 1.313

Mijnbouw 1.258

Voeding 1.102

Farmaceutische producten 978

Elektriciteitsbedrijven 891

Chemische producten 754

Telecommunicatie 698

Verzekeringen 575

Tien sectoren met meeste engagement

5.588 87 3.763
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Engagement  
volgens ESG-thema

ESG-thema Engagement Mijlpalen

# % # %

  Deugdelijk bestuur 14.584 37% 2.039 54%

  Klimaatverandering 6.395 16% 673 18%

  Zorgvuldig milieubeheer 5.142 13% 379 10%

  Gedrag van de onderneming 4.747 12% 226 6%

  Arbeidsnormen 3.868 10% 205 5%

  Mensenrechten 2.834 7% 171 5%

  Volksgezondheid 1.447 4% 52 1%

Regio Engagement

# %

  Europa 10.185 41%
   Noord-Amerika 6.810 27%
   Azië zonder Japan) 4.085 16%
  Japan 2.092 8%
  Andere 1.912 8%

Niveau Engagement

 # %

  Beleggerrelaties 3.635 34%
   Bestuurder(s), niet-uitvoerende bestuurder(s) 3.205 30% 
  Hogere kaderleden 1.846 17%
   Operationeel specialist 1.490 14%
  Andere 619 6%
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20 jaar, 20 mijlpalen
Enkele mijlpalen in engagement die we de afgelopen 20 jaar hebben gerealiseerd. 
 
 

   AngloGold  
Ashanti Ltd. 

  Voerde een analytische 
aanpak in om gevaren 
op de werkplek te 
identificeren, evenals 
controles, resultaten 
en herstelmaatregelen 
met betrekking tot 
veiligheidsincidenten in 
zijn mijnen.

  Gezondheid en 
veiligheid – 2015

   Rio Tinto Ltd
  Verkocht zijn laatste 

overgebleven 
steenkoolmijn en 
werd daarmee 
de eerste grote 
grondstoffenproducent 
die zich heeft 
teruggetrokken uit de 
kolenhandel.

  Klimaatverandering  
– 2018

   China Mengniu  
Dairy Co Ltd

  Heeft een uitgebreid 
productmonitoringsysteem 
ingevoerd nadat het in 
2008 materiële verliezen 
heeft geleden na de 
distributie van bedorven 
melkproducten in China. 

 Voedselveiligheid – 2010

   China Mobile Ltd
  Heeft een duidelijke 

strategie en een 
beheersysteem 
bekendgemaakt om 
de veiligheid en de 
vertrouwelijkheid 
van klantgegevens te 
beschermen.

 Mensenrechten – 2016

  Milieu
  Sociaal
   Governance

   BP plc
  Wil tegen 2050 

koolstofneutraal zijn, 
onder meer door 
zijn uitstoot door 
eigen activiteiten 
en door het gebruik 
van zijn producten te 
neutraliseren. 

  Klimaatverandering  
– 2020

   Nestle SA
  Steunde een 

bedrijfsinitiatief voor 
voedselveiligheid, 
waarbij het zich ertoe 
heeft verbonden 
samen te werken 
met de boeren om de 
landbouwproductiviteit en 
hun inkomen te verhogen.

  Voedselzekerheid  
– 2011

   BASF SE
  Heeft voor 2030 het 

doel vooropgesteld 
om het percentage 
vrouwen in 
leidinggevende posities 
wereldwijd op te trekken 
naar 30%.

 Diversiteit – 2020

   GlaxoSmithKline plc
  Heeft zijn wereldwijde 

verkoop- en 
marketingpraktijken 
grondig hervormd 
om de compliance en 
de bedrijfsethiek te 
verbeteren. 

  Gedrag als onderneming 
– 2013

   Barclays plc
  Startte een onafhankelijk 

onderzoek naar de 
bedrijfscultuur in de 
bank na het Libor-
manipulatieschandaal.

