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Het internationale passagiersverkeer is in 2020 met 60% gedaald. Het luchtverkeer is teruggevallen tot het niveau van 2003. Dat was
goed voor het milieu doordat de uitstoot fors is gedaald, maar het had ook aanzienlijke economische gevolgen: de luchtvaartsector
alleen al heeft door de coronacrisis al meer dan 370 miljard dollar verlies geleden.1
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ICAO, januari 2021.

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.
De visies en opinies zijn die van BMO Global Asset Management en mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling of verzoek
tot aan- of verkoop van ondernemingen die mogelijk worden vermeld.
De informatie, meningen, ramingen of prognoses in dit document werden verkregen uit bronnen die redelijkerwijs betrouwbaar

2worden geacht, en zij kunnen op ieder moment veranderen.
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Groei ten goede
De COVID-19-pandemie heeft onze manier van leven en werken grondig
door elkaar geschud. Wat we het voorbije jaar hebben meegemaakt, had
niemand kunnen voorspellen. Toch is juist daardoor ons commitment aan
verantwoord beleggen bij BMO duidelijker geworden dan ooit.
De economische beroering en de maatschappelijke veranderingen die
de pandemie teweeg heeft gebracht, hebben duurzaamheid op lange
termijn wereldwijd centraal op de agenda geplaatst. De bevolking
heeft meer aandacht gekregen voor sociale ongelijkheid, klimaatverandering en het verlies
van de biodiversiteit en zet de wereldleiders onder druk om meteen geïntegreerde actie te
ondernemen. Als beleggers spelen wij ook een centrale rol om zulke ingrepen te stimuleren,
door een verantwoordelijke kapitaalallocatie en door in dialoog te gaan met ondernemingen om
die tot positieve verandering aan te zetten.
In dit rapport bespreken we een aantal hoogtepunten en successen van ons actieve
aandeelhouderschap in 2020. Als we vooruitkijken naar het volgende decennium, zien we een
evolutie in het engagement. Onze persoonlijke dialoog met ondernemingen blijft cruciaal,
maar we zullen bredere partnerships en samenwerkingen moeten uitbouwen om ambitieuze
doelstellingen te verwezenlijken. Om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de weg
naar een duurzamere toekomst tegen 2030 te verwezenlijken, moeten we de vaardigheden en
ervaring van alle betrokken groepen benutten en onze gezamenlijke stem luider laten klinken.
Wij blijven meedenken als opinieleider en delen regelmatig onze standpunten over een breed
scala aan thema's, van klimaatactie tot moderne slavernij en cyberveiligheid. In 2020 hebben
we ook een aantal verklaringen over onze sociale en ecologische verwachtingen gepubliceerd,
waarin we het hebben over de best practices voor essentiële thema's waarvoor we bedrijven tot
engagement willen aanzetten.
De pandemie heeft de aandacht voor de korte termijn doen verschuiven naar oplossingen
om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, maar dat heeft het probleem van de
klimaatverandering daarom niet minder nijpend gemaakt. In 2020 hebben wij ons stemgedrag
verder aangesterkt door een stembeleid te ontwikkelen dat erop gericht is de transitie naar
een koolstofarme economie te stimuleren. In 2021 moet de wereld de inspanningen om de
klimaatverandering aan te pakken en uitstootneutraal te worden, fors opvoeren, en daar willen
wij maar al te graag onze rol in spelen. In december hebben wij, als stichtend lid van het
initiatief Net Zero Asset Managers, de ambitie geformuleerd om al onze beheerde activa tegen
uiterlijk 2050 uitstootneutraal te maken. Vermogensbeheerders kunnen een unieke en cruciale
rol spelen in de transitie naar wereldwijde uitstootneutraliteit. Om daartoe te komen, willen wij
graag partnerships opzetten zowel met onze klanten die activa bezitten als, door middel van
voortdurend engagement, met de ondernemingen waarin wij beleggen.
Er ontstaat een positieve dynamiek om de uitdagingen waarmee onze samenlevingen worden
geconfronteerd, aan te pakken, en dat stemt mij hoopvol over de toekomst. Het maakt me ook
trots op de kans die wij bij BMO krijgen om het verschil te maken.

Kristi Mitchem
CEO, BMO Global Asset Management
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Engagement 2020
Dit jaar hebben we de twintigste verjaardag van ons engagementprogramma gevierd. Door onze
voortdurende en constructieve dialoog met ondernemingen over ESG-thema's kunnen we de portefeuilles
van onze klanten beter beheren en een baken zijn op de weg naar een positieve impact voor milieu en
maatschappij.

Engagement is cruciaal voor ons beleggingsproces en om onze fiduciaire plicht
als actieve beheerders van kapitaal te vervullen

31%

van het engagement gekoppeld aan
milieuthema's

43%

van het engagement gekoppeld aan
sociale thema's

De crisissen van 2020 (de pandemie, de economische
beroering en de sociale onrust, met de klimaatverandering
en de afnemende biodiversiteit er nog bovenop) hebben
overheden, bedrijven en het maatschappelijke middenveld
met de neus op de feiten gedrukt. Ons engagement dit jaar
en de aankondigingen van een aanzienlijk aantal invloedrijke
ondernemingen wereldwijd hebben aangetoond dat raden
van bestuur over de hele wereld als gevolg van die crisissen
nog dringender actie moeten ondernemen op het vlak van
duurzaamheidsrisico's en -kansen. In de volgende fase van
de pandemie zullen wij bedrijven proberen te helpen om het
herstel na COVID-19 ecologisch, economisch en sociaal duurzaam
te maken.
Wij zijn in dialoog blijven gaan met 760 ondernemingen over
een breed scala van milieu-, sociale en governancekwesties:
Milieu: bijna een derde van onze totale engagementactiviteiten
dit jaar had te maken met klimaatverandering, en in het
bijzonder thema's zoals uitstootbeheer, energietransitie,
aanpassing, weerbaarheid en ontbossing. Tot de belangrijkste
milieuprojecten waarop wij ons hebben geconcentreerd,
behoorden de verdere dialoog met mijnbouwbedrijven over
afvalbeheer en met voedingsproducenten over de milieurisico's
en -effecten van de landbouwproducten die zij als grondstof
gebruiken.
Sociaal: in het licht van de pandemie draaide het grootste deel
van ons engagement dit jaar rond sociale factoren. Wij hebben
bedrijven opgeroepen om de nodige maatregelen te nemen om
de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en klanten
te beschermen, en er tegelijkertijd over te waken dat wat ze
doen, de ongelijkheden die de pandemie heeft blootgelegd, niet
vergroot.
Governance: naast de governancekwesties waar wij traditioneel
4

26%

van het engagement gekoppeld aan
governancethema's

in dialoog over gaan, zoals de effectiviteit van de raad van
bestuur, de vergoeding van bestuurders en de diversiteit in de
raad van bestuur, hebben wij dit jaar ook meer gesproken over
ESG-toezicht en -strategie, in het bijzonder met betrekking tot
de klimaatverandering. We hebben ook onze verwachtingen
gedeeld met ondernemingen over de manier waarop de
gevolgen van COVID-19 tot uiting moeten komen in de manier
waar bestuurders in het boekjaar 2020 en daarna moeten
worden vergoed.
In 2020 verliep bijna 40% van ons engagement in samenwerking
met andere beleggers en belanghebbenden. Dat is een
aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren en
sluit aan bij onze verwachting dat de samenwerking op het
gebied van ESG-engagement toeneemt, een evolutie die wij
alleen maar kunnen toejuichen. Door met één stem te spreken
kunnen beleggers hun zorgen effectiever overbrengen en
tegelijk macht en legitimiteit verwerven bij het management.
Samenwerkingsverbanden kunnen de resultaten van het
engagement niet alleen verbeteren, ze kunnen ook helpen om
kennis en vaardigheden te ontwikkelen, wat van cruciaal belang
is gezien de toenemende complexiteit van opkomende en elkaar
overlappende ESG-risico's en megatrends.

Leidinggevend niveau

2019

2020

Beleggerrelaties

47%

30%

Hogere kaderleden

20%

27%

Bestuurder(s); niet-uitvoerend

19%

25%

Operationele specialisten

8%

11%

Overige

6%

7%

BMO Global Asset Management

Verantwoord beleggen

Belangrijkste elementen van zorgvuldig beheer

760

1541

benaderde bedrijven

343

aantal acties

11848

bereikte mijlpalen

keer gestemd op
vergaderingen

Dialoog met bedrijven
volgens thema
Zweden

E 31 %

Klimaatverandering
Klimaatverandering
Zorgvuldig
milieubeheer

21%
10% 21%

Arbeidsnormen
Volksgezondheid
Arbeidsnormen
Gedrag
als onderneming
Volksgezondheid
Mensenrechten
Gedrag als onderneming

25%
9%25%
5% 9%
4% 5%

Zorgvuldig milieubeheer

3% %
S 4S 43

E 31 %

Noorwegen

Mensenrechten
Corporate
governance

G2 %
6

Corporate governance

G2 %
6

Finland

Denemarken

10%

Tsjechië

Ierland
Verenigd
Koninkrijk

België

26% 4%

26%

Frankrijk

Polen
Nederland
Duitsland
Luxemburg
Zwitserland
Italië

Portugal
Spanje

50 landen waar we

engagement hebben getoond
Wegens reisbeperkingen als gevolg van de pandemie
hebben wij geen enkel land persoonlijk bezocht.
Rusland
Canada
Turkije

Verenigde
Staten

Cyprus
Bermuda
Saoedi-Arabië
Pakistan

Mexico
Venezuela
Colombia
Peru

Nigeria

Japan

Zuid-Korea
Israël
China
Jordanië
Qatar
India

Taiwan
Hongkong

Thailand

Filipijnen

Vietnam
Maleisië

Indonesië

Singapore

Brazilië
Chili

Australië
Zuid-Afrika
Nieuw-Zeeland

Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020
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SDG's en engagement
Sinds de agenda voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 in 2015 werd goedgekeurd door alle VNlidstaten, is er veel vooruitgang geboekt om de doelstellingen van de agenda te behalen. Met nog
minder dan tien jaar te gaan tot 2030 wordt het tijd dat alle belanghebbenden op een doortastende
manier actie gaan ondernemen. Hoewel tal van bedrijven hun duurzaamheidsstrategie inmiddels
hebben afgestemd op het SDG-kader, is een robuuste uitvoering en een versnelling naar zinvolle
en duurzame verandering nu een absolute must. Wij geloven dat ons engagement, dat voor 79% is
afgestemd op de SDG's, kan bijdragen aan de verwezenlijking van de ambitieuze mondiale agenda.

“De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn belangrijker dan ooit. De tijd is gekomen om iets
te doen aan het welzijn van de mensen, de economieën, de samenlevingen en onze planeet. Dat kan.
Dus moeten we het ook waarmaken. Samen.” António Guterres, secretaris-generaal VN, januari 2021

81 miljoen banen verloren in de regio
Azië-Stille Oceaan door COVID-191

2020 was een van de warmste jaren
ooit2

19% van ons engagement
gekoppeld aan SDG 8

16% van ons engagement
gekoppeld aan SDG 13

We hebben sterk ingezet
op veiligheid op de
werkplek, en met name doelstelling
8.8. De bescherming van werknemers
in de hele toeleveringsketen is cruciaal,
vooral nu, in deze pandemie. We zijn ook
blijven samenwerken met het Workforce
Disclosure Initiative, om de relevante en
materiële informatie over het personeel
te verbeteren.

Wij zijn in dialoog
blijven gaan over de
klimaatverandering, in het bijzonder over
doelstelling 13.2, rond thema's zoals de
beperking van klimaatrisico's, duurzame
toeleveringsketens voor proteïnes,
ontbossing, steenkoolproducenten, de
financiering van industrieën die veel
uitstoot veroorzaken en de agenda's voor
stemmingen over klimaatgerelateerde
thema's. Wij zijn ook actief gebleven
in het kader van het initiatief Climate
Action 100+.

80% van de bedrijven brengt nu verslag
uit over duurzaamheid3; de kwaliteit van
de informatieverstrekking varieert4
12% van ons engagement
gekoppeld aan SDG 12
We zijn blijven aandringen
op een betere rapportage,
transparantie en publicatie van ESGthema's, zaken die rechtstreeks
verband houden met doelstelling
12.6. Aandachtsgebieden waren onder
meer de rapportage over groene
obligaties, de verbetering van de
informatieverstrekking over voeding en
de doeltreffendheid nagaan van sommige
van onze engagementactiviteiten bij
ondernemingen.

SDG's: een kader voor beleggers

Geen link met de SDG's

Het SDG-kader is een ambitieus stappenplan naar een
duurzamere wereld. Wij vinden het een nuttig instrument
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.
We hebben de 169 SDG's opgenomen in de ontwikkeling van
onze engagementdatabase. Daardoor kunnen we interacties,
vooruitgang en resultaten loggen tot op het individuele niveau.

21% van ons engagement was niet direct gekoppeld aan een
specifieke SDG-doelstelling. Dat engagement draait doorgaans
rond corporate governance, een essentiële bouwsteen om
ondernemingen duurzamer te maken en een beter bestuur te
geven. De belangrijkste uitzondering is ons engagement op
het vlak van diversiteit in de raad van bestuur, grotendeels
met betrekking tot genderdiversiteit, wat wij zien als een
ondersteuning van SDG 5 en doelstellingen 5.1 en 5.5 in het
bijzonder, maar wat ook een bredere toepassing heeft voor de
verwezenlijking van andere doelstellingen, zoals SDG 8 en SDG 10.
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Verband tussen het engagement van BMO GAM en de SDGdoelstellingen en -targets
1.1

3.8
*

5.1

3.b
*

Geen SDG

5%

5.5

3%

6.1

21

%

6.3

8%

*

2%
Overige

16.6
16.5
15.2

79

*
15.1

5%

%

5%

7.2

*

van het
engagement gekoppeld
aan de SDG's

3%
2%

8.2

19%

8.5
8.7

13.a

16%
8.8

12%
13.2

*

13.1

12.2

*
12.6

12.5
12.4

Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020
Andere = SDG's < 2%. * = SDG-targets binnen het aangegeven doel die minder dan 0,5% bedragen.

1.1 Armoede uitroeien en een leefbaar loon verzekeren voor iedereen; 3.8 Toegang tot geneesmiddelen en gezondheidszorg; 3.b Het onderzoek naar vaccins en
geneesmiddelen tegen ziekten ondersteunen, met name in ontwikkelingslanden; 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; 6.1 Universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor
iedereen; 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; 8.2 Tot meer productiviteit komen door innovatie; 8.5 Tot een volledige en productieve
tewerkstelling voor iedereen komen; 8.7 Gedwongen arbeid, moderne slavernij en mensensmokkel uit de wereld helpen; 8.8 Een veilige werkomgeving voor alle
werknemers beschermen en bevorderen; 12.2 Natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken; 12.4 Chemicaliën en afval beheren gedurende hun hele
levenscyclus; 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; 13.1 Het aanpassingsvermogen aan klimaatgerelateerde gebeurtenissen vergroten; 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering
integreren in beleidslijnen en strategieën; 13.a De beperking van de klimaatverandering voor ontwikkelingslanden aanpakken; 15.1 Behoud, herstel en duurzaam gebruik
van terrestrische zoetwaterecosystemen 15.2 Duurzaam bosbeheer promoten; 16.5 Corruptie en omkoping in al hun vormen verminderen; 16.6 Doeltreffende,
verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen. Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020
1
4

ILO, december 2020, 2 Wereld Meteorologische Organisatie, januari 2021, 3 KPMG, december 2020. Wereldwijde steekproef van 5.200 bedrijven –'N100’,
VN, 2020.

Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

inhoud

vorige

Volgende

7

BMO Global Asset Management

Mijlpalen 2020
Onze constructieve, strategische aanpak op het vlak van engagement blijft positieve resultaten opleveren,
die wij 'mijlpalen' noemen. Daarnaast schept die aanpak ook waarde voor onze klanten, onze bedrijven
en de samenleving in het algemeen. Wij registreren mijlpalen wanneer ondernemingen tastbare
verbeteringen doorvoeren in hun beleid en hun praktijken die overeenstemmen met onze vragen over
engagement en stemgedrag. Wij geven die mijlpalen één, twee of drie sterren naargelang het belang van
de verandering voor de onderneming, de markt en/of onze doelstellingen inzake engagement.