  Gedrag als onderneming 
– 2012

   Novo Nordisk A/S
  Lanceerde een 

strategie voor 
wereldwijde toegang 
tot geneesmiddelen 
en een hoog doel 
om tegen 2020 40 
miljoen mensen te 
behandelen tegen 
diabetes, tegenover 
23 miljoen in 2012.

  Toegang tot 
geneesmiddelen  
– 2013

  ArcelorMittal SA
  Het komende 

decennium zal 
engagement volgens 
ons steeds meer 
focussen op zowel 
finaVerbeterde het 
waterrisicobeheer door 
de operationele sites 
in kaart te brengen in 
het licht van regio's 
met waterschaarste 
en door de vereisten 
voor het waterbeheer 
van leveranciers te 
herzien.

  Zorgvuldig 
milieubeheer – 2019

  Wilmar 
International Ltd

  Ontwikkelde en 
publiceerde een anti-
ontbossings-, -turf-en 
-exploitatiebeleid 
voor de productie en 
winning van palmolie. 

  Ecologische 
toevoerketen – 2013

Verenigd Koninkrijk Japan

   Canon Inc
  Voerde belangrijke 

hervormingen door 
in zijn corporate-
governancepraktijken, 
vooral voor de 
samenstelling van de 
raad van bestuur.

  Doeltreffendheid van 
de raad van bestuur  
- 2016

  Tokyo Electric  
 
 Power Co Ltd. 
  Heeft zich er na de 

ramp in Fukushima toe 
verbonden de resultaten 
en de corrigerende 
maatregelen van 
een fundamentele 
veiligheidsevaluatie 
van alle nucleaire en 
niet-nucleaire activa te 
publiceren. 

  Gezondheid en 
veiligheid – 2011

EU

Zuid-Afrika

China

Singapore

Australië

   Facebook Inc
  Stopte plannen om niet-

stemgerechtigde aandelen uit 
te geven, waardoor de CEO 
en oprichter zijn greep op het 
bedrijf nog zou vergroten en 
nog minder verantwoording 
zou moeten afleggen aan de 
minderheidsaandeelhouders.

  Aandeelhoudersrechten  
– 2017

   KraftHeinz
  Wil alle verpakkingen tegen 

2025 recyclebaar maken en 
wil de recyclebare plastic fles 
van Heinz Tomato Ketchup 
tegen 2022 volledig circulair 
maken. 

  Zorgvuldig milieubeheer  
– 2019

Verenigde Staten

“De financiële sector ziet steeds 
meer in dat we, hoewel financieel 
rendement bieden uiteraard ons 
doel blijft, ook moeten nagaan 
welke impact onze daden - of het 
gebrek daaraan - hebben op het 
vermogen om tegemoet te komen 
aan de behoeften in de wereld.”
Alice Evans, Managing Director, Co-Head, 
Verantwoord beleggen

   Petroleo  
Brasileiro SA

  Kondigde een vergaande 
herstructurering van 
zijn organisatie aan, 
met een herverdeling 
van de activiteiten, een 
vermindering van het 
aantal bedrijfsonderdelen 
en een herziening van het 
besluitvormingsmodel.

 Strategie – 2016

Zuid-Amerika

 Duke Energy Corp
  Kondigde aan tegen 

2050 koolstofneutraal 
te willen zijn, met een 
tussentijdse doelstelling 
van 50% minder CO2-
uitstoot tegen 2030. 

  Klimaatverandering  
– 2019

   Apple Inc
  Voerde sociale audits uit 

bij alle leveranciers in zijn 
assemblageketen en heeft 
de resultaten daarvan en 
de bijhorende corrigerende 
maatregelen gepubliceerd. 

 Arbeidsnormen – 2007

      Citigroup Inc
  Heeft zijn beloning van 

bestuurders aanzienlijk 
hervormd om beloning 
en prestaties beter op 
elkaar af te stemmen en 
de communicatie erover te 
verbeteren.

  Bezoldiging van 
bestuurders - 2017
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Doordat verantwoord beleggen tot de mainstream begint te 
behoren, is de focus van ethiek verschoven naar materialiteit, 
waardoor de focus van de engagementsacties is gaan liggen op het 
overtuigen van ondernemingen dat een sterk ESG-beheer voordelig 
is voor hun rendement op de lange termijn. Nu we aan het begin 
staan van de jaren 2020, zullen beleggers ons inziens steeds meer 
inzien dat niet alleen het financiële rendement belangrijk is, maar 
óók de resultaten op het vlak van duurzaamheid.

Wij gebruiken de SDG's als kader voor ons engagement en werken 
steeds meer samen met andere beleggers en beleidsmakers 
om sterke duurzaamheidskaders uit te tekenen. Onze focus zal 
op het ESG-spectrum blijven liggen, met de klimaatcrisis als 
eerste prioriteit. Daarnaast zullen we blijven aandringen op een 
systematischere aanpak van het beheer en de bekendmaking 
van sociale thema's, vooral omdat door de COVID-19-pandemie 
nu blijkt hoe cruciaal die zijn voor zowel ondernemingen als de 
maatschappij.

BMO Global Asset Management

Het komende decennium zal engagement volgens 
ons steeds meer focussen op zowel financieel 
rendement als de resultaten op het vlak van 
duurzaamheid. Het bereiken van de SDG's (De 
VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling), is 
niet alleen van cruciaal belang voor de menselijke 
ontwikkeling, maar ook om de juiste economische 
en sociale voorwaarden te scheppen om op lange 
termijn welvaart te creëren. 

2020-2030

Engagement voor  
een positieve impact 

Systemische kwesties vereisen een bewuste focus 
op en een prioritering van de resultaten op het 
niveau van de economie, of van de maatschappij. 
Dat betekent dat zorgvuldig beheer minder de 
nadruk legt op de risico's en rendementen van 
individuele bedrijven en meer op systemische of 
'bètaproblemen', zoals de klimaatverandering of 
corruptie.
Actief aandeelhouderschap 2.0: De evolutie die zorgvuldig 
beheer dringend nodig heeft, principes voor verantwoord 
beleggen

Samenwerken 
om het systeem te veranderen
Een fundamentele verandering in het perspectief die nu al 
merkbaar is en die het komende decennium vermoedelijk nog 
zal versnellen, is dat zorgvuldig beheer niet langer wordt gezien 
als iets tussen beleggers en individuele bedrijven. Wij benaderen 
verantwoordelijkheden om de markt en de economie in zijn geheel 
vorm te geven, nu holistischer. Klimaatverandering is wellicht wel 
het duidelijkste voorbeeld van een systeemrisico dat beleggers 
mede kunnen adresseren, maar het is lang niet het enige. Kritieke 
kwesties, zoals de gezondheid van de oceanen, biodiversiteit 
en volksgezondheid, kunnen niet worden aangepakt door enkel 
bedrijven daarop aan te spreken.

Die praktijk vergt een scherpere focus dan in het verleden op het 
overheidsbeleid, maar ook een bredere kijk op de relaties met 
andere stakeholders, zoals ngo's en experts uit de academische 
wereld. Samenwerking tussen beleggers is essentieel voor het 
welslagen daarvan, zowel om de nodige middelen bijeen te krijgen 
om die veranderingen te realiseren als om een gemeenschappelijk 
standpunt te kunnen innemen en zo hun invloed te vergroten.
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EN WELZIJN 

HEID

SCHOON WATER 
EN SANITAIR

WAARDIG WERK EN 
ECONOMISCHE GROEI
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CONSUMPTIE EN 
PRODUCTIEKLIMAATACTIE 