In 2020 hebben we 343 mijlpalen genoteerd waarbij ondernemingen hun ESGbeleid en -praktijken hebben verbeterd nadat wij in dialoog zijn gegaan

55%

21%

12%

Facebook, Inc.

JPMorgan Chase & Co

Keyence Corp

van de mijlpalen gekoppeld aan
corporate governance

Mijlpaal:

«««

Mijlpaal:

Doel: 13.a

Probleem: Gedrag van de
onderneming

Probleem: Klimaatverandering

Heeft een raad opgericht die als
onafhankelijk orgaan moet toezien
op de moderering van content en die
beslissingen neemt die bindend zijn voor
de onderneming. Wij zijn van mening dat
dat het globale programma van Facebook
om content te modereren, zal verbeteren.
Wij hebben met de onderneming
vergaderd in het kader van een specifiek
raadplegingsproces en hebben een
aantal aanbevelingen gedaan over de
wijze waarop die raad moet werken en
rapporteren.

van de mijlpalen gekoppeld aan
arbeidsnormen

«««

Doel: 16.6

Introductie van raad van toezicht voor
content

8

van de mijlpalen gekoppeld aan
klimaatverandering

Toezegging om zijn activiteiten af te
stemmen op het klimaatakkoord van
Parijs
Heeft zich ertoe verbonden zijn
volledige financieringsportefeuille
af te stemmen op de doelstellingen
van het klimaatakkoord van Parijs, en
regelmatig verslag uit te brengen over
de vorderingen. JP Morgan Chase is
de grootste bank van de VS, met een
aanzienlijke blootstelling aan fossiele
brandstoffen. Die verbintenis getuigt dus
van leiderschap en zal helpen om het
portefeuillerisico beter te beheren. Wij
hebben de bank actief gestimuleerd om
haar globale beheer van de milieu- en
klimaatrisico's te verbeteren.

Mijlpaal:

Geen SDG

«««

Doel: Geen SDG-doel
Probleem: Deugdelijk bestuur

Verbeterde
kapitaalefficiëntiepraktijken
Heeft na een aandelensplitsing de
dividenduitkering per aandeel verhoogd.
Wij hebben de onderneming jarenlang
gestimuleerd om haar kapitaalefficiëntie
te verbeteren, onder meer door een groter
deel van haar overtollige liquiditeiten
uit te keren aan de aandeelhouders. Wij
juichen die verandering toe en blijven in
gesprek gaan met de onderneming om
andere bestuursdomeinen te verbeteren.
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Bereikte mijlpalen per thema

E2
8%

S 17 %

	Milieu - Klimaatgerelateerde mijlpalen maakten meer dan 75% uit van het
totale aantal ecologische mijlpalen uit die wij in 2020 hebben genoteerd.
Enkele van de grootste energiebedrijven in de wereld, zoals BP, BHP,
Glencore, Occidental Petroleum en Royal Dutch Shell, plus regionale
reuzen zoals Dominion Energy in de VS en Reliance Industries in India,
hebben verregaande toezeggingen aangekondigd om hun koolstofuitstoot
Climatedrastisch
Change te reduceren en beloven
21%de komende jaren uitstootneutraal te
Environmental
Stewardship
worden.
Invloedrijke bedrijven in7%
andere sectoren, zoals Barclays, Ford
LabourMotor
Standards
12% beloftes gedaan.
en Tesco, hebben soortgelijke
Business Conduct
Public
Health
	Sociaal
Human Rights

%

G 55

Klimaatverandering
Zorgvuldig milieubeheer

21%
7%

Arbeidsnormen
Volksgezondheid
Gedrag als onderneming
Mensenrechten

12%
2%
2%
1%

Corporate governance

55%

Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020

BP PLC

2%

2%indicatoren over menselijk kapitaal
de openbaarmaking van
1%
via een kader voor duurzaamheidsrapportage, waaronder het Workforce
Corporate Governance
55%
Disclosure Initiative, gaat gestaag door. Dit jaar hebben we meer dan
twintig bedrijven geïdentificeerd die hun rapportage over het personeel
hebben verbeterd, waaronder Bank of America, Covestro en Waste
Connections. Wat andere sociale rapportages betreft, hebben twee
internetgiganten uit de grotere Chinese regio, Baidu en Tencent, de
informatieverstrekking over het beleid en de praktijken inzake de privacy
en de veiligheid van gebruikersgegevens verbeterd.

	Governance - de trend naar een betere bescherming van de
rechten van aandeelhouders in Noord-Amerika hield in 2020 aan.
Steeds meer ondernemingen in de VS en Canada houden jaarlijkse
bestuurdersverkiezingen en organiseren adviserende stemmingen over
vergoedingen voor bestuurders. In Japan bleek tijdens de jaarlijkse
algemene vergaderingen in 2020 dat de raad van bestuur in meer dan 30
ondernemingen voor één derde onafhankelijk was. Het gaat daarbij onder
meer om giganten zoals Nippon Telegraph & Telephone, SoftBank en
Mitsubishi Corp.

Novartis AG
Mijlpaal:

«««

Mijlpaal:

Vale SA

««

Mijlpaal:

Doel: 7.2

Doel: 3.8

Probleem: Klimaatverandering

Probleem: Volksgezondheid

Geen SDG

««

Doel: Geen SDG-doel
Probleem: Deugdelijk bestuur

Engagement om tegen 2050
uitstootneutraal te zijn

Nieuwe doelstellingen voor betere
toegang tot geneesmiddelen

Opname van ESG-indicatoren in
vergoedingsplannen voor bestuurders

Heeft een verbintenis aangekondigd
om de operationele uitstoot en de
uitstoot door het gebruik van zijn
producten tegen 2050 te neutraliseren.
BP heeft ook aangegeven dat het op
termijn meer zal investeren in andere
domeinen dan fossiele brandstoffen.
Wij zijn al meer dan tien jaar in
gesprek met de onderneming over
koolstofbeheer. Die verbintenis kan
helpen om de risico's en kansen in
verband met de energietransitie beter
te beheren.

Heeft 2025 als doel gesteld om
200% meer patiënten met een
laag tot gemiddeld inkomen te
bereiken. Daarnaast wil Novartis
zijn wereldwijde programma voor
betere gezondheidszorg opvoeren
en in diezelfde periode minstens
50% meer patiënten bereiken in de
strijd tegen lepra, malaria, de ziekte
van Chagas en sikkelcelziekte. Wij
zijn herhaaldelijk in gesprek gegaan
met Novartis om de toegang tot zijn
producten te verbeteren.

Verbeterde het toezicht op en de
verantwoording rond ESG-praktijken
en -resultaten door relevante ESGfactoren op te nemen als 30% en
20% van de vergoedingsplannen voor
leidinggevenden op respectievelijk
korte en lange termijn. Wij zijn met
het management van de onderneming
al enkele jaren in gesprek over
governance en toezicht op duurzaamheid.

Jaarverslag verantwoord beleggen 2020
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Stemmen en corporate governance
in 2020
Stemrecht uitoefenen vormt een essentieel onderdeel van onze verantwoordelijkheid op het vlak van
zorgvuldig beheer en een kans om veranderingen te bewerkstelligen. Wij spreken geregeld voor en na
een stemming met het management van een onderneming om onze verwachtingen toe te lichten en
een reactie te vragen, en als wij tegen het management hebben gestemd, om uit te leggen waarom.

Ons wereldwijde universum van ondernemingen waarvoor
wij stemmen, bestaat uit portefeuilles die worden beheerd
door BMO GAM1 en de portefeuilles van reo®-klanten die hun
stemrecht aan ons hebben gedelegeerd. Meestal stemmen we
op dezelfde manier volgens het stembeleid van BMO GAM2, maar
sommige stemmen worden uitgebracht volgens het specifieke
beleid van een bepaalde klant. 3 Dat komt in onze openbare
stemmingsrapporten tot uiting door middel van bijkomende
verslagen over ons stemgedrag voor de desbetreffende
vergaderingen. De stemstatistieken in dat rapport weerspiegelen
de totale stemactiviteit voor alle BMO GAM-portefeuilles en alle
reo®-klanten. Als we voor bepaalde stemmingen het specifieke
beleid van de klant niet hoefden te volgen, zou het percentage
van de stemmen tegen moties van het management iets hoger
liggen.
Openbare gegevens over al onze stemactiviteiten, met inbegrip
van de redenen waarom tegen het management is gestemd,
worden de dag na elke aandeelhoudersvergadering op onze
website gepubliceerd. De geschiedenis van ons stemgedrag is
openbaar beschikbaar.
Wij publiceren regelmatig klantenrapporten en een jaarlijks
openbaar rapport, met onder meer casestudy's van
opmerkelijke stemmingen en engagementen. Ons beleid inzake
belangenconflicten en onze benadering inzake verantwoord
beleggen vindt u op onze website. We zijn de ontwikkeling van
best practices op het gebied van corporate governance blijven
stimuleren via ons lidmaatschap van en onze actieve deelname
aan invloedrijke organen zoals het International Corporate
Governance Network (ICGN), de UK Investment Association, de
30% Club, het UK Investor Forum, Eumedion, de Asian Corporate
Governance Association (ACGA), de Council of Institutional
Investors (CII), de Investor Stewardship Group (ISG) en de Quoted
Companies Alliance (QCA).

Actuele trends
Tot onze prioriteiten op het gebied van stemmen en engagement
behoort ook de bevordering van mondige en effectieve raden

van bestuur en managementteams. Voor pakweg 25% van de
moties voor de verkiezing van bestuurders hebben we tegen het
management gestemd. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, maar
nog altijd een teleurstellend resultaat, dat aantoont hoe traag de
samenstelling (en ook de onafhankelijkheid en de diversiteit) van
raden van bestuur en de effectiviteit op de markten verbeteren.
Wij staan voor een vergoedingsbeleid waarin rekening wordt
gehouden met het scheppen van aanheelhouderswaarde op
lange termijn door bedrijfsdoelstellingen te behalen. In 2020
hebben we gemerkt dat heel wat remuneratiecomités het moeilijk
hadden om de impact van de coronacrisis te vertalen in de
incentivestructuren voor hun onderneming. De bezoldiging van
bestuurders bleef het meest omstreden onderwerp waar beleggers
en het management het niet eens over raakten. Bij zo'n 52% van
de moties in verband met bezoldigingen hebben we tegen het
management gestemd. Dit waren onze voornaamste bezwaren over
beloningsregelingen: buitensporige betalingen die niet strookten
met de behaalde resultaten, wat aantoonde dat beleggers en
andere belanghebbenden niet op dezelfde lijn zaten; een zwak
verband tussen de bedrijfsstrategie en belangrijkste prestatieindicatoren in vergoedingsplannen; en een veel te grote focus op
kortetermijnresultaten.

Stemmen voor klimaatactie
Onze stem gebruiken, is een essentieel onderdeel van ons zorgvuldig
klimaatbeheer, en we hebben een systematisch stembeleid
ontwikkeld dat erop gericht is de transitie naar een koolstofarme
economie te bevorderen. Belangrijk is dat dat beleid niet beperkt
blijft tot de vraag hoe we stemmen over aandeelhoudersmoties rond
klimaatzaken. In 2020 hebben wij aan de hand van een aantal criteria
een lijst gemaakt van de ondernemingen waarin wij beleggen die
achterophinken op het gebied van klimaatrisicobeheer. Wij hebben
tegen 92 managementmoties gestemd, zoals de herverkiezing van
bestuurders, bij achterblijvende ondernemingen in de financiële
sector, de olie- en gassector, nutsbedrijven en de mijnbouw, die
systematisch relevant zijn voor de economische groei, maar voor
grote uitdagingen staan om de uitstoot van hun waardeketen te
bepalen en terug te dringen.4

	Dit verslag bevat informatie over het stemgedrag en het engagement namens de participaties van BMO Global Asset Management en die van onze reo®-klanten. In 2020
omvatte ons eigen stemuniversum fondsen die worden beheerd door BMO Global Asset Management in Azië, Canada, de VS, de EMEA-regio, en door BMO Private Bank.
2
	Onze richtlijnen inzake corporate governance omvatten een consistente filosofie en aanpak voor corporate governance en de uitoefening van stemrechten. Zij verklaren
ook waarom wij gebruikmaken van externe adviseurs en leningen op aandelen. De richtlijnen en ons volledige stemgedrag vindt u hier.
3
	BMO GAM is momenteel niet in staat om directe stemmogelijkheden aan te bieden in gepoolde fondsen om voor een deel van de aandelen te stemmen in
overeenstemming met specifieke instructies van de klant.
4
	BMO GAM, ESG Viewpoint: Voting for climate action, januari 2021
1
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Hoogtepunten corporate governance

117.820

23,4%

moties waarover is gestemd

het percentage moties
waarbij we tegen het
management hebben
gestemd

Vergaderingen met ten minste één
stem tegen het management

11.848

117.820

Bij

Withmanagement
management
Met
Againstmanagement
management
Tegen
Abstain
Onthouding
Withhold
Geen
stem uitgebracht

52%

27.563

stemmen tegen het
management

76%
76%
20%
20%
1%
1%
3%
3%

Bij

mijlpalen in verband met
governance

Stemmen tegen het management
volgens thema

moties waarover is
gestemd

69%
31%
69%
31%

188

ondernemingen waarmee
over governance is gepraat

Zo hebben we gestemd in 2020

keer gestemd op
vergaderingen

76%
At least
one
vote
against
Ten
minste
één
stem
tegenmanagement
20%
76%
Voted
with management
het
management
1%
20%
Meegestemd
met het management
3%
1%
3%

584

Directors & Board
Remuneration
Bestuurders en raad van bestuur
Capital
Related
Vergoeding
Shareholder
Proposals
Kapitaalgerelateerd
Other
Voorstellen van aandeelhouders
Overige

56%
21%
56%
8%
21%
2%
8%
13%
2%
13%

25%

van alle moties rond bezoldigingen hebben we
tegen het management gestemd

van alle moties rond bestuurdersverkiezingen hebben
we tegen het management gestemd

De bezoldiging van bestuurders bleef het meest omstreden
onderwerp waar beleggers en het management het niet
eens over raakten. De meest voorkomende redenen hebben
te maken met gebrekkige informatieverstrekking, miskende
aandeelhoudersbelangen en buitensporige bedragen.

Dat is vergelijkbaar met 2019, maar nog altijd een
teleurstellend resultaat, dat aantoont hoe traag de
samenstelling van raden van bestuur en de effectiviteit op
de markten verbeteren.

Klik op de links voor onze richtlijnen inzake corporate governance en ons volledige stemgedrag.
Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020
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Stemmen tegen het management
Tot de best practices komen op het vlak van corporate governance is een dynamisch proces tussen de
raad van bestuur, het management en de aandeelhouders. Wij stimuleren bedrijven om deel te nemen
aan het proces om de normen vorm te geven en na te leven, aangezien die in verschillende regio's
evolueren.

Regionale grafieken
Stemgedrag per regio

Stemmen tegen het management %
Azië

Noord-Amerika

Wereldwijd

Europa (incl. VK)

100
90
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70
60
50
40
30
20
10
0
%

48

38

11

3

Verkiezingen
raad van bestuur

60

2

34

3

Kapitaalstructuur

17

46

30

Vergoeding

8

21

70

6

Voorstellen van
aandeelhouders

4

41

29

22

8

Alle voorstellen

Bron: BMO Global Asset Management, 31 december 2020

In de VS werden we opnieuw teleurgesteld over het algemene
niveau van de bestuurderslonen die werden voorgesteld
aan de aandeelhouders. Wij hebben in de overgrote
meerderheid van de gevallen tegen plannen gestemd als de
prestatietargets niet duidelijk verwoord zijn, niet voldoende
ver of over een onvoldoende lange periode gaan of overdreven
ontslagvergoedingen of -voorwaarden bevatten. Ontoereikende
communicatie over prestaties en targets met betrekking tot
12

variabele bezoldigingen in heel wat markten in continentaal
Europa en Azië blijft een probleem. Wij steunden bijna 70%
van alle aandeelhoudersmoties in de VS. In Europa bleven we
daadkrachtig bij voorstellen om leden van de raad van bestuur
en topmanagers kwijting te verlenen in ondernemingen
met aanhoudende en ernstige problemen op het gebied van
corporate governance.

BMO Global Asset Management
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Significante stemmen
en de Shareholder Rights Directive II
Wij willen transparant zijn in ons stemgedrag. Wij publiceren ons volledige stemgedrag met
argumentatie bij moties waarvoor we tegen het management hebben gestemd. Hoe we hebben
gestemd, wordt gepubliceerd op onze website op de dag na de aandeelhoudersvergadering van een
onderneming.
Wij hebben significante stemmingen geselecteerd uit ons overzicht, in overeenstemming met de richtlijn betreffende de
rechten van aandeelhouders II. Onze selectiemethode steunt op kenmerken van ons wereldwijde stemuniversum, zoals de
totale participatie in de onderneming, het belang van de motie voor een onderneming of de relevante markt, de impact op de
aandeelhouderswaarde en het belang van de stem voor de resultaten van het engagement.

Barclays plc (VK)
Barclays zat in heel wat portefeuilles van BMO GAM en reo®-klantenfondsen, en zijn
aandeelhoudersmotie kreeg aanzienlijk wat steun.
Op de algemene aandeelhoudersvergadering van de bank in
2020 hebben we een aandeelhoudersmotie gesteund om de
financiering van de fossielebrandstoffenindustrie door de bank
geleidelijk stop te zetten. De klimaatverandering houdt gestage
en ernstige langetermijnrisico's in die gevolgen kunnen hebben
voor de aandeelhouderswaarde, en wij zijn van mening dat
ondernemingen hun informatieverstrekking en strategie met

betrekking tot klimaatverandering moeten verbeteren. Zo'n
24% van de aandeelhouders die hebben gestemd, steunde
de aandeelhoudersmotie, wat een aanzienlijke blijk van
steun is. BMO GAM heeft ook voor een motie gestemd om
de onderneming aan te zetten tot een verbintenis om de
klimaatverandering aan te pakken.

Informa plc (VK)
Belangrijk was dat een problematische wijziging in het bezoldigingsplan voor
bestuurders op een groot aantal tegenstemmen stootte.
In december 2020 organiseerde Informa een bijzondere
vergadering om de goedkeuring van de aandeelhouders te
vragen voor een nieuw langetermijnplan voor bestuurderslonen.
De onderneming werd zwaar getroffen door COVID-19 en heeft
eerder in het jaar kapitaal opgehaald van aandeelhouders. De
voorgestelde vergadering werd aanvankelijk uitgesteld wegens

bezorgdheid van de aandeelhouders en het plan werd
aangepast. Het aantal aandelen dat wordt toegekend onder
het bezoldigingsplan, bleef een bron van bezorgdheid. Meer
dan 40% van de aandeelhouders die hun stem uitbrachten,
steunde de bijgestelde voorstellen niet, en een daarvan was
BMO GAM.

SinoPharm Group Co. Ltd. (China)
SinoPharm Group was een belangrijke participatie van BMO GAM en reo®-klanten, en
diverse facetten van de corporate governance baarden ons zorgen.
We hebben op de algemene vergadering van SinoPharm
tegen verschillende bestuurders gestemd. We vonden dat er
onvoldoende onafhankelijke vertegenwoordiging aanwezig
was in de raad van bestuur doordat er te veel aandeelhouders
in vertegenwoordigd waren. Tijdens een vergadering met
de onderneming hebben wij ervoor gepleit een frisse wind
te laten waaien door de raad van bestuur de benoeming
Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

van een onafhankelijke vice-voorzitter te overwegen. Wij
bespraken tevens de rol van het feestcomité in het zakelijke
beslissingsproces. Wij vinden de samenstelling van de raad
van bestuur, met een betekenisvolle vertegenwoordiging van
zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders, van het
allergrootste belang. Niet-uitvoerende bestuurders moeten
normaliter volledig onafhankelijk zijn van de onderneming.
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“Nu meer dan ooit moeten
remuneratiecomités nadenken over de
gevolgen van de coronacrisis voor hun
werknemers en andere partijen, en enige
terughoudendheid aan de dag leggen
wanneer ze de vergoedingen voor 2020
of eventuele toekomstige verhogingen in
overweging nemen.”
Kalina Lazarova, Director, Responsible Investment

Stenprop Ltd (Zuid-Afrika)
BMO GAM was de grootste aandeelhouder van de onderneming en steunde het
beloningsbeleid na engagement.
Wij hebben de onderneming laten weten dat we tegen haar
vergoedingsbeleid zouden stemmen, omdat leidinggevenden
onder een van de langetermijnbonusplannen aandelen
toegekend konden krijgen na een korte wachttijd en op basis van

vage doelstellingen. Als gevolg daarvan heeft de onderneming
zich ertoe verbonden die structuur voor de toekenning van
aandelen voor leidinggevenden niet langer te gebruiken, waarna
wij het voorstel hebben gesteund.

Wizz Air Holdings (VK)
Wizz Air was een significante participatie van BMO GAM en reo®-klanten, en een motie werd afgewezen wegens
problematische bestuurderslonen.
Wij hebben tegen het remuneratierapport van Wizz Air
gestemd. De motie werden uiteindelijk verworpen door de
aandeelhouders (51,6% tegen). De CEO kreeg een discretionaire
bonus toegekend, terwijl er op basis van de normale berekening
volgens het plan geen bonus verschuldigd was. De beslissing

was in het bijzonder zorgwekkend door de ervaring van de
aandeelhouders dit jaar, de aankondiging van zo'n 1.000
ontslagen en de uitgifte van 300 miljoen pond aan papier in
het kader van de Covid-19 Corporate Financing Facility van de
Britse overheid.

Wolters Kluwer NV (Nederland)
Dit was een belangrijke participatie van BMO GAM en reo®-klantenfondsen.
Tijdens de AVA van 2020 hebben wij tegen het
remuneratieverslag en -beleid gestemd. Die moties werden
uiteindelijk door de aandeelhouders weggestemd (ca. 47%
tegen). Wij hadden bedenkingen bij het potentiële totale
14

bedrag, de benchmarking van de lonen, de geheimhouding
van de werkelijke prestaties ten opzichte van de doelstellingen
en het gebruik van discretionaire bonussen door de
onderneming.
BMO Global Asset Management
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Escalatie van stemmen en engagement
Wij zijn van mening dat stemmen en engagement elkaar moeten versterken.
Op basis van de inzichten uit ons engagement hebben we ons
stemgedrag gematigd, zoals in het voorbeeld met Stenprop
Ltd op pagina 14. Tegelijk kan het feit dat ondernemingen
onze bezorgdheid in de wind slaan, ertoe leiden dat we
onze stem gebruiken. Zo stemden we in 2020 tegen de raad
van bestuur van Exxon, omdat de klimaatstrategie van de
onderneming achterliep op die van haar sectorgenoten en
omdat Exxon de dialoog met een gevestigde en gerespecteerde
samenwerkingsgroep beleggers, waar wij ook deel van
uitmaken, niet wilde aangaan. Om die reden hebben we tegen
alle zittende niet-uitvoerende bestuurders gestemd.
We zullen ook overwegen om samen met andere
aandeelhouders moties in te dienen als ultiem
escalatiemechanisme, zoals bij Tyson Foods (zie pagina 27).
Een participatie verkopen kan een krachtig signaal van
ontevredenheid zijn, al verdwijnen daarmee ook een aantal
kansen voor verdere dialoog, zoals stemmen. Het kan een
laatste stok achter de deur zijn die onze klanten misschien
wensen te gebruiken. Wij doen geen specifieke aanbevelingen
om te desinvesteren, maar klanten kunnen voor deze weg
kiezen als zij merken dat er onvoldoende vooruitgang wordt
geboekt in hun engagementdoelstellingen.

ondernemingen doorgaans één op één werken en een
vertrouwensrelatie op lange termijn opbouwen. Soms
is samenwerking doeltreffender om verandering tot
stand te brengen, ook door coalities te vormen met
andere vermogensbeheerders en groepen uit de sector.
Door met één stem te spreken, kunnen beleggers hun
bezorgdheden doeltreffender uiten, en kunnen zij ook een
escalatiemechanisme vormen wanneer er onvoldoende
vooruitgang wordt geboekt of er onvoldoende dialoog mogelijk
is met het management. Zo maken wij actief deel uit van een
groot aantal beleggerscoalities die achter onze doelstellingen
staan, zoals Climate Action 100+ (CA 100+), het Workforce
Disclosure Initiative (WDI) en diverse werkgroepen van de
Principles for Responsible Investment (PRI).

Als ondernemingen onze
bezorgdheden in de wind slaan,
kunnen we onze stem gebruiken.

Wij uiten ons engagement in de eerste plaats via een
constructieve, vertrouwelijke dialoog, waarbij wij met
Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

inhoud

vorige

Volgende

15

BMO Global Asset Management

Thematische
updates

Veeteelt is de belangrijkste oorzaak van
ontbossing in het Amazonegebied en is
verantwoordelijk voor ongeveer 80%.
Daardoor komt elk jaar zo'n 340 miljoen
ton CO2 in de atmosfeer terecht, dat
is ongeveer 3,4% van de wereldwijde
uitstoot.1
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Duurzame voedselsystemen

actie moet worden ondernomen.
We wijzen ook op ons aanhoudende
werk als lid van de werkgroep voor
investeerders in palmolie, die wordt
geleid door de PRI en waarmee we in
dialoog gaan met palmolieproducenten
en Zuidoost-Aziatische banken die de
sector financieren, om zo ecologisch
duurzame palmolieteelt te bevorderen.

Doelen: 3.4, 13.2, 15.2
Probleem: Alternatieve proteïnes,
uitstootbeheer, klimaatverandering,
ontbossing

De productie en distributie van duurzame
proteïnes is een andere kwestie waar we
dit jaar aan hebben gewerkt. Invloedrijke
bedrijven zoals Tesco en Unilever
hebben doelstellingen voor de verkoop
van plantaardige vleesalternatieven
vooropgesteld om het gebruik door
consumenten ervan te stimuleren en iets
te doen aan de milieu-impact van dierlijke
eiwitten. Een transitie naar plantaardige
eiwitten kan weliswaar helpen om de
klimaatverandering en watertekorten aan
te pakken, maar de risico's van het verlies
aan biodiversiteit moeten krachtdadig
worden aangepakt.

Marcus Wilert, Vice President,
Responsible Investment

In de context van de klimaat- en de
biodiversiteitscrisis, en met de landbouw
als belangrijkste oorzaak van ontbossing
in de wereld, hebben we in ons werk
rond duurzame voedselsystemen in 2020
duidelijk gefocust op ontbossing, omdat
we die absoluut moeten terugdringen
als we de opwarming van de aarde
en het verlies aan biodiversiteit willen
afremmen.
We hebben ons vooral gericht op
ondernemingen die actief zijn in de
productie van soja en rundvlees en hun
impact op het Amazonegebied en het
Cerrado-bioom in Brazilië. Wij hebben
gesproken met enkele van de grootste
handelaars in landbouwgrondstoffen
in de wereld, zoals ADM, Bunge en
Cargill, en met drie van de grootste
rundvleesproducenten, het Braziliaanse
JBS, Marfrig en Minerva. De eerste twee
hebben actieplannen aangekondigd
om de traceerbaarheid te verbeteren
en beloofden zich aan te sluiten bij
samenwerkingsinitiatieven om ontbossing
tegen te gaan. Er blijven echter grote
lacunes bestaan in de transparantie en de
traceerbaarheid van indirecte leveranciers
en wij zijn van oordeel dat er veel sneller

Over het algemeen blijkt
uit ons engagement dat
voedselproducenten en retailers de
risico's van klimaatverandering en
biodiversiteitsverlies, en ook andere
milieufactoren, voor hun bedrijf
onderkennen, evenals de impact van hun
activiteiten. De meeste bedrijven slagen
er echter nog altijd niet goed in om de uit
de hand lopende milieuschade die hun
waardeketen veroorzaakt, in te dammen.
2021 lijkt een cruciaal jaar te worden. Er
zijn bijeenkomsten tussen wereldleiders
gepland om stappen vooruit te zetten
in de mondiale klimaat- (COP 26) en
biodiversiteitsagenda (COP 15).2 Gezien
de impact op en de afhankelijkheid van
het milieu, zal de voedingsindustrie met
name de gevolgen ondervinden van de
overeenkomsten en verbintenissen die
voortvloeien uit die bijeenkomsten, en
van de toenemende verwachtingen van
beleggers en publiek. Consoliderende
rapportagekaders zoals de TCFD en
opkomende kaders zoals de Taskforce
for Nature-related Financial Disclosures
(TNFD) zullen de druk opvoeren. Daarom
zullen wij ons actief blijven inzetten voor
duurzamere praktijken in de sector.

WWF, 2020

1

	De 15e vergadering van de Conferentie van de Partijen (COP 15) bij het biodiversiteitsverdrag (CBD) zal naar
verwachting in mei 2021 plaatsvinden in Kunming, China.
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Rassengelijkheid
Doelen: 8.8, 10.2
Probleem: Diversiteit en discriminatie,
mensenrechten, arbeidsmanagement

Rosa van den Beemt, Vice President,
Responsible Investment
De dood van George Floyd in de VS
heeft wereldwijd tot protesten tegen
racisme geleid. Door de manifestaties en
oproepen moeten ondernemingen hun
aanwervings-, loon- en promotiepraktijken,
hun bedrijfscultuur, hun merkidentiteit en
de discriminatie van consumenten onder
de loep nemen. Het publieke debat over

COVID-19 en algemene
vergaderingen
Doelen: Geen SDG
Probleem: Bezoldiging van
bestuurders

Geen SDG

David Sneyd, Vice
President, Responsible
Investment
Daniel Jarman, Vice
President, Responsible
Investment

Vóór de lente van 2020 waren de ESGthema's op de agenda van de jaarlijkse
algemene vergaderingen ( JAV's) relatief
voorspelbaar.
Door de grote impact van de
coronapandemie is dat veranderd.
Ondernemingen en regulatoren hebben
ongeziene maatregelen genomen om
zowel de inhoud van de agenda's als het
opzet van aandeelhoudersvergaderingen
aan te passen. We hebben wereldwijd
gestemd, en hebben een aantal
vaststellingen gedaan:
Overal in de wereld werd
overgeschakeld op virtuele
aandeelhoudersvergaderingen (VAV's),
met wisselend succes - Door nationale
lockdowns waren de meeste bedrijven
genoodzaakt zo'n VSM te houden. Een
1
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institutioneel racisme wordt gevoerd
tegen de grimmige achtergrond van
de coronacrisis, die onevenredig zwaar
inhakt op de zwarte bevolking en andere
kwetsbare gemeenschappen en die zo
nog duidelijker maakt dat thema's zoals
rassenintegratie, werknemersbescherming
en loongelijkheid voor ondernemingen een
prioriteit moeten zijn.
In augustus 2020 publiceerden wij een
Viewpoint, waarin we schreven dat
beleggers actie moeten ondernemen
op het gebied van rassengelijkheid. Wij
hebben beleidsinitiatieven en verklaringen
van beleggers gesteund voor een betere
vertegenwoordiging van zwarten,
inheemse bevolkingen en gekleurde
personen, zoals de US Investor Statement
of Solidarity to Address Systemic Racism
en de Canadian Investor Statement for
Diversity & Inclusion. Wij hebben met
veertig ondernemingen een dialoog
opgestart over de behoefte aan betere

informatie over diversiteit bij het personeel
en in de raad van bestuur, waarbij verder
moet worden gekeken dan gender, gelijke
lonen en diversiteit & inclusie. Dat deden
we onder meer met Bank of America,
Microsoft, Amazon, BASF, Barrick
Gold, Manulife Financial, Encompass
Health en Becton Dickinson. Ten slotte,
aangezien zwarte, latino en inheemse
Amerikanen wegens de grotere chronische
gezondheidsrisico's in die bevolkingsgroepen
kwetsbaarder zijn voor COVID-19, hebben
we gezamenlijke engagementbrieven
gestuurd naar 20 voedingsbedrijven,
waaronder Kraft Heinz, McDonald's en
Restaurant Brands, waarin we hen hebben
gevraagd de institutionele ongelijkheden
aan te pakken door gezondere producten
te ontwikkelen en op de markt te brengen,
voedzame levensmiddelen betaalbaar en
toegankelijk te maken en te pleiten voor
een overheidsbeleid dat de gezondheid
bevordert.

voordeel was dan weer dat sommige
bedrijven lieten weten dat er meer
aandeelhouders aan de vergadering
hadden deelgenomen dan doorgaans bij
een fysieke vergadering. Teleurstellend
was dat sommige ondernemingen niet in
de mogelijkheid voorzagen om virtueel
deel te nemen en van de gelegenheid
gebruik hebben gemaakt om de vragen
aan het management te filteren en
aandeelhouders te beletten voorstellen
ter stemming voor te leggen.