LEVEN OP HET 
LAND

VREDE, JUSTTIE EN 
STERKE PUBLIEKE 
DIENSTEN

GEEN
ARMOEDE

72% 
van het engagement 

gekoppeld aan de 
SDG's

3°C 
voorspelde stijging  

van de temperatuur wereldwijd 
bij het huidige beleid11 

113% 40,3 mn 
stijging van de  

'materiële voetafdruk'* wereldwijd,  
sinds 199010

mensen in moderne slavernij  
wereldwijd, van wie 75% in de  

Aziatisch regio rond de Stille Oceaan9

We gaan consequent 
in dialoog over sociale 
kwesties om diversiteit 
en veiligheid op de 

werkplaats te stimuleren, discriminatie 
te bestrijden en werknemers een 
goede behandeling en een eerlijk 
loon te garanderen. Wij stimuleren 
transparantie en verantwoordingsplicht 
in de toeleveringsketens en proberen via 
onze activiteiten de beste praktijken te 
waarborgen, in het bijzonder met het oog 
op targets 8.8 en 8.7.

We gaan met bedrijven in 
gesprek over de circulaire 
economie, het gebruik van 
innovatieve materialen, 

evaluaties van de levenscyclus van hun 
producten, betere recycling in de hele 
toeleveringsketen en de informatie 
voor consumenten over het gebruik 
van producten en de afvalverwerking. 
Die verbintenissen hebben met name 
betrekking op targets 12.2 en 12.5.

We gaan met bedrijven in 
gesprek over de uitwerking 
en implementatie van 
bedrijfsstrategieën die in 

overeenstemming zijn met het Akkoord 
van Parijs, om tot een neutrale netto-
uitstoot te komen en om de financiering 
van klimaatoplossingen te versnellen, 
met name in het licht van targets 13.2 en 
13.a. Wij ondersteunen de aanbevelingen 
van de TCFD** en zijn actief lid van 
Climate Action 100+. 

8   Sustainable Development Goals – A framework for investors, BMO Global Asset Management, 2019
9 “What is modern slavery?”, Anti-Slavery International
10   “Responsible consumption and production”, The Sustainable Development Goals Report 2019, Verenigde Naties
11   Wereldwijde temperatuurstijging van 3°C ten opzichte van het pre-industriële niveau tegen 2100 bij het huidige beleid. “Strengthening the Global Response in the 

Context of Sustainable Development and Efforts to Eradicate Poverty”, Special Report: Global Warming of 1.5°C, Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering, 2018

*   'Materiële voetafdruk' verwijst naar de totale hoeveelheid grondstoffen die wordt gewonnen om in de vraag van de eindconsument te voorzien. Die is gestegen van 
43 miljard ton in 1990 naar 54 miljard ton in 2000 en 92 miljard in 2017; stijgingen van respectievelijk 70% en 113.

** Task Force on Climate-related Financial Disclosure (werkgroep voor klimaatgerelateerde financiële-informatieverstrekking)

De doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (SDG's) zijn een 
belangrijke referentie die BMO 
Global Asset Management en 
andere beleggers gebruiken 
om de impact te meten. De 

SDG's tellen 17 doelstellingen, met 169 gedetailleerde targets 
en bijbehorende KPI's, voor een duurzamere toekomst in 2030. 

De SDG's werden ontwikkeld door de Verenigde Naties (VN) en 
goedgekeurd door alle 193 VN-lidstaten.

Wij vinden dat de doelstellingen een nuttig instrument zijn 
voor bedrijven en beleggers die willen bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 2030. Binnen dat 
kader spreken alle stakeholders dezelfde taal, en we stellen vast 
dat dat een positief effect heeft in ons engagement.

Data over het engagement van BMO GAM voor 2019 in relatie tot 
de doelstellingen en targets van het de SDG's

Impact meten
Wij weten hoe financieel rendement eruitziet, maar hoe meten we het rendement van 
duurzaamheid?

We hebben de 169 SDG's opgenomen in de ontwikkeling van onze engagementdatabase. Daardoor kunnen 
we interacties, vooruitgang en resultaten loggen tot op hun individuele niveau8.