- Recent waren beschermingsmechanismes
om een bedrijf te beschermen tegen een
overname uit de gunst gevallen, maar dat
is dit seizoen veranderd: in de aanloop naar
het vergaderingenseizoen van 2020 werden
59 gifpillen goedgekeurd, tegenover amper
21 in heel 2019, omdat bedrijven zich zorgen
maakten over hun kwetsbaarheid voor
opportunistische overnemers. We zagen ook
een aanzienlijke daling van de activistische
activiteit met 41% jaar op jaar1, met het laagste
aantal stemconflicten in tientallen jaren,
omdat zo'n activiteit tijdens een crisis als
onverantwoord zou worden beschouwd.

Britse ondernemingen stonden het
meest open voor loonsverlagingen
voor de bedrijfstop - Tegen de
achtergrond van niet-behaalde
doelstellingen, slechte aandelenkoersen,
verwaterende kapitaalverhogingen en
alomtegenwoordige afvloeiingen en
tijdelijke werkloosheid, kwam vooral
de verloning van het management
voor het voetlicht. Hoewel de meeste
ondernemingen de resultaten pas in
2021 zullen bekendmaken, waren Britse
ondernemingen het inschikkelijkst:
122 ondernemingen uit de FTSE 350
hebben een of andere vorm van tijdelijke
loonverlaging voor het topmanagement
aangekondigd. Na het seizoen hebben we
ondernemingen benaderd met de vraag
rekening te houden met alle stakeholders
en enige reserve aan de dag te leggen in
de lonen.
Opleving van gifpillen in de
VS terwijl het gebakkelei op
aandeelhoudersvergaderingen afnam

Uitgestelde audits in Japan - Japanse
ondernemingen sluiten hun boekjaar
doorgaans af op 31 maart. De timing van
de pandemie veroorzaakte een ongeziene
verstoring in het auditproces van die bedrijven.
Hoewel de termijnen voor de publicatie van
voorlopige (en niet-gecontroleerde) resultaten
werden verlengd, was dat niet het geval voor
de deadline van de AVA om de gecontroleerde
financiële rekeningen te publiceren, waardoor
aandeelhouders vaak moesten stemmen
zonder dat ze over de gecontroleerde
resultaten beschikten.
Welke impact mogen we verwachten
voor de algemene vergaderingen in
2021? Wij verwachten dat de invloed in
2021 net zo groot zal zijn als in 2020, maar
wel op een andere manier. Nu de logistiek
is verbeterd, verwachten wij dat beleggers
hun stem zullen baseren op hoe bedrijven
en hun management het tijdens de crisis
hebben gedaan.
BMO Global Asset Management
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Antimicrobiële resistentie
(AMR)
Doelen: 3.b
Probleem: Volksgezondheid

Catherine McCabe, senior partner,
verantwoorde beleggingen

AMR is een natuurlijk fenomeen
dat wordt versneld doordat de
gezondheidszorg en de landbouw slecht
omgaan met antibiotica.
Aangezien een groot deel van de
patiënten die in het ziekenhuis worden
opgenomen met COVID-19, antibiotica
toegediend krijgt om bijkomende
bacteriële infecties te behandelen of te
voorkomen, wat de AMR kan verergeren,
beseffen wij dat we ons engagement
voor die ernstige bedreiging van de
volksgezondheid moeten voortzetten.
In 2020, het 'Investor Year of Action on
Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

AMR', hebben we het bewustzijn
verhoogd via een podcast en een
diepgravende Viewpoint.
In 2020 zijn we in dialoog gegaan
met de belangrijkste farmaceutische
bedrijven uit de AMR Benchmark van
de Access to Medicine Foundation. Wij
hebben hen geprezen voor hun best
practices en hebben op gebieden
gewezen die voor verbetering
vatbaar zijn op het vlak van de
productie en het verantwoorde
gebruik van antimicrobiële stoffen.
We zijn ook in dialoog gegaan
met diergezondheidsbedrijven die
antibiotica verkopen. We benadrukten
hoe belangrijk het is aandacht te
hebben voor AMR en hadden het over
onze belangrijkste aandachtspunten,
onder meer marketing en distributie.
Globaal genomen en ondanks de
pandemie, putten we moed uit de
vooruitgang die al is geboekt. Een
belangrijke ontwikkeling was de
lancering van het AMR Action Fund,
dat door diverse farmaceutische
bedrijven wordt gesteund en nieuwe
antibiotica op de markt moet
brengen.
In 2021 zullen wij niet
alleen ons engagement bij
diergezondheidsbedrijven
voortzetten, maar ook een dialoog
aangaan met diagnostische

bedrijven die tests produceren om
bacteriële en virale infecties van
elkaar te onderscheiden, en met
watermaatschappijen die afvalwater
zuiveren om de antibiotica eruit te
verwijderen.

AMR is alsof je die kreeft in een
pan met koud water gooit en die
vervolgens langzaam opwarmt.
Ze beseft niet meteen dat er
een probleem is, tot het water
begint te koken, en dan is het
te laat. Op dit moment zitten
we in een kom met heel warm
water, maar het is nog niet te
laat om die weer af te koelen.
Laten we onze antibiotica redden
en infecties op een effectieve
manier behandelen.
Dame Sally Davies, speciaal gezant van
het VK voor antimicrobiële resistentie
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Engagement rond sociale thema's
Doelen: 1.1, 5.5, 8.8, 10.2
Probleem: Diversiteit, arbeidsmanagement,
mensenrechten

Nina Roth, Director, Responsible Investment
Daniel Jarman, Vice President, Responsible Investment
Rosa van den Beemt, vicevoorzitter, verantwoordelijk beleggen
Catherine McCabe, senior partner, verantwoordelijk beleggen

Meer dan 40% van ons engagement rond
ESG-thema's had een sociale invalshoek.
Ons maatschappelijke engagement kwam
in 2020 in het voetlicht te staan door de
coronapandemie en de zware gevolgen
daarvan voor werknemers en bedrijven in
alle sectoren wereldwijd.
In 2020 hebben wij onze eerste
beleidsverklaring opgesteld over onze
verwachtingen voor sociale praktijken
voor de ondernemingen waarin wij
beleggen. Daarin beschrijft BMO Global
Asset Management zijn belofte om
de mensenrechten en de rechten van
werknemers te eerbiedigen via onze
beleggingspraktijken. Het vormt de
leidraad voor ons engagement en
ons stemgedrag. In het kader van die
verklaring zijn wij vaak in dialoog gegaan
over de volgende thema's: duurzaam
beheer van de toeleveringsketen, met
bijzondere aandacht voor dwangarbeid;
loonkloven; diversiteit en inclusie;
gezondheid en veiligheid; en de
behoefte aan meer transparantie en
informatie over personeelszaken. De
coronapandemie heeft een aantal nieuwe
thema's naar de oppervlakte gebracht
waarvoor engagement belangrijk is:
• M
 et Noord-Amerikaanse retailers
gingen wij in gesprek over de
toekenning van betaald ziekteverlof
en bezorgdheden rond het welzijn
van het personeel, economische
zekerheid en bedrijfscontinuïteit.
Samen met andere aandeelhouders
dienden we bij Walmart een voorstel
in om de haalbaarheid te onderzoeken
van betaald ziekteverlof als
standaardvoordeel, buiten het COVID19-noodbeleid om.
20

• Mondiale retailers en
kledingproducenten hebben we
gewezen op het belang van een
duurzame toeleveringsketen, met
een nadruk op sociale aspecten.
Wij hebben samengewerkt met het
Ethical Trading Initiative en het Head
of Good Work van ShareAction om
multinationals te zoeken die actief zijn
of grondstoffen aankopen in NoordIndiase staten die arbeidswetten
hebben opgeschort. Vervolgens
hebben we contact opgenomen
met bedrijven zoals M&S, The Gap,
Walmart en Esprit, om een beter
inzicht te krijgen in de manier
waarop zij de arbeidsnormen in hun
toeleveringsketens beschermen.
• S amen met een groep beleggers en
met de steun van de CCLA hebben
we een brief aan FTSE 100-bedrijven
ondertekend waarin we hen
aansporen om in de ongekende
werkomgeving die de pandemie heeft
geschapen, aandacht te hebben voor
de geestelijke gezondheid van hun
werknemers.
Naast die engagementinitiatieven
gekoppeld aan de pandemie zijn we
ook in gesprek blijven gaan over onze
specifieke engagementprojecten en
overkoepelende thema's:
Eerlijke lonen:
In 2020 zijn we toegetreden
tot de beleggersgroep van
het Platform Living Wage Financials.
In het kader daarvan steunen wij de
beoordeling van en de dialoog met
retailers over leefbare lonen. Naast
de vier Noord-Amerikaanse bedrijven

1

die wij voor het Platform hebben
onderzocht, hebben wij nog zes andere
multinationale retailers aangesproken
over een verhoging van hun basislonen
en een verbetering van de sociale
voordelen.
In samenwerking met de Good Work
Coalition van ShareAction hebben we
Britse FTSE 100-bedrijven aangespoord
om werkgevers te worden die een
menswaardig loon betalen, om een
minimumaantal uren te garanderen
om een leefbaar loon te verdienen
('leefuren'), en waar dat door de
pandemie niet anders kon, zorgvuldig
om te gaan met ontslagen.
Dwangarbeid en moderne
slavernij:
Wij hebben ons aangesloten bij
het initiatief 'Find it, Fix it, Prevent It' van
CCLA tegen moderne slavernij en voor
doeltreffendere bedrijfsmaatregelen. De
beleggerscoalitie focuste aanvankelijk
op de horeca, wegens de relatief hoge
risico's van moderne slavernij in die
sector.

2

Door de beschuldigingen van
dwangarbeid in tal van sectoren
hebben we ons actieve engagement
in 2020 opgevoerd. We hadden
daarbij vooral aandacht voor: de
kledingsector - van Zuidoost-Azië tot
het VK; rubber- en palmoliebedrijven;
de toeleveringsketen voor
katoen; en de informatie- en
communicatietechnologiesector (ICT).
Transparantie:
In het kader van onze
verdere steun aan het
Workforce Disclosure Initiative

3
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“Het werk dat BMO GAM levert
om meer begrip te wekken voor
het recht van werknemers op
vrije vereniging en collectieve
onderhandelingen, is een
broodnodige stap om tot zorgvuldig
beleggingsbeheer te komen.”
Christy Hoffman, secretariaat-generaal van
de UNI Wereldvakbond

(WDI) zijn wij met een tachtigtal
ondernemingen in dialoog gegaan over
betere informatieverstrekking. In 2020
heeft BMO Global Asset Management
de WDI-vragenlijst voor het eerst
ingevuld. Wij zullen ons inzetten om onze
informatiescore en het personeelsbeheer
verder te verbeteren.
Volksgezondheid:
Toen het coronavirus als een
lopend vuurtje door de wereld
begon te razen, begon zowat de hele
wereld de farmaceutische sector onder
de loep te nemen, waardoor een
persoonlijke dialoog steeds moeilijker
werd. Wij besloten ons engagement
bij grote farmaceutische bedrijven
voort te zetten door ons aan te sluiten

4

Voor de toekomst moeten
farmaceutische bedrijven
prioriteit blijven geven aan de
toegang tot geneesmiddelen,
niet alleen om ons een weg
te kunnen banen uit de
coronacrisis, maar ook om
vooruitgang te boeken in andere
kritieke aandoeningen.
Mara Lilley, investor engagement
manager, The Access to Medicine
Foundation
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bij twee samenwerkingsinitiatieven,
een dat wordt gecoördineerd door
Achmea Investment Management en
een van IOPA (Investors for Opioid &
Pharmaceutical Accountability). Beide
initiatieven benadrukten het belang
van verantwoorde bedrijfspraktijken
tijdens de pandemie. Ze hadden daarbij
aandacht voor onder meer menselijk
kapitaal, gezondheid en veiligheid, en
maatregelen om de continuïteit van de
toeleveringsketen te verzekeren. Bij
het initiatief van Achmea lag ook een
sterke nadruk op gelijke toegang tot
gezondheidsproducten voor iedereen.
Diversiteit:
COVID-19 heeft de uitdagingen
rond genderdiversiteit op
het werk versterkt, die, als ze niet
worden aangepakt, vermoedelijk
nog lang gevolgen zullen hebben
voor de vooruitgang op het vlak van
loopbaanontwikkeling en gelijke lonen
voor vrouwen. In dat verband bleven wij
initiatieven nemen rond genderdiversiteit
en gelijkheid, met bijzondere aandacht
voor Japan, het Verenigd Koninkrijk,
Canada en de VS. Wij zijn 165 keer in
dialoog gegaan met 141 bedrijven in
19 verschillende markten. Daarnaast
hebben we een wereldwijd stembeleid
ingevoerd met minimumeisen op het
vlak van genderdiversiteit in de raad van
bestuur voor alle markten, en hebben wij
de verwachtingen voor de VS en Canada
opgetrokken. Ten slotte hebben we onze
samenwerkingsinspanningen opgevoerd
door toe te treden tot de Franse 30% Club
en de Amerikaanse 30 Percent Coalition.

5

We hebben onze focus verruimd van
gender tot diversiteit in het algemeen,

inhoud

en hebben ondernemingen gevraagd
betere informatie te verstrekken over hun
personeelsbestand, ook op het niveau van
de raad van bestuur, en hun inspanningen
op het vlak van diversiteit en inclusie
(D&I) op te voeren. Meer details over
onze aanpak vindt u in het hoofdstuk
Rassengelijkheid in dit rapport.
Naast de initiatieven waar we ons bij
hebben aangesloten en ons engagement
in samenwerking met andere beleggers,
hebben we ook overlegd met andere
stakeholders. We hebben twee
publieke webinars georganiseerd:
een over de rechten van werknemers
met experts van UNI Global Union,
en een over duurzaam beheer van de
toeleveringsketen in Zuidoost-Azië met
Footprints CSR. Verder hebben wij met
UNI Global Union samengewerkt aan
een opleidingssessie voor beleggers
over de vrijheid van vereniging en
collectieve onderhandelingen, een
belangrijk onderdeel van de internationale
arbeidsnormen waar wij de komende jaren
aandacht aan zullen blijven besteden.
Wat altijd vervat zit in ons werk rond het
overheidsbeleid en wat ook in de nabije
toekomst belangrijk zal blijven, zijn de
wettelijke vereisten inzake verplichte
evaluatie van de mensenrechten. Wij
hebben een wereldwijde verklaring van
beleggers gesteund over due diligence
op het gebied van mensenrechten, die
werd gecoördineerd door de Investor
Alliance on Human Rights, waar wij in het
adviescomité zetelen. We hebben hierover
ook campagne gevoerd in Duitsland en
Zwitserland, toen de wetgever daar op het
punt stond beslissingen te nemen over
dat thema.
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Klimaatverandering
Transitie naar
uitstootneutraliteit
Doelen: 7.2, 13.2
Probleem: Strategie inzake
klimaatverandering

Vicki Bakhshi, Director Responsible
Investment
Pieter van Stijn, Director, Responsible
Investment
Nina Roth, Director, Responsible
Investment
Derek Ip, Vice President, Responsible
Investment

Wij vinden dat voor beleggers een
centrale rol is weggelegd in de aanpak
van de klimaatcrisis, en die rol willen wij
dan ook ten volle spelen.
Klimaatverandering staat al twee
decennia op onze engagementagenda,
en voor 2020 was dit zelfs onze
topprioriteit. Het uitstel van de cruciale
COP26-klimaatonderhandelingen
als gevolg van de coronacrisis leek
aanvankelijk een tegenslag, maar
heeft ons en andere beleggers in
wezen meer kansen geboden om een
zeker momentum op te bouwen. We
hebben de klimaatverandering ook
geïntegreerd in ons stembeleid en
hebben zo onze woorden gestaafd met
22

daden. In 2020 keurden wij de ambitie
goed om onze beleggingsportefeuilles
uitstootneutraal te maken2. Dat deden we
als medeondertekenaar van de Net Zero
Asset Managers Alliance.
Het belangrijkste engagement dat we
van ondernemingen vragen, vloeit voort
uit onze eigen ervaringen en uit de
belangrijkste samenwerkingsinitiatieven
van beleggers. Een geloofwaardige
klimaatstrategie moet onzes inziens een
aantal elementen omvatten:
• Een langetermijnambitie om uiterlijk
tegen 2050 uitstootneutraal te worden,
met tussentijdse doelstellingen voor
de korte en middellange termijn
• Een geloofwaardige bedrijfsstrategie
om daartoe te komen, met de
bijhorende investeringen
• Een sterk governancekader om toezicht
te houden op de klimaatstrategie, en
een koppeling met de vergoeding van
bestuurders
• Omgaan met de sociale aspecten
van de transitie op basis van een Just
Transition-aanpak
• Risicoanalyse en
informatieverstrekking in
overeenstemming met de
aanbevelingen van de Task Force on
Climate-related Financial Disclosures
• Lobbywerk en overheidsbeleid in
overeenstemming met die aanpak
Afgezien van die globale strategische
verwachtingen hebben wij ook
specifieke domeinen waar wij ons
op richten, naargelang de sector. In

de elektriciteitssector beogen wij
bijvoorbeeld de verbintenis om te
stoppen met het gebruik van steenkool
tegen 2030 voor de ontwikkelde markten
en tegen 2050 voor de opkomende
economieën, in overeenstemming met de
Powering Past Coal Alliance.
Onze engagementstrategie wordt zowel in
samenwerking met andere betrokkenen
als één op één geïmplementeerd. Wij
nemen actief deel aan het initiatief
Climate Action 100+ (CA100+), dat
inmiddels meer dan 50 biljoen dollar aan
beheerd vermogen vertegenwoordigt
en dat focust op 167 ondernemingen die
samen verantwoordelijk zijn voor meer
dan 80% van de wereldwijde industriële
uitstoot van broeikasgassen. Wij
steunen ook initiatieven rond specifieke
aspecten van klimaatverandering,
zoals ontbossing. We gaan één op één
in gesprek in sectoren en regio's die
minder goed vertegenwoordigd zijn in
de samenwerkingsverbanden, zoals met
name de banksector, zowel in opkomende
als in ontwikkelde markten, en midcaps.
In 2020 is er heel wat vooruitgang
geboekt in het aantal ondernemingen
dat naar uitstootneutraliteit streeft. De
vorderingen varieerden echter naargelang
de regio en de sector, en de ene strategie
vonden we al geloofwaardiger dan de
andere, aangezien niet elke strategie
naar onze mening in concrete acties zal
uitmonden. Verder in dit rapport leest u
onze beoordeling per sector.
1
2

The Guardian, december 2020
Exclusief Pyrford International Limited
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In 2020 waren de
bosbranden in Californië
de zwaarste die er ooit
zijn geweest:
er vielen 31 doden, er
ging 4,1 hectare grond
in vlammen op en er
raakten 10.000 gebouwen
verwoest of beschadigd.1

Inzetten op een weerbaarder
klimaat
Doelen: 13.1
Probleem: Aanpassing aan de
klimaatverandering

Vicki Bakhshi, Director, Responsible
Investment
De steeds hevigere bosbranden in het westen
van de VS hebben verwoestende gevolgen voor
mensenlevens, eigendommen en het milieu.

Stemmen voor klimaatactie
Tijdens het stemseizoen van 2020 hebben wij een systematisch
proces gehanteerd om de ondernemingen op te sporen waarin wij
beleggen en die achterstand hebben opgelopen op het vlak van
klimaatrisicobeheer. Bij bedrijven die, op basis van onze tools zoals
Transition Pathway Initiative en ons eigen engagement en onze eigen
analyses, achterblijven op het vlak van klimaatactie, hebben we
tegen de relevante moties van het management gestemd, zoals de
herverkiezing van bestuurders.
In 2020 hebben we onze bezorgdheid geuit via 61 voorstellen aan
het management tijdens 58 vergaderingen met ondernemingen.
Daarbij hebben wij tegen de moties van het management gestemd,
ons onthouden, of de moties gesteund met een toelichting van de
specifieke voorwaarden voor onze steun tijdens de stemming van
volgend jaar. 39 van de
58 ondernemingen waren
Onze stemgedrag in 2020 bij
gevestigd in China of de VS.
voorstellen van aandeelhouders
Daarnaast hebben wij in
met een rechtstreekse link met
2020 65% van alle moties
klimaatverandering
van aandeelhouders
rond klimaatverandering
gesteund. Ons engagement
100%
heeft een rol gespeeld
80%
in die stembeslissingen,
vooral wanneer bleek dat
60%
een onderneming actief
40%
aan de verbetering van
haar klimaatstrategie
20%
werkt. In zulke gevallen,
of wanneer een motie te
0%
dwingend was, hebben
Onthouding
Tegen
Voor
wij ervoor gekozen ons
te onthouden of tegen te
Bron: BMO GAM, 9 december 2020
stemmen.
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Elektriciteitsmaatschappijen staan in de
vuurlijn, want enkele van de zwaarste branden
zijn veroorzaakt door vonken uit elektrische
infrastructuur. Zo pleitte PG&E Corp. vorig jaar
schuldig aan 84 aanklachten wegens doodslag na
de zogeheten Camp Fire van 2018 in Californië,
die werd veroorzaakt door de installaties van het
bedrijf. Wegens de tientallen miljarden aan boetes
die PG&E Corp. boven het hoofd hangen, heeft het
in 2019 ook bescherming aangevraagd tegen zijn
schuldeisers.
Wij zijn met drie Californische nutsbedrijven
in dialoog gegaan over het risicobeheer voor
bosbranden (PG&E, Southern California Edison
(een dochter van Edison International) en San
Diego Gas & Electric (SDG&E, een dochter van
Sempra Energy)) om meer inzicht te krijgen in
hun plannen om bosbranden tegen te gaan. Uit
onze contacten met Sempra Energy bleek dat we
proactief te werk zijn gegaan, want die waren er
al lang voor de recente golf van natuurbranden.
De onderneming nam in 2009 een meteoroloog
in dienst en heeft nu een team met onder meer
een voormalig brandweercommandant van San
Diego. De risicotool van het bedrijf bevat gegevens
van 220 weerstations en informatie over 500.000
bomen, waardoor het een brandpotentieelindex
kan berekenen om hoge risico's vast te stellen en
het verloop van een brand te voorspellen vanop
elk startpunt. De cijfers van natuurbranden zijn ook
gekoppeld aan de lonen van bestuurders bij SDG&E.
In de nutssector zal het risico op natuurbranden
zich waarschijnlijk uitbreiden naar gebieden die
er vroeger nooit mee te maken hebben gehad.
In 2020 heeft de staat Oregon bijvoorbeeld veel
harder te lijden gehad van bosbranden dan in de
jaren daarvoor. Uit de verschillende ervaringen
van de Californische nutsbedrijven blijkt dat
weerbaarheid opbouwen tijd en investeringen kost,
en dat vroegtijdige en proactieve actie essentieel
is om zware risico's achteraf te vermijden voor
ondernemingen die elders aan een groeiend
klimaatrisico zijn blootgesteld.
inhoud
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Heeft engagement rond
klimaatverandering een impact?
Ons engagement in 2020 op het vlak van klimaatverandering ging over ondernemingen uit de hele
waardeketen: extractieve industrieën die fossiele brandstoffen produceren; elektriciteitscentrales en
industriële bedrijven met zware uitstoot; de transportsector; en financiële instellingen, die essentieel
zijn om te bepalen of kapitaal naar bruine of groene sectoren gaat. De vooruitgang die is geboekt,
varieert naargelang zowel de sector als de regio.

Aardolie en gas

Het verschil in klimaatactie tussen bedrijven
in Europa en de rest van de wereld is in 2020
nog groter geworden. Alle grote Europese
olie- en gasmaatschappijen hebben nu de
ambitie geuit om uitstootneutraal te worden
en hebben doelstellingen vooropgesteld
om de CO2-uitstoot van hun activiteiten en
door het gebruik van hun producten terug
te dringen. De geloofwaardigheid van de
plannen om die ambitie te verwezenlijken,
verschilt enorm, en dat was dan ook waar de

Mijnbouw

De mijnbouwsector is heel divers, en
wij hebben contacten met zowel de
grootste multinationale, gediversifieerde
mijnbouwbedrijven als gespecialiseerde
mijnbouwbedrijven die zich toeleggen op
grondstoffen zoals steenkool en goud.
Over het algemeen staan de grote
gediversifieerde mijnbouwbedrijven het verst
qua formele toezeggingen voor de transitie
naar uitstootneutraliteit. BHP Billiton, Anglo

24

focus van ons engagement in 2020 op lag.
Sommige ondernemingen, BP bijvoorbeeld,
hebben nu hun middellangetermijnstrategie
bekendgemaakt om hun doelstellingen te
bereiken.
Bemoedigend was de vooruitgang bij Chinese
olie- en gasbedrijven, die nooit echt hebben
opengestaan voor engagement. Mede dankzij
de progressieve houding van de regering
hebben verschillende van de grootste
bedrijven, waaronder PetroChina, de ambitie
geuit uitstootneutraal of 'bijna uitstootneutraal'
te worden.
Onze contacten met ondernemingen in de VS

American en Glencore hebben nu allemaal
een strategie om te stoppen met steenkool.
BHP en Anglo willen hun belangen verkopen
en Glencore is van plan ze te exploiteren
tot aan het einde van hun levensduur. Eén
belangrijk punt waar die ondernemingen
op focussen, was de manier waarop zij hun
verregaande politieke invloed aanwenden:
als mede-initiatiefnemer van het engagement
van Climate Action 100+ met BHP Billiton
leidden wij intensieve gesprekken over
zijn lobbywerk en lidmaatschappen van
beroepsverenigingen, en in 2020 kondigde de
onderneming een toonaangevend lobbykader
aan.

en het Midden-Oosten schoten maar weinig
op. Hoewel Amerikaanse ondernemingen
tegenwoordig wel inzien dat ze een
klimaatstrategie moeten hebben en investeren
in het onderzoek naar en de ontwikkeling
van koolstofarme oplossingen, zijn er nog
lang niet voldoende maatregelen genomen
om de noodzakelijke transitie te kunnen
bewerkstelligen. Sommige beginnen echter
te luisteren naar beleggers die hen oproepen
om doelstellingen te formuleren voor hun
volledige waardeketen (inclusief verkochte
producten), en wij verwachten dat de politieke
veranderingen ruimte zullen scheppen om in
2021 nog veel meer successen te behalen met
ons engagement.

Bij de gespecialiseerdere, regionale
mijnbouwers was het plaatje gemengd.
Goudmijn Newmont was met zijn doelstelling
van uitstootneutraliteit een toonbeeld van
leiderschap. Aziatische en Zuid-Amerikaanse
mijnbouwers zijn tot dusver minder
ontvankelijk gebleken voor engagement.
Ondernemingen in deze sector laten zich vaak
sterk beïnvloeden door het beleid van de
nationale overheid. Aangezien in de aanloop
naar COP26 waarschijnlijk nog meer landen
hun verbintenissen zullen bekendmaken,
verwachten we dat er nog meer ruimte komt
voor verder engagement.
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Elektriciteitsbedrijven

Bedrijven in de elektriciteitsproductie
worden sterk beïnvloed door het lokale en
het nationale beleid. Vaak zijn zij zwaar
gereguleerd en in vele gevallen zijn ze ook
geheel of gedeeltelijk in handen van de
overheid.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
progressiefste beleid in Europa wordt gevoerd,

Industriële bedrijven die veel
uitstoot produceren

Industriële sectoren zoals staal, cement,
aluminium en chemicaliën staan voor
reële, grote uitdagingen om de bestaande
productietechnologie te vervangen door
uitstootarme alternatieven.
Ondernemingen in die sectoren staan vaak voor
zowel uitdagingen als kansen. Een uitdaging

Transport

waar al het langst aan een klimaatbeleid
wordt gewerkt. Een voorbeeld is het Britse
elektriciteitsbedrijf SSE, dat nu volledig is
afgestapt van elektriciteitsproductie op basis
van steenkool en dat een van de eerste
bedrijven was die een Just Transition-strategie
heeft gepubliceerd. Misschien nog verrassender
was dat Amerikaanse nutsbedrijven naar
uitstootneutraliteit begonnen te streven. Een
voorbeeld daarvan in 2020 was Vistra Corp,
een bedrijf waarvoor wij mee het initiatief
hebben genomen in Climate Action 100+. Die
doelstellingen hebben 2050 als horizon, en de
meeste bedrijven zijn van plan om tot ver in

de jaren 2030 en 2040 op gas en soms ook
op steenkool te blijven werken, iets wat nu
wel indruist tegen de ambitie van president
Biden om de elektriciteitsproductie tegen 2035
uitstootneutraal te maken.

voor de chemische sector is bijvoorbeeld
dat veel van de uitstoot waarvoor bedrijven
verantwoordelijk zijn, Scope 3-uitstoot is die
buiten hun directe controle valt en te wijten is
aan het gebruik van hun producten. Maar de
transitie naar een CO2-arme economie biedt
ook kansen, door de stijgende vraag naar
chemische producten en gassen die essentieel
zijn voor die nieuwe industriële processen.

gezegd zijn uitstoot tegen 2029 met 42%
te willen terugdringen en ook een doel
heeft vooropgesteld voor de moeilijk te
beïnvloeden Scope 3-uitstoot. Andere
ondernemingen hebben misschien nog
geen doelstellingen, maar verbeteren wel
hun governance en toezicht. Een voorbeeld
daarvan is Albermarle Corp, waar we in
2020 mee in dialoog gingen en dat nu
een stuurgroep voor duurzaamheid op
directieniveau heeft opgericht.

Sommige bedrijven hebben al behoorlijk
wat vooruitgang geboekt in het uitstippelen
van hun toekomstige traject. We denken
daarbij bijvoorbeeld aan Bayer, dat heeft

Wij blijven ons zorgen maken over Japan, dat
door de trage herstart van de kernenergie
en de relatieve schaarste van de natuurlijke
grondstoffen heel afhankelijk is van steenkool.
Wij zijn in gesprek gegaan met TEPCO en
Chubu Electric Power over de plannen
van hun joint venture Jera om nieuwe
steenkoolcentrales te bouwen.

koplopers in die ambitie zijn Volkswagen, dat
tegen 2030 maar liefst 70 volledig elektrische
modellen heeft beloofd, en Daimler, dat
streeft naar een uitstootvrij wagenpark tegen
2039.

richten, hebben wij op de AvA een verklaring
afgelegd waarin wij vragen om op middellange
termijn klimaatgerelateerde doelstellingen
te formuleren en transparanter te zijn over
klimaatgerelateerd lobbywerk.

De focus van ons engagement lag op
ondernemingen waarvan de ambities niet zo
ver reikten als die van de kopgroep, met name
Fiat Chrysler (nu onderdeel van Stellantis),
waarvoor wij het engagement van Climate
Action 100+ leiden en twee vergaderingen met
hun hoofd duurzaamheid hebben gehad. Om
ons rechtstreeks tot de raad van bestuur te

In de scheepvaart heeft de Internationale
Maritieme Organisatie in 2018 een traject
uitgestippeld naar een koolstofarme
economie, maar de uitvoering ervan is
slechts een gemengd succes. Maersk
was in 2018 de eerste grote onderneming
die uitstootneutraliteit als doel heeft
vooropgesteld.