1.1 Armoede uitroeien en een leefbaar loon verzekeren voor iedereen; 1.4 Gelijke rechten op middelen en basisdiensten waarborgen; 3.b Het onderzoek naar vaccins en 
geneesmiddelen tegen ziekten ondersteunen, met name in ontwikkelingslanden; 3.8 Toegang tot geneesmiddelen en gezondheidszorg; 5.1 Een einde maken aan alle 
vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes; 5.5 Volledige gelijkheid van kansen verzekeren voor vrouwen, ook op het niveau van leiderschap; 6.3 De 
waterkwaliteit verbeteren door verontreiniging te beperken; 6.4 De efficiëntie van het watergebruik verhogen om waterschaarste aan te pakken; 7.2 Het aandeel 
hernieuwbare energie in de globale energiemix aanzienlijk verhogen; 7.3 De wereldwijde verbetering van de energie-efficiëntie versnellen; 8.7 Gedwongen arbeid, 
moderne slavernij en mensensmokkel uit de wereld helpen; 8.8 Een veilige werkomgeving voor alle werknemers beschermen en bevorderen; 8.2 Tot meer productiviteit 
komen door innovatie; 8.5 Tot een volledige en productieve tewerkstelling voor iedereen komen; 8.3 Op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen bevorderen; 12.5 De 
afvalproductie beperken via preventie, vermindering, recycling en hergebruik; 12.6 Bedrijven aanmoedigen om duurzame praktijken aan te nemen en de ESG-rapportage 
te verbeteren; 12.2 Natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken; 12.4 Chemicaliën en afval beheren gedurende hun hele levenscyclus; 13.2 
Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in beleidslijnen en strategieën; 13.a De beperking van de klimaatverandering voor ontwikkelingslanden aanpakken;  
13.1 Het aanpassingsvermogen aan klimaatgerelateerde gebeurtenissen vergroten; 15.2 Duurzaam bosbeheer promoten; 15.5 Dringende actie ondernemen om de 
aftakeling van natuurlijke leefgebieden in te perken; 16.10 Publieke toegang tot informatie waarborgen en de fundamentele vrijheden beschermen; 16.5 Corruptie en 
omkoping in al hun vormen verminderen; 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen; 16.1 Alle vormen van aan geweld gekoppelde 
sterftecijfers terugschroeven 

Andere = SDG's < 2%. * = SDG-targets binnen het aangegeven doel die minder dan 0,3% bedragen.

Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2019

Voor de overige 28% lag de focus van ons engagement op corporate governance, dat wij zien als een essentiële bouwsteen 
om tot een duurzamere economie te komen.

https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/07/sdgs-a-framework-for-investors-0619.pdf?utm_source=Sales%20Team&utm_medium=PDF&utm_campaign=20%20Years%20Engagement&utm_term=SDG%20Framework
https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
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“Het ESG-debat gaat inmiddels over 
veel meer dan louter risico's en 
kansen. De fundamentelere vraag 
is nu welke rol de financiële sector 
kan spelen om tot een eerlijkere en 
duurzamer samenleving te komen.”
Vicki Bakhshi, Director, Analyst,  
Responsible Investment

Beleggers wereldwijd 
schakelen een versnelling hoger 

Hoewel engagement met bedrijven in Azië en andere 
opkomende markten de afgelopen tien jaar is toegenomen, 
kwam dat engagement haast uitsluitend van beleggers uit 
ontwikkelde markten, en dan voornamelijk uit Europa en 
de VS. Gezien de toenemende invoering van regelgeving, 
richtlijnen en praktijken met betrekking tot verantwoord 
beleggen verwachten wij dat actief aandeelhouderschap in 
het komende decennium ook in andere markten veel hoger op 
de agenda van de lokale beleggers zal komen te staan. 

De afgelopen vijf jaar zijn er in heel Azië steeds meer 
codes over zorgvuldig beheer tot stand gekomen, evenals 
soortgelijke initiatieven. Japan, Hongkong, Singapore, Zuid-
Korea, Taiwan, Maleisië en Thailand hebben allemaal codes 
voor zorgvuldig beheer ingevoerd. China heeft onlangs in zijn 
herziene corporate-governanceregels bepalingen opgenomen 
om zorgvuldig beheer van aandeelhouders bij institutionele 
beleggers te bevorderen. Buiten Azië hebben Zuid-Afrika, 
Kenia en Brazilië ook zulke codes uitgewerkt. Daarnaast heeft 
een groot aantal opkomende markten inmiddels corporate-
governanceregels ingevoerd, vragen beurzen steeds vaker om 
verplichte of vrijwillige ESG-rapportage en barst het aantal 
ESG-indexen voor opkomende markten uit zijn voegen. 

Wij beseffen dat beleggers die codes en regels in gespreide 
slagorde in gebruik zullen nemen, aangezien de culturele, 
institutionele en juridische context in elk land anders is. Toch 
blijven we hopen dat ze stuk voor stuk zullen helpen om 
lokale beleggers bewuster te maken en tot actie aan te zetten. 
We weten uit onze eigen ervaringen dat samenwerking tussen 
beleggers een krachtig middel kan zijn om vorderingen te 
boeken op het vlak van engagement. Daarom zijn wij van 
plan om manieren te zoeken om samen met binnenlandse 
beleggers engagementactiviteiten op te zetten bij 
ondernemingen in hun regio. 

Het decennium 
van de klimaatactie

Het is belangrijk dat er de komende tien jaar over de hele 
agenda voor duurzame ontwikkeling vooruitgang wordt geboekt, 
maar de prangendste kwestie is toch het klimaat. Hoewel de 
COVID-19-pandemie de uitstoot even heeft doen dalen, zijn de 
onderliggende economische en energiesystemen nog lang niet 
voldoende aangepast om de doelstellingen van het akkoord van 
Parijs te bereiken en de opwarming van de aarde onder de 2°C te 
houden. Als we tegen 2050 koolstofneutraal willen zijn, mogen 
we dat niet aan de overheden alleen overlaten: doortastende 
ingrepen van beleggers en bedrijven zullen daarbij cruciaal zijn. 
De gestaag toenemende uitstoot van broeikasgassen moet dit 
decennium een halt worden toegeroepen. 

Het probleem is zo gigantisch dat je er moedeloos van zou 
worden, maar we zien steeds meer en nieuwe vormen van 
engagement om het aan te pakken. Er ontstaan samenwerkingen 
op een ongekende schaal via het initiatief Climate Action 100+. 
Door onze rol als co-leads op het vlak van engagement voor 
bedrijven zoals Vistra, de Amerikaanse elektriciteitsproducent 
met de hoogste uitstoot, en China Shenhua, de grootste 
exploitant van koolmijnen in de wereld, hebben we met onze 

De S-factor
De 'S' van ESG vinden beleggers moeilijker te definiëren 
en te kwantificeren dan milieu- en governancefactoren. 
Sociale kwesties zijn minder tastbaar en er is ook minder 
volledige informatie beschikbaar om concreet aan te 
tonen welke invloed ze hebben op de resultaten van een 
onderneming. Bovendien is de reikwijdte ervan de voorbije 
twintig jaar steeds groter geworden, doordat ook de 
bedrijfsomgeving voortdurend evolueert.

Naast mensenrechten, arbeidskwesties, veiligheid en 
gezondheid op het werk en productveiligheid en -kwaliteit 
zijn ook S-factoren zoals omkoping en corruptie, diversiteit, 
automatisering, gegevensbescherming en -beveiliging, 
belastingen en toegang tot financiering, geneesmiddelen 
en voeding een grotere rol gaan spelen. 