Financiële
instellingen

hebben we positieve vooruitgang gezien in
de integratie van ontbossingscriteria, zoals
Maybank, dat duurzame certificeringsplannen
voorschrijft bij leningen, of CIMB, dat de due
diligence voor palmolie- en bosbouwklanten
heeft opgeschroefd.

deel uitmaakt van de risicobeheerpraktijken.

Voor financiële instellingen zoals banken,
verzekeraars en vermogensbeheerders is het
plaatje wat de 'aanpassing aan Parijs' betreft,
gemengder: hun impact zit voornamelijk in
de activiteiten die zij financieren en gaat
dus niet zozeer rechtstreeks. In 2020 hebben
we gekeken welke resultaten ons eerdere
engagement bij Zuidoost-Aziatische banken
hebben opgeleverd, en tot onze vreugde

We hebben ook naar Europese en NoordAmerikaanse banken gekeken, en in het
bijzonder of ze de aanbevelingen van de Task
Force on Climate-related Financial Disclosures
hebben geïmplementeerd. De analyses en
informatieverstrekking zijn in 2020 in een
stroomversnelling gekomen, vooral in Europa,
waar de financiële waakhonden duidelijk
hebben gemaakt dat zij verwachten dat dat

Voor 2020 hebben we ons engagement
gefocust op autofabrikanten en
scheepvaartmaatschappijen. Nu overheden
verdere beleidsmaatregelen nemen om
voertuigen met verbrandingsmotoren
geleidelijk te weren, achten de meeste
autoproducenten een strategie voor
elektrische voertuigen essentieel om hun
concurrentievoordeel te behouden. Twee

Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

inhoud

De aandeelhoudersmotie bij Barclays
(die wij hebben gesteund) waarin werd
opgeroepen om de financiering van fossiele
brandstoffen geleidelijk stop te zetten,
heeft de bank aangezet tot een doel van
uitstootneutraliteit, en daarmee was ze
een van de eerste internationale banken.
Daarna zijn er nog andere gevolgd, al zit
de sector qua implementatie eigenlijk nog
maar in een beginfase. Een van de kwesties
die moeten worden aangepakt, is de
integratie van de klimaatverandering in hun
volledige bedrijfsvoering, niet alleen in de
kredietverlening.

vorige
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Tyson Foods

Doelen: 8.8
Probleem: Mensenrechten

Juan Salazar, Director, Responsible
Investment

We hebben vragen gesteld over de manier
waarop het bedrijf op de pandemie heeft
gereageerd.
De vleesverwerkende sector bleek door de
aard van het werk bijzonder kwetsbaar voor
coronabesmettingen: intensieve fysieke arbeid,
die binnenshuis en dicht bij elkaar wordt verricht.
Vleesverwerkende bedrijven werden wereldwijd
besmettingshaarden voor het coronavirus. In de
VS vestigde de snelle toename van het aantal
bevestigde COVID-19-gevallen in landelijke regio's,
van wie 20% of meer in de vleesverwerking
werkten, de aandacht op de rol van de sector in
de pandemie. Bij Tyson Foods, een van de grootste
bedrijven in de sector en een bedrijf dat nadrukkelijk
aanwezig is op het Amerikaanse platteland, heeft
meer dan 10% van zijn werknemers COVID-19
opgelopen. Daardoor zijn er fabrieken stilgelegd, zijn
er vertragingen opgelopen in de productie en is de
productiviteit gedaald.
Samen met andere beleggers hebben we managers
van Tyson Foods gevraagd om in dialoog te
gaan over de manier waarop het bedrijf op de
pandemie heeft gereageerd. Het management

heeft een gedetailleerde beschrijving gegeven
van de maatregelen die zijn genomen om de
gezondheid en veiligheid van de werknemers
en de gemeenschappen rond haar fabrieken te
beschermen, en sommige daarvan gingen verder
dan de vrijwillige richtlijnen die de sector heeft
uitgevaardigd. Zo werden werknemers permanent
getest in het bedrijf op basis van data, werden er
verregaande tracingprocedures ingesteld, werd
samengewerkt met externe medische experts,
en werd de medische dienst uitgebreid, met
onder meer een medisch directeur. Aangezien de
overheid geen veiligheidsmaatregelen tegen het
coronavirus had opgelegd, waren we tevreden over
de strategische en wetenschappelijke aanpak van
Tyson om de risico's voor de werknemers en het
bedrijf te beperken. Tegelijk stelden we vast dat
de zorgvuldigheid op het vlak van mensenrechten
beter kon en dat dat de reactie op de pandemie kan
hebben vertraagd, waardoor Tyson het hoogste aantal
coronabesmettingen in de sector liet optekenen.
Gezien de omvang van de onderneming en de
sector waarin ze actief is, vereist de impact van
Tyson op de mensenrechten meer due diligence
en meer openheid. Het bedrijf heeft echter niet
gereageerd op verzoeken van beleggers aan het
management om informatie te verstrekken over
een duediligenceproces om feitelijke en potentiële
schendingen van mensenrechten te beoordelen,
vast te stellen, te voorkomen, te temperen en te
verhelpen. Dat is des te dringender geworden,
aangezien het bedrijf tijdens de pandemie niet tijdig
heeft ingegrepen om de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers te beschermen. Daarom
hebben we besloten om op de jaarlijkse algemene
vergadering van dit jaar samen met 22 organisaties
en beleggers een aandeelhoudersvoorstel in te
dienen waarin om een betere rapportage over de
mensenrechten wordt gevraagd. Het voorstel kreeg
78,7% steun van onafhankelijke beleggers (met
uitzondering van de Tyson Limited Partnership, de
controlerende aandeelhouder van de onderneming).
Zoveel onafhankelijke steun is opmerkelijk en
betekent een stijging met 19% tegenover de
stemming van vorig jaar over dat voorstel. Wij hopen
dat dat de onderneming ertoe zal aanzetten een
duediligencerapport over de mensenrechten op te
stellen en te publiceren.

Proactief en regelmatig engagement bij de raad van bestuur verbetert onze evaluatie
van de cultuur, het doel en de duurzaamheidsstrategie van een onderneming.
Juan Salazar, Director, Responsible Investment
Inhoud
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Barclays

Doelen: 12.6, 13.a
Probleem: Klimaatfinanciering,
energietransitie

Kalina Lazarova, Director, Responsible
Investment

Wij zijn in dialoog gegaan over een
krachtigere strategie voor het beheer van
de klimaatverandering.
Als grootste Europese financier van
bedrijven die fossiele brandstoffen

BHP

Doelen: 7.2
Probleem: Energietransitie

Derek Ip, Vice President, Responsible
Investment
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produceren, staat Barclays bloot aan
heel wat klimaatrisico's en steeds
meer ook aan reputatierisico's.
In de aanloop naar de algemene
aandeelhoudersvergadering van mei 2020
heeft de bank een aandeelhoudersmotie
ontvangen waarin haar wordt gevraagd
duidelijke doelstellingen op te stellen
voor de geleidelijke stopzetting van
de financiële dienstverlening aan
energiebedrijven die zich niet houden
aan de klimaatdoelstellingen van het
klimaatakkoord van Parijs.
In dat verband hebben wij, zowel via
persoonlijke gesprekken als samen met
andere beleggers, actief contact gezocht
met bestuurders en leidinggevenden
van de bank om duidelijk te maken dat
de raad van bestuur de strategie om de
klimaatverandering te beheren, moet
verbeteren. We hebben in het bijzonder
aangedrongen op een ambitieuze aanpak
van het beheer van de risico's, kansen en
gevolgen van de klimaatverandering, met
name die die voortvloeien uit of invloed
hebben op de financieringsactiviteiten

Wij leiden mee het engagement voor
BHP binnen Climate Action 100+.
Zoals veel bedrijven in de mijnbouw
staat BHP voor bijzondere uitdagingen
om zijn effect op het klimaat
aan te pakken. Sommige van de
grondstoffen die het wint, zoals
steenkool en olie, dragen rechtstreeks
bij tot de opwarming van de aarde,
terwijl andere, zoals koper en nikkel,
essentieel zijn voor de transitie naar
een koolstofarme economie.
Als mede-initiatiefnemers voor
BHP binnen Climate Action 100+ en
doordat het publieke debat over de
klimaatverandering steeds luider
ging klinken, zijn wij in 2020 actief in
dialoog gegaan met de onderneming.
Het managementteam van BHP, dat
zijn gelijke in de sector niet kent,
zocht en vond een evenwicht tussen
de verwachtingen van een breed scala
van stakeholders, inclusief beleggers,
en stippelde een ontwikkelingstraject
voor de lange termijn uit binnen de
context van de klimaatverandering.
Het hele jaar door hebben we
constructieve en soms moeilijke
feedback gegeven op de nieuwe

van de bank. We hebben ook opgeroepen
om concrete stappen te ondernemen om
de verbintenissen in het kader van de
beginselen voor verantwoord bankieren
na te komen en om proactief in dialoog
te gaan met aandeelhouders en
stakeholders over klimaatkwesties.
Wij steunden daarna de publicatie door
de onderneming van een koolstofneutrale
ambitie die ter goedkeuring aan de
aandeelhouders werd voorgelegd in
de vorm van een bindende motie op
de AvA, de eerste soortgelijke motie
van een beursgenoteerde Britse
bank. Globaal gezien, vonden we dat
en de aandeelhoudersmotie eerder
complementair dan tegenstrijdig, en
dus hebben we de beide gesteund. We
waren ook verheugd over de benoeming
van een Group Head of Climate Risk, die
het voortouw moet nemen in de ambitie
van de bank om uitstootneutraal te
worden, en over de publicatie van een
gedetailleerde implementatiestrategie.
Wij willen onze dialoog met de bank op
dat gebied in 2021 graag voortzetten.

klimaatstrategie, die de ambitie bevat
om op lange termijn operationeel
uitstootneutraal te worden, evenals
een aantal oplossingen om iets te
doen aan de uitstoot door het gebruik
van zijn producten.
De huidige versie van de strategie
is behoorlijk in vergelijking met de
rest van de sector. Die omvat een
belofte om tegen 2050 operationeel
uitstootneutraal te worden, een fonds
van 400 miljoen dollar om kritieke
reductietechnologie te ontwikkelen en
een initiatief om de Scope 3-uitstoot te
reduceren om zijn toeleveringsketen
downstream koolstofarmer te maken.
Er moeten echter nog een paar andere
details worden geregeld, zoals de
afstemming van de kapitaalallocatie
op lange termijn op het scenario om
ver onder de twee graden te geraken,
en de doeltreffendheid van de
initiatieven om de scope 3-uitstoot van
broeikasgassen te verminderen. We
willen ons actieve engagement bij de
onderneming in 2021 voortzetten.
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Township
Alexandra met
Sandton City, Zuid-Afrika,
op de achtergrond.

Clicks Group

Doelen: 3.8, 10.2
Probleem: Volksgezondheid

Juan Salazar, Director, Responsible
Investment

We hebben diverse vergaderingen gehad
om de toegang tot geneesmiddelen en
de strategie rond gezondheidszorg te
bespreken.
Zuid-Afrika heeft een van de grootste
ongelijkheidsgraden in de wereld
op basis van de vaak gebruikte Giniindex. Ongelijkheid komt tot uiting
als een ongelijke verdeling van de
inkomens en ongelijke toegang tot
kansen op het gebied van onderwijs,

Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

financiën en gezondheidszorg. Als de
grootste keten voor geneesmiddelen en
gezondheidsproducten in het land, is
Clicks Group volgens ons goed geplaatst
om een aantal ongelijkheden te helpen
aanpakken.
We hebben meermaals vergaderd met
het management om haar strategie
voor de toegang tot geneesmiddelen
en gezondheidszorg. We hebben het
management aangespoord om het
uitgebreide netwerk van Clicks te
benutten om een sleutelrol te gaan
spelen in de bestrijding van besmettelijke
ziektes, ook seksueel overdraagbare
ziektes, om het aanbod van goedkopere
generieke geneesmiddelen uit te breiden
en om de gevolgen van de pandemie
voor werknemers en klanten te beheren,
zodat de al bestaande ongelijkheden niet
nog groter zouden worden. We hebben er
bij het bedrijf ook op aangedrongen zijn
aanpak te verbeteren en de effectieve
gelijkheid, responsabilisering en de
transformatie van zijn medewerkers,
in het bijzonder zwarte Zuid-Afrikanen,
te verzekeren, nadat het zware
reputatieschade had geleden als gevolg
van een raciaal gevoelige advertentie van
een verkoper op de website van Clicks.

inhoud

Hoewel Clicks zich vooral richt op
consumenten in de groeiende markt van
de middelhoge tot hogere inkomens, heeft
het stappen ondernomen om meer klanten
met een laag inkomen te kunnen helpen.
Zo heeft het patiënten laten overschakelen
op generieke geneesmiddelen en heeft
het winkels geopend in townships in de
West-Kaap. Het bedrijf heeft als reactie
op de pandemie gegarandeerd dat de
prijzen van essentiële hygiëneproducten
en persoonlijke beschermingsmiddelen
niet zouden stijgen, heeft bonussen
betaald aan het winkelpersoneel en heeft
gratis ziekenhuisdiensten aangeboden
aan klanten zonder ziekteverzekering. Het
management probeert de reputatie van de
onderneming te herstellen en de bestaande
praktijken rond diversiteit bij werknemers
en leveranciers te verbeteren, en parallel
daarmee ook de stakeholders te overtuigen
van het engagement voor de beginselen
inzake rassendiversiteit en transformatie.
Wij stellen vast dat de voormelde acties
Clicks helpen om een betrouwbaar en
toegankelijk gezondheidsnetwerk uit te
bouwen dat de waardecreatie op lange
termijn kan verbeteren en tegelijk kan
helpen om iets aan de hardnekkige sociaaleconomische ongelijkheden in Zuid-Afrika
te doen.
vorige
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GlaxoSmithKline (GSK)

Doelen: Geen SDG
Probleem: Bezoldiging van
bestuurders

Geen SDG

Daniel Jarman, Vice President,
Responsible Investment

GSK heeft in het verleden negatieve
aandacht gekregen voor de manier
waarop het zijn bestuurders vergoedt.
Dat komt voornamelijk doordat het
remuneratiecomité de vergoeding van
management moet afstemmen op die

30

van vergelijkbare ondernemingen
wereldwijd. Die evenknieën zijn
voornamelijk grote Amerikaanse
farmabedrijven waar hoge lonen niet
ongebruikelijk zijn. Het bedrijf richtte zich
tot zijn aandeelhouders toen het in het
kader van de driejaarlijkse herziening van
zijn loonbeleid de bestuurderslonen voor
de komende drie jaar wilde bepalen.

Na de raadplegingsprocedure heeft
het bedrijf ons meegedeeld dat de
pensioenbijdragen herbekeken werden.
Tegen 2023 worden ze teruggebracht
tot 7% van het loon, het percentage dat
de onderneming ook aan haar gewone
werknemers aanbiedt. Dat is weliswaar
geen onmiddellijke verlaging, maar we
vinden dat wel aanvaardbaar.

We hebben deelgenomen aan de
jaarlijkse ESG-beleggersvergadering,
waar de wijzigingen aan het
vergoedingsbeleid zijn besproken.
Na die vergadering hebben we het
remuneratiecomité gedetailleerde
feedback bezorgd. In het
consultatiedocument werd een
pensioenbijdrage voor leidinggevenden
voorgesteld die hoger ligt dan wat wij
bereid waren te aanvaarden. Wij hebben
erop aangedrongen de pensioenbijdragen
voor het topmanagement te verlagen tot
maximaal 15% van het loon, wat over
het algemeen meer in overeenstemming
is met de bijdragen voor de rest van het
personeel. Bovendien hebben we onze
bezorgdheid geuit over de voorgestelde
verhoging van de langetermijnincentives.