En toen kwam 2020. De COVID-19-pandemie heeft de 
wereldeconomie voor een aantal ongeziene uitdagingen 
geplaatst en heeft de maatschappij en onze fundamentele 
ideeën over onze manier van leven grondig door elkaar 
geschud. De crisis, die de vorderingen van heel wat 
landen op het vlak van ontwikkeling wel eens zou kunnen 
uitwissen, heeft ook de bestaande en hardnekkige 
sociale en economische ongelijkheden op pijnlijke wijze 
blootgelegd. In 2020 kwamen mensen na de dood van 
George Floyd in de VS op straat tegen racisme, wat 
bedrijven ertoe aanzette om nog eens met een frisse blik 
naar hun diversiteitsbeleid te kijken.

Tegen die achtergrond gingen sociale aspecten tot de 
urgentste thema's voor bedrijven wereldwijd behoren. Het 
bestaansrecht van bedrijven hangt meer dan ooit af van 
de mate waarin ze zich betrokken tonen en hun omgang 
met hun stakeholders - niet alleen in het licht van de 
coronacrisis, maar in het algemeen. Het wordt ook steeds 
duidelijker dat alle componenten van ESG - en dus ook de 
S - fundamenteel met elkaar verbonden zijn en ook even 
belangrijk zijn. Het concept Just Transition (rechtvaardige 
transitie), waarbij wordt opgeroepen om bij de overgang 
naar een koolstofarme economie de levensstandaard 
van werknemers en gemeenschappen niet uit het oog te 
verliezen, is daar een mooi voorbeeld van. 

Wij verwachten dat beleggers en gegevensleveranciers dit 
decennium manieren zullen vinden om sociale factoren 
toch te kunnen analyseren en integreren, en dus ook op 
sociaal vlak hun stem meer te laten horen. Daarbij zullen ze 
zorgvuldig te werk moeten gaan om het juiste evenwicht 
te vinden met de 'E'- en 'G'-aspecten. Het Workforce 
Disclosure Initiative, dat wij hebben gesteund, is een 
voorbeeld van een manier waarop beleggers consistentere 
en betrouwbaardere 'S-informatie' kunnen genereren.

Sociale aspecten behoren nu tot de urgentste 
thema's voor bedrijven wereldwijd.

eigen ogen gezien hoe de omvang van de activa achter een 
gecoördineerde reeks ambitieuze verwachtingen op het vlak 
van engagement het management makkelijker bereikbaar heeft 
gemaakt en tot een diepgaandere dialoog met meer impact 
heeft geleid. Heel wat bedrijven in het programma hebben 
in het verlengde daarvan ambitieuze nieuwe doelstellingen 
uitgewerkt en ondernemen stappen zoals het verbeteren van 
de transparantie van het lobbywerk. In de toekomst zullen 
beleggers ernaar streven om met bedrijven samen te werken 
om die beloftes voor een koolstofneutrale toekomst als partners 
te realiseren, ook op sectorniveau.

Steeds meer beleggers steunen niet alleen klimaatgerelateerde 
aandeelhoudersmoties, maar gaan bij bedrijven die niet snel 
genoeg klimaatactie ondernemen, ook hun ontevredenheid 
uiten door tegen moties van het management over bijvoorbeeld 
de aanstelling van bestuurders te stemmen. Bij BMO GAM 
identificeren wij systematisch welke bedrijven in sectoren met 
een grote impact achterblijven op de rest. Daarvoor baseren 
we ons op data zoals uitstootcijfers. En als de aanpak van een 
bedrijf ons niet bevalt, stemmen wij vaak tegen moties. We 
richten onze aandacht ook op bedrijven die niet openstaan 
voor engagement. Zo hebben we in 2020 voor het tweede 
jaar op rij tegen het bestuur van ExxonMobil gestemd. We 
hebben een kader ontwikkeld voor ons engagement over de 
klimaatverandering, om duidelijk te maken wat wij op basis 
van de ambities van het Akkoord van Parijs verwachten van de 
bedrijven waarin we beleggen. Wij verwachten dat bedrijven 
in klimaatgevoelige sectoren een duidelijk traject uitstippelen 
om hun bedrijfsdoelstellingen in lijn te brengen met de 
doelstellingen van het klimaatakkoord.

BMO Global Asset Management

De wereld kampt met een klimaatcrisis. Wachten 
tot de overheden in actie komen, zal niet volstaan: 
beleggers en bedrijven moeten doortastend en 
ambitieus handelen.
Vicki Bakhshi, Director, Analyst, Responsible Investment

https://www.bmogam.com/nl-nl/institutional/wp-content/uploads/2019/10/nl_viewpoint-engagement-op-het-gebied-van-klimaatverandering-een-raamwerk-voor-de-toekomst.pdf
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Pioniers in verantwoorde 
beleggingen

  19 duurzaamheidsexperts binnen het team voor 
verantwoordelijk beleggen

  Rating A+ voor strategie en Governance, ESG-integratie en actief 
aandeelhouderschap in beursgenoteerde aandelen van de UNPRI

  35 jaar verantwoord beleggen

  4,4 miljard USD* onder beheer in gespecialiseerde ESG-fondsen 

29

BMO Global Asset Management

* per maart 2020

Rendementen uit het verleden mogen niet worden 
beschouwd als een indicatie van toekomstige resultaten. 

Een bekroonde aanpak
Voor ons is verantwoord beleggen een mentaliteit: als 
vermogensbeheerders hebben wij een geprivilegieerde en 
vertrouwde positie als beschermers van kapitaal, wat ons zowel 
invloed als een zekere verantwoordelijkheid geeft.

En die verantwoordelijkheid nemen wij serieus. We houden 
rekening met de impact van onze beleggingen op de samenleving 
en het milieu, en met de invloed ervan op de waardecreatie voor 
de lange termijn. Wij werken met de bedrijven waarin wij beleggen 
als actief aandeelhouder nauw samen om het beheer van milieu-, 
sociale en governancekwesties (ESG) te verbeteren. Dat werk 
ondersteunen wij verder door doordacht om te gaan met ons 
stemrecht. Wij willen graag een leidende rol spelen op het vlak van 
deze thema's en de relevantie ervan voor ons als belegger.

• Thought leadership - de ontwikkeling van verantwoord 
beleggen in de bredere markt en verschillende sectoren 
promoten en stimuleren.

• Actief aandeelhouderschap - onze positie als bezitter van 
effecten gebruiken om positieve veranderingen teweeg te 
brengen via engagement en ons stemgedrag.

• ESG-integratie - garanderen dat in onze actieve 
beleggingsprocessen rekening wordt gehouden met financieel 
materiële ESG-aspecten.

• Fondsen en oplossingen - een scala van beleggingsoplossingen 
met ESG-insteek aanbieden die steunen op een duidelijke 
duurzaamheidsfilosofie.

Environmental 
Finance

Investment  
Week

Van de lancering van het eerste ethisch 
gescreende fonds in Europa in 1984 en onze 
positie als medeoprichter en ondertekenaar 
van de UNPRI tot het uitgebreide aanbod 
gespecialiseerde ESG-fondsen en -diensten 
die nu beschikbaar zijn: wij kunnen prat gaan 
op een sterke geschiedenis op het vlak van 
verantwoord beleggen.

Vernieuwers  
met focus op 
de toekomst 
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BMO Global Asset Management 
Jachthavenweg 109e 
1081 KM Amsterdam

Institutioneel:

 +31 (0)20 582 3758

 infonl@bmogam.com

 bmogam.com

Wholesale:

 + 41 (0) 22 5813302

 client.service@bmogam.com

 bmogam.com 
 

Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. 

  
 Volg ons op LinkedIn 

 Abonneer u op ons BrightTALK-kanaal

Neem contact met ons op

Deze informatie is afkomstig van BMO Global Asset Management, maar is noch een aanbod noch een uitnodiging tot het kopen of 
verkopen van specifieke beleggingsproducten of –diensten.

De informatie, meningen, schattingen en/of verwachtingen in dit document zijn afkomstig van bronnen, waarvan redelijkerwijs 
wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn en die op ieder moment kunnen wijzigen.

Neem contact met ons op
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