Britse beursgenoteerde ondernemingen
staan steeds meer onder druk om de
pensioenbijdragen voor topmanagers
te verlagen. De hoge premies zijn voor
een deel een erfenis van het verleden,
door de omschakeling van genereuze
pensioenplannen met vaste uitkering
naar pensioenplannen met vaste
bijdrage. Onder druk van hun beleggers
hebben ondernemingen reductieplannen
doorgevoerd, die in veel gevallen
vergelijkbaar zijn met dat van GSK.
Hoewel we nog wel wat reserves hebben
bij de hogere vergoedingen op lange
termijn, hebben we wegens de lagere
pensioenbijdragen en andere positieve
wijzigingen aan het beleid het nieuwe
loonbeleid gesteund.
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2,8 miljard maandelijks actieve Facebookgebruikers wereldwijd.1
70% van de volwassenen uit landen zoals ZuidAfrika, Griekenland en Argentinië gebruikt sociale
media als nieuwsbron; zo'n 40% uit landen zoals
Frankrijk, het VK, Nederland, Duitsland en Japan. 2
Veel gebruikers van sociale media zeggen die
platforms niet te vertrouwen als nieuwsbron, maar
ze blijven er wel dagelijks gebruik van maken. 3
Statista, februari 2021
Statista, juni 2020. De resultaten zijn afkomstig van een onderzoek uit
2020.
3
Zie hoger
1

2

Facebook

Doelen: Geen SDG
Probleem: Moderering van content

Geen SDG

David Sneyd, Vice President,
Responsible Investment

Met 2,8 miljard2 maandelijks actieve
gebruikers van socialemediaplatformen
kan de inhoud die op Facebook te
vinden is, een enorme invloed hebben.
Na het schandaal met Cambridge
Analytica in 2018 is het wantrouwen
over de rol van de onderneming in de
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samenleving toegenomen, en groeit
de bezorgdheid over de verspreiding
van desinformatie op zijn platforms
en de facilitering van de verspreiding
van extremistisch materiaal. Dat alles
moeten we zien tegen een achtergrond
van slechte corporate governance en
een bedrijfscultuur die oprichter en
CEO Mark Zuckerberg afschermt van
elke verantwoordingsplicht tegenover
minderheidsaandeelhouders en de
samenleving in het algemeen.
Wij hebben een gesprek gehad met
het bedrijf over de invoering van
een 'Content Oversight Board' (COB),
die zou fungeren als de hoogste
rechterlijke macht om het platform te
modereren. Wij hebben onze globale
steun uitgesproken, maar hebben
aangedrongen op meer transparantie,
zodat de stakeholders de vooruitgang
actief kunnen opvolgen. We hebben
ons ook aangesloten bij een coalitie van
beleggers die socialmediabedrijven,
zoals Facebook, ertoe willen aanzetten
om livestreams op hun platforms beter
te modereren. In een vervolgvergadering
hebben we de recentste ontwikkelingen

inhoud

rond het modereren van content
besproken, evenals de manier waarop
het bestuur daar toezicht op houdt.
Nu de verantwoordelijkheid formeel
bij het auditcomité ligt, hebben we
voorgesteld de taakomschrijving van
dat comité uit te breiden en die taak er
expliciet in op te nemen.
Hoewel het bedrijf de content beter
begint te modereren, moet het
nog bewijzen dat het van reactief
modereren kan overschakelen naar
proactieve preventie, want dat is wat er
gezien de omvang van zijn activiteiten
en bereik echt nodig is. De oprichting
van de COB en de transparantie
van de besluitvormings- en
rapportageprocessen zijn een positieve
ontwikkeling. De uitrol blijft echter te
traag gaan. De eerste gevallen werden
pas in december aangekondigd. Net
als bij andere socialmediabedrijven
is het voor de moderatie van content
niet altijd even duidelijk wie precies
verantwoordelijk is, zijn er onvoldoende
middelen om het probleem aan te
pakken en wordt er weinig over
bekendgemaakt.
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Initiatieven
van beleggers
Wij nemen deel aan
samenwerkingsverbanden en
initiatieven van beleggers die
cruciaal kunnen zijn om de ESGnormen op grotere schaal te
verbeteren.

Leefbaar loon

Moderne slavernij
Wij hebben ons aangesloten bij 'Find
it, Fix it, Prevent it', een coalitie van
meerdere stakeholders onder leiding van
CCLA, een van de grootste beheerders
van liefdadigheidsfondsen in het
Verenigd Koninkrijk, die de risico's rond
moderne slavernij wil aanpakken.

Rassengelijkheid

Gezondheid en veiligheid (vleesverwerkende industrie)

Wij zijn toegetreden tot de coalitie
Racial Justice Investing, een groep
van voornamelijk in de VS gevestigde
beleggers die zich toeleggen op de
integratie van rassengelijkheid in hun
beleggings- en engagementactiviteiten.

Milieu
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Wij hebben ons ook aangesloten bij het
Platform Living Wage Financials (PLWF),
een alliantie van dertien, voornamelijk
Nederlandse, financiële instellingen.
In het kader daarvan hebben we een
beleggersverklaring ondertekend waarin
we oproepen tot meer transparantie over
de identificatie en het beheer van materiële
ESG-kwesties in de sector van de luxemode.

Sociaal

Governance

Wij zijn medeondertekenaar van een
publieke verklaring van beleggers waarin
we wijzen op de risico's van de pandemie
voor werknemers in de vleesverwerkende
sector en waarin aanbevelingen worden
gedaan om de gezondheid en de veiligheid
van die werknemers en hun gezinnen
te beschermen. De verklaring werd
bekrachtigd door 118 beleggers met een
gezamenlijk vermogen van 2,3 biljoen
dollar.
BMO Global Asset Management

Mensenrechten
We zijn toegetreden tot de adviesraad
van de Investor Alliance for Human Rights
en hebben de verklaring ondertekend
waarin aan alle regeringen wordt gevraagd
verplichte duediligencevereisten inzake
mensenrechten te ontwikkelen, te
implementeren en te handhaven voor
bedrijven met hoofdkantoor of activiteiten
binnen hun eigen rechtsgebied.

Het eerste jaar van de pandemie heeft meer
dan ooit tevoren de noodzaak, de kracht en de
impact van samenwerking tussen beleggers
aangetoond.
Nina Roth, Director, Responsible Investment

Geestelijke gezondheid en welzijn

Ontbossing

In het kader van een samenwerking
hebben we een brief aan de bedrijven
in de FTSE 100 (de honderd grootste
beursgenoteerde ondernemingen
in het VK) ondertekend waarin we
hen aansporen om in de ongekende
werkomgeving die de pandemie heeft
geschapen, aandacht te hebben voor
de geestelijke gezondheid van hun
werknemers.
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Wij hebben de steunverklaring voor het
Cerrado-manifest onderschreven, waarin
duidelijk wordt gemaakt dat de industrie
een einde wil maken aan de ontbossing
in de Cerrado, aan duurzaam grondbeheer
wil doen en de financiële risico's van
ontbossing en klimaatverandering wil
inperken.

inhoud
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Overheidsbeleid
Ons team speelt een actieve rol in de ontwikkeling
van overheidsbeleid door in gesprek te gaan met
toezichthouders, omdat wij geloven dat die activiteit
uiteindelijk zal bijdragen tot goed functionerende
financiële markten.

Canada
	Zorgvuldig beheer voor beleggers
		
Thema: ESG-informatievereisten
voor aan de TSX genoteerde
ondernemingen
		Ons standpunt: Ondertekening
van een gezamenlijke brief van
privébeleggers aan TMX Group
om Canadese emittenten aan te
moedigen om goede en vergelijkbare
ESG-informatie te verstrekken.

Verenigde Staten
Zorgvuldig beheer voor beleggers
	
Thema: Regels betreffende
volmachtadviseurs en
aandeelhoudersvoorstel bij SEC
	Ons standpunt: We hebben onze
bezorgdheid geuit bij de SEC, de
Amerikaanse beurswaakhond, dat
regels voor volmachtadviseurs
hun waardevolle werk zouden
bemoeilijken en dat regels voor
aandeelhoudersvoorstellen een
mechanisme aan banden zouden
leggen dat doeltreffend is gebleken
om de ESG-normen te verbeteren.
Zorgvuldig beheer voor beleggers
	
Thema: De rol van ESG-fondsen
in Amerikaanse particuliere
pensioenplannen
	Ons standpunt: Verzoek aan
het Amerikaanse ministerie van
Werkgelegenheid om zijn voorstel
tot wijziging van de regelgeving
voor privépensioenregelingen te
herzien, omdat die de mogelijkheden
voor pensioenfondsbeheerders om
de activa te laten groeien en de
langetermijnrisico's doeltreffend te
beheren, dreigt te beperken door te
verhinderen dat ESG-factoren worden
opgenomen in beleggingsanalyses.

Milieu
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Sociaal

Rechten van aandeelhouders
	Thema: Nieuwe wettelijke
vereisten voor het stemmen
bij volmacht door Amerikaanse
privépensioenplannen
	Ons standpunt: Verzoek aan
het Amerikaanse ministerie
van Werkgelegenheid om
zijn voorstel te herzien voor
de nieuwe regelgeving rond
stemmen bij volmacht door
privépensioenplannen in de VS,
die het stemmen in werkelijkheid
zou ontmoedigen.
 iversiteit in de raad van
D
bestuur
	
Thema: Noteringsregels van
NASDAQomdiversiteitsvereistenvoor
bestuursleden in te voeren en de
gegevensverstrekkingronddiversiteit
te verbeteren
	Ons standpunt: Bij de SEC
opmerkingen ingediend ter
ondersteuning van het voorstel van
NASDAQomdiversiteitsvereistenvoor
bestuursleden in te voeren en de
gegevensverstrekkingronddiversiteit
te verbeteren.

Governance

Z orgvuldig beheer voor beleggers
		
Thema: ESG-informatievereisten,
bevordering van etnische en
genderdiversiteit in raden van
bestuur en aandeelhoudersrechten
		Ons standpunt: Deelname aan
een gezamenlijke bijdrage van
beleggers aan de raadpleging
van de Ontario Capital Markets
Modernization Taskforce over
diverse ESG-kwesties. Wij hebben de
rapportage van ondernemingen op
basis van het TCFD- en SASB-kader
aangemoedigd, de verplichting
van diversiteitsdoelstellingen voor
ondervertegenwoordigde groepen
in raden van bestuur gesteund en de
implementatie van beleidsvoorstellen
die het stemmen bij volmacht
negatief kunnen beïnvloeden,
ontmoedigd.

EU
K
 limaatverandering
		
Thema: De COVID-19-herstelplannen
gebruiken om de Green Deal van de
EU te ondersteunen
		Ons standpunt: Ondertekening van
een open brief aan de EU-leiders
over een duurzaam herstel na de
coronacrisis en het gebruik van de
herstelplannen om de Green Deal
van de EU te ondersteunen.
BMO Global Asset Management
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Wereldwijd
Belastingen
	
Thema: OESO/G20 BEPS (inclusief
kader)
	Ons standpunt: Gereageerd
op de raadpleging van het
OESO/G20-integratiekader
over grondslaguitholling en
winstverschuiving. Het antwoord was
toegespitst op de verschillende risico's
van agressieve fiscale planning. Wij
hebben ook gevraagd de rapportage
per land openbaar te maken.

VK

Gezondheid en veiligheid
	
Thema: Veranderingen in de
bemanning mogelijk maken om de
gezondheid en veiligheid van zeelui
te beschermen
	Ons standpunt: Ondertekening van
een verklaring van beleggers aan de
secretaris-generaal van de VN om
steun te betuigen aan maatregelen
om kritieke veranderingen in de
bemanning voor zeetransport
mogelijk te maken en zo de
wereldwijde toeleveringsketens en
de gezondheid en veiligheid van
zeelui te beschermen.

Zuid-Korea

Energietransitie

	
Thema: Energietransitie VK
	Ons standpunt: Initiatief tot en
medeondertekening van een brief
aan de Britse toezichthouder voor de
elektriciteitssector, Ofgem, waarin die
instantie met klem wordt verzocht
met de elektriciteitsproducenten
tot een akkoord te komen over
het rendement dat moet worden
behaald om tot een uitstootneutraal
elektriciteitsnet te komen.

Zwitserland / EU
Mensenrechten
	
Thema: Verplichte due diligence
inzake mensenrechten
	Ons standpunt: Gereageerd
op raadplegingen over
verkiezingscampagnes vanuit het
oogpunt van een belegger door
middel van lezingen, opiniestukken
en contacten met de media.
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Door in 'kalme periodes' een
relatie op te bouwen met
hun aandeelhouders, kunnen
ondernemingen zich realiseren
dat die band belangrijker is dan
ooit, aangezien zij in 2020 op de
proef [werden] gesteld.
Jaarverslag over bestuurders
2020, PwC

Japan

Klimaatverandering
	
Thema: Klimaatverandering en de
overzeese investeringen in thermische
kolen van Korea
	Ons standpunt: Privébrief aan het
ministerie van Economie en Financiën
van Zuid-Korea ondertekend, waarin
wordt benadrukt hoe belangrijk het
is om overzeese investeringen in
elektriciteit op basis van thermische
kolen door staatsbedrijven te
beperken.

Indonesië

Zorgvuldig beheer voor beleggers
	
Thema: Raadpleging Japanse code
voor zorgvuldig beheer
	Ons standpunt: Gereageerd op de
Japanse financiële toezichthouder
in het kader van een openbare
raadpleging over de Japanse code voor
zorgvuldig beheer waarbij we hebben
benadrukt dat het belangrijk was de
code in alle vermogenscategorieën toe
te passen.

Hongkong

Ontbossing /
		Mensenrechten
		
Thema: Indonesische omnibuswet
verzwakt mensenrechten en
bescherming tegen ontbossing
		Ons standpunt: Ondertekening
van een gezamenlijke brief van
beleggers aan de Indonesische
regering om onze vrees te uiten
dat de nieuwe wetgeving op lange
termijn de duurzaamheid dreigt te
ondermijnen doordat het milieu en
de mensenrechten minder worden
beschermd.
inhoud

Rechten van de aandeelhouders
	
Thema: Gewogen stemrecht van
bedrijven
	Ons standpunt: We hebben
gereageerd op een publieke
raadpleging van de Hongkongse
beurs rond gewogen stemrecht voor
ondernemingen, omdat meervoudig
stemrecht, zowel voor ondernemingen
als voor natuurlijke personen, ons
inziens onverenigbaar is met het
principe van eerlijke en billijke
behandeling van alle aandeelhouders.
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Engagementthema's voor
2021
De belangrijkste prioriteit van
BMO voor 2021 op het vlak van
engagement is de klimaatverandering,
met een focus op alle sectoren en
samenwerking waar mogelijk.
Onze kijk op actief aandeelhouderschap in 2021 en
daarna zal worden bepaald door ons engagement om een
inclusief en groen herstel na de wereldwijde pandemie te
ondersteunen. Een herstel waarin de markten en bedrijven
werkelijk zijn afgestemd op de natuurlijke, sociale en
economische systemen waarvan ze afhangen.
In die context hebben we beslist om in 2021 in het kader
van ons actieve aandeelhouderschap te focussen op drie
domeinen. Wij blijven prioriteit geven aan ons aloude
engagement en stemgedrag met betrekking tot thema's in
verband met klimaatverandering, met een focus op actie
voor een uitstootneutrale wereldeconomie. Daarnaast
zullen we onze inspanningen opvoeren om positieve
biodiversiteitsresultaten aan te moedigen bij bedrijven in
sectoren met een grote impact, en maatregelen stimuleren
om de diepgewortelde, institutionele sociaaleconomische
ongelijkheden aan te pakken die de pandemie nog groter
heeft gemaakt.

[2021] kan wel eens een jaar van positieve
verandering worden, voor onszelf, voor onze
planeet en voor de prachtige schepsels waarmee
we ze delen. Een jaar waaraan de wereld met
trots kan terugdenken in de wetenschap dat we
een verschil hebben gemaakt.
Sir David Attenborough
1

IUCN, maart 2021.
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De race
naar uitstootneutraliteit

In het verlengde van ons engagement
voor 2020 blijft BMO GAM zich op
klimaatverandering richten. Dit jaar zullen
we bedrijven in sectoren met een hoge
uitstoot, zoals de olie- en gasindustrie, de
mijnbouw en de transportsector, aansporen
om doelstellingen goed te keuren die
consistent zijn met een uitstootneutrale wereld tegen 2050, en
om verregaande strategieën uit te werken om die doelstellingen
te verwezenlijken. Wij zullen met financiële instellingen blijven
samenwerken en aandringen om klimaatverandering volledig
te integreren in het leningen- en beleggingsbeleid en om
strategieën goed te keuren voor een uitstootneutrale wereld,
zoals BMO GAM als stichtend lid van de Net Zero Asset Managers
Alliance zelf ook heeft gedaan. Wij zullen ook in gesprek gaan
met bedrijven in de voedingssector om landbouwpraktijken te
bevorderen die goed zijn voor het klimaat, de koolstofuitstoot
beperken en tegelijkertijd de toeleveringsketen weerbaarder
maken. Met de vastgoedsector zullen we het hebben over de
ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en
energie-efficiënte gebouwen.
BMO Global Asset Management

In koraalriffen is de
biodiversiteit groter dan in elk
ander ecosysteem in de wereld.
Bovendien ondersteunen
ze wereldwijd ook meer
dan 500 miljoen mensen.
Maar tegelijk is er niets dat
zwaarder wordt bedreigd door
de klimaatverandering. Als
we willen dat de koraalriffen
overleven, dan moet de
gemiddelde temperatuurstijging
wereldwijd ruim onder de 2°C
blijven, zoals overeengekomen
in het klimaatakkoord van
Parijs.1

De afnemende
biodiversiteit aanpakken

Sociale rechtvaardigheid ondersteunen
en de ongelijkheid verminderen

De snelheid waarmee de biodiversiteit
wereldwijd verdwijnt vormt een
existentiële bedreiging voor de
ecosystemen die ons mondiale
economische en sociale welzijn
ondersteunen. In 2021 zal BMO GAM
positieve resultaten op het gebied van
biodiversiteit nastreven aan de hand van een uitgebreid
programma om in overleg met ondernemingen ontbossing
tegen te gaan, grond en zoetwaterbronnen te beheren en
de vervuiling van de oceanen aan te pakken. We zullen ons
engagement focussen op de belangrijkste sectoren waar
we de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit kunnen
terugdringen, zoals de voedings- en drankensector, de
extractieve industrieën en de financiële sector. Wij zullen ook
trachten bij te dragen aan de ontwikkeling en goedkering
van maatstaven en indicatoren om bedrijven te helpen hun
impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit te meten en te
beoordelen.

BMO GAM gaat al lang met succes
de dialoog aan over thema's zoals
ongelijkheid, van leefbare lonen,
genderdiversiteit en de toegang tot
financiering tot gezondheidszorg en
voeding. Dit jaar zullen wij ons voor
die thema's blijven inzetten en onze
inspanningen opvoeren om ondernemingen aan te sporen
het beheer van etnische en rassendiversiteit te verbeteren,
bij te dragen aan een rechtvaardige transitie als antwoord
op de klimaatverandering en iets te doen aan de
problemen die ontstaan op het gebied van mensenrechten
in sectoren als de IT, de energie en metalen & mijnbouw.
Wij zullen streven naar betere duediligencepraktijken voor
mensenrechten in alle sectoren en met name focussen
op problemen die inherent zijn aan de energietransitie,
zoals de aloude uitdagingen in de winning van fossiele
brandstoffen en nieuwe problemen die de kop opsteken in
de sector van de hernieuwbare energie.

Jaarverslag verantwoord beleggen 2020
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Aandachtsgebieden
inzake corporate
governance
voor 2021
Tot de best practices komen op het
vlak van corporate governance is een
dynamisch proces tussen de raad
van bestuur, het management en
de aandeelhouders. Wij stimuleren
bedrijven om deel te nemen aan het
proces om de normen vorm te geven
en na te leven, aangezien die in
verschillende regio's evolueren.

Klimaatverandering

COVID-19 en vergoeding van de bedrijfstop

We proberen de transitie naar
een koolstofarme economie
te stimuleren. Naast de
voormelde sectoren zullen wij
ons in 2021 ook nog richten
op slechte prestaties en
rapportage van bedrijven op het
vlak van klimaatverandering,
in de transport- en de autosector, in de luxe- en
de basisconsumptiegoederensector en in de
vastgoedsector. Wij zullen ons ook richten op
ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor
ontbossing, als een belangrijke factor in de
klimaatverandering.

Heel wat remuneratiecomités wacht de
komende maanden geen eenvoudige taak:
zij moeten de gevolgen van de coronacrisis
voor hun bedrijf immers zien te integreren
in hun beloningsstructuur. Wanneer
ondernemingen tijdens hun algemene
aandeelhoudersvergadering in 2021 het
akkoord van de aandeelhouders vragen over
de vergoeding van bestuurders voor een volledig jaar onder het
juk van de pandemie, verwachten wij dat de remuneratiecomités
de ervaring van de bedrijfstop zullen afwegen tegenover die
van niet alleen de aandeelhouders, maar ook de werknemers
en andere stakeholders. Als een onderneming extra kapitaal van
aandeelhouders heeft aangetrokken of overheidssteun heeft
aangevraagd, verwachten wij ook dat dat duidelijk tot uiting komt
in de vergoedingen van de bestuurders.
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Diversiteit in de raad van bestuur
Wij leggen al enkele jaren via
verschillende wegen een sterke nadruk
op genderdiversiteit. Wij zijn uitvoerig
in dialoog gegaan met ondernemingen
en hebben een stembeleid ontwikkeld
waarbij we bij de verkiezing van de
voorzitter van een benoemingscomité
tegenstemmen als de raad van bestuur
niet samengesteld is zoals wij verwachten of wanneer
er onvoldoende vrouwen in vertegenwoordigd zijn. In
2021 hebben wij in een aantal markten meer toelichting
gegeven. We zullen ons engagement en ons stemgedrag
ook focussen op meer diversiteit in organisaties, en niet
alleen genderdiversiteit. Wij zullen de bedrijven waarin wij
beleggen, vragen hoe zij omgaan met institutioneel racisme

Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

en de ontoereikende integratie van minderheidsgroepen in
hun personeelsbestand. Wij verwachten van ondernemingen
dat ze relevante informatie verzamelen en publiceren over
de etnische samenstelling van hun personeelsbestand
en de bijhorende loonkloof, en dat ze bepalen en
bekendmaken hoe en wanneer ze daar iets aan zullen
doen. Bij ondernemingen die op dat vlak tekortschieten,
kan het gebeuren dat we de herverkiezing van de voorzitter
van benoemingscomité of andere relevante bestuurders
of moties van het management niet steunen. We zijn ook
van plan die aanpak in 2022, naarmate er meer informatie
beschikbaar wordt, te systematiseren.

Inhoud
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Pioniers in
verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen zit BMO GAM in het DNA: 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.

Een gezaghebbende stem over een vitaal thema

>35 jaar

Leidinggevend team

>20 jaar

verantwoord beleggen

inzet voor positieve verandering
door ESG-engagement

21 duurzaamheidsexperts
in het team voor verantwoorde beleggingen

> 275 jaar ervaring in totaal
A+-rating

voor strategie en governance, en ESG-integratie en actief aandeelhouderschap in
beursgenoteerde aandelen volgens de VN-beginselen voor verantwoord beleggen

Alice Evans
Managing Director, Co-Head Responsible
Investment

Claudia Wearmouth
Managing Director, Co-Head
Responsible Investment

Recente awards

Best Sustainable &
ESG Equity Fund

Best Sustainable & ESG
Research Team

Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten. Alle informatie per 31 december
2020
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Verantwoord beleggen zit in ons DNA
Onze ruime ervaring met verantwoord beleggen omvat:
	
vaardigheden op het gebied van verantwoord beleggen, zoals ESG-analyse, engagement, screening en
stemmen bij volmacht;
verantwoorde beleggingsthema's op het vlak van E, S en G
Sectorkennis

Aandelen

Zo werken wij aan positieve
verandering

Alte

ng
eggi
de bel
Vastrenten

rnati
eve be
leggingen

en

Multi-Asset oplossingen

Wij gebruiken onze ervaring,
expertise en invloed om
een positieve impact te
bewerkstelligen op beleggingen
en de wereld in het algemeen,
door bruikbare inzichten te delen
met onze klanten.

Thought leadership

Wij gebruiken onze sectorkennis,
ESG-gegevens en erkende
invloed om een weloverwogen
dialoog aan te knopen met de
ondernemingen waarin wij of onze
klanten beleggen, om positieve
verandering teweeg te brengen.
Actief aandeelhouder

Wij verzekeren ons ervan dat we in
onze beleggingsanalyses rekening
houden met alle relevante ESGfactoren, om zo tot een vollediger
en globaler beeld van alle risico's
te komen.
ESG-integratie

Wij bieden een uitgebreid scala
van verantwoorde producten en
oplossingen aan, die voortdurend
verder worden ontwikkeld en
aangepast aan de behoeften van
onze beleggers en de wereld.

Fondsen & oplossingen
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Verantwoord omgaan met beleggen
Elk fonds van BMO GAM is een duurzaam fonds. Wij integreren materiële ESG-factoren in al onze
beleggingsprocessen. Daardoor is verantwoord beleggen de norm in al onze strategieën, producten,
fondsen en beleggingsoplossingen. Wij hebben echter ook een specifiek aanbod van fondsen met
ESG-focus en oplossingen voor beleggers die de lat op het vlak van verantwoord beleggen nog
hoger willen leggen.

De bijkomende factor in ons specifieke aanbod van verantwoorde beleggingsoplossingen
In 1984 hebben wij het eerste sociaal en ecologisch gescreende fonds in Europa gelanceerd. Sindsdien zijn wij blijven
innoveren en hebben wij bekroonde strategieën ontwikkeld rond verschillende beleggingsthema's en -prioriteiten,
binnen een waaier van vermogenscategorieën en regio's, inclusief gemengde oplossingen. Ons aanbod van
verantwoorde beleggingsoplossingen steunt op ons drieledige kader:
Vermijden
Bijkomende
uitsluitingen bovenop
de standaarduitsluitingen in ons
hele gamma.
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Beleggen
Een groter aandeel
bedrijven die in de
voorhoede lopen inzake of op
weg zijn naar duurzaamheid. Zij
rapporteren bijvoorbeeld uitgebreid
over mijlpalen en hun vorderingen.

Verbeteren
Een verregaandere
engagementagenda met
een focus op doelstellingen die verder
gaan dan financiële resultaten, waarbij
bedrijven worden aangemoedigd om
hun ESG-resultaten te blijven verbeteren.

Onafhankelijk toezicht

Impactrapporten

Onze adviesraad voor verantwoord
beleggen bestaat uit vijf externe
duurzaamheidsexperts en
één intern lid. Zij helpen ons
de integriteit te bewaren van
de normen volgens welke de
verantwoorde fondsen worden
beheerd en geven advies over
ethische en duurzaamheidscriteria.
De vijf experts zijn referenties
in hun vakgebied en brengen
internationale ervaring aan op het
vlak van verantwoord beleggen en
ecologische, sociale en ethische
kwesties. Wij bogen ook op hun
expertise om onze aanpak rond
duurzaam beleggen en engagement
te bepalen.

Voor elk verantwoord beleggingsfonds publiceren wij een jaarlijks
impactrapport waarin wij beleggers informeren over onze vorderingen en de
impact meten die wij uitoefenen via de bedrijven waarin wij beleggen en de
manier waarop wij ons gedragen als belegger.
Responsible Investment Solutions

For professional investors/qualified investors only

BMO SDG
Engagement Global
Equity Fund
Impact Report 2020

Responsible Investment Solutions

For professional investors/qualified investors only

BMO Responsible
Global Equity
Strategy
ESG Profile and
Impact Report 2020

Responsible Investment Solutions

For professional investors/qualified investors only

BMO Responsible
Global Emerging
Markets Equity
Strategy
ESG Profile and
Impact Report 2020

ESG is a mindset, not an asset class
bmogam.com/responsibleinvesting
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“Wij zijn ongelooflijk trots op
onze bekroonde aanpak van
verantwoord beleggen. Wij richten
ons op ambitieus en doordacht
actief aandeelhouderschap om
betere beleggingsbeslissingen
te kunnen nemen en zinvolle
veranderingen te kunnen
bewerkstelligen in de bedrijven
waarin wij beleggen.”
Claudia Wearmouth, Managing Director,
Co-Head, Responsible Investment

Vicki Bakhshi, Director,
Responsible Investment,
tijdens een presentatie op
de F&C Investment Trust
Lecture 2020

reo® onze Responsible Engagement Overlay service
Onze Responsible Engagement Overlay service (reo®) is
zeer in trek bij klanten wereldwijd, zoals pensioenfondsen,
verzekeraars, vermogensbeheerders, fiduciaire beheerders,
liefdadigheidsinstellingen, family offices en discretionaire
beheerders.

Via reo® krijgen klanten toegang tot onze volledige expertise op
het vlak van zorgvuldig beheer, met daarbij research, screening,
engagement en stemmen bij volmacht. Zij hebben meer invloed om
positieve verandering teweeg te brengen als ze hun krachten en
middelen bundelen en op die manier met één krachtige stem spreken.

Die klanten vertrouwen op onze bekroonde reo®-service om met
bedrijven waarin we beleggen, in dialoog te gaan over ESGthema's en duurzaamheidsrisico's en -kansen. reo®-rapportage is
afgestemd op de SDG's, zodat kan worden gerapporteerd over de
impact van ons engagement.

reo® biedt een wereldwijde sectoroverschrijdende dekking,
gespreid over het voltallige spectrum van marktkapitalisaties, en
een systematische analyse van de ESG-risico's in de portefeuilles
van klanten, om op die basis de prioriteiten voor het engagement te
bepalen.

Verantwoordelijk beheer van beheerde en geadviseerde activa waarvoor wij engagement hebben getoond

€ 9,3 mrd

€ 117 mrd

€ 303 mrd

Beheerd vermogen in verantwoorde
fondsen en mandaten

aan activa waarvoor BMO
Global Asset Management een
dialoog is aangegaan

Vermogen waarvoor
engagement is getoond voor
klanten in reo®

€ 420 mrd Totaal gecombineerd beheerd

+ geadviseerd vermogen
Alle cijfers per 31 december 2020
Jaarverslag verantwoord beleggen 2020
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Zorgvuldig beheer
en ons doel
Wij kwijten ons van onze verantwoordelijkheden op het
gebied van zorgvuldig beheer met de bedoeling het
duurzame langetermijnrendement van de beleggingen
te verbeteren. Wij nemen verantwoord beleggen in alle
vermogenscategorieën bijzonder ernstig.

Bepalen welke ESG-kwesties financieel belangrijk zijn, maakt
deel uit van onze beleggingsprocessen en helpt ons de risico's
te beheren en de langetermijnrendementen te ondersteunen.
Wij beschouwen verantwoord beleggen en ook breder
zorgvuldig beheer als onze plicht als we in het belang van onze
klanten willen handelen.
Verantwoord beleggen en breder zorgvuldig beheer kan
ons inziens zowel het financiële langetermijnrendement
voor onze klanten ondersteunen als bijdragen aan een
duurzamere toekomst voor mens en planeet. Onze aanpak
is afgestemd op de kernwaarden en het bedrijfsdoel van

1

2

Het doel, de
beleggingsovertuigingen, de
strategie en de cultuur van de
ondertekenaars leiden tot een
zorgvuldig beheer waardoor
op lange termijn waarde wordt
gecreëerd voor klanten en
begunstigden en tegelijk ook
tot duurzame voordelen voor
de economie, het milieu en de
samenleving
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Zorgvuldig beheer van al onze activa
Wij hebben een apart document opgesteld over onze kijk op
zorgvuldig beheer, hoe dat zich verhoudt tot ons bedrijfsdoel, ons
toezicht op dat zorgvuldig beheer en de relevante processen.

3

4

Ondertekenaars beheren
belangenconflicten om
de belangen van klanten
en begunstigden voorop te
plaatsen

De governance, de
middelen en de incentives
van de ondertekenaars
ondersteunen het zorgvuldig
beheer

de bredere BMO Financial Group: het goede in de zakenwereld
en het leven volop stimuleren. Hij steunt op nationale en
internationale codes en normen inzake verantwoord beleggen en
verantwoord aandeelhouderschap, onder meer de VN-beginselen
voor verantwoord beleggen, die wij mee hebben opgericht en
ondertekend.

5

6

Ondertekenaars evalueren
hun beleid, waarborgen hun
processen en beoordelen de
doeltreffendheid van hun
activiteiten

Ondertekenaars
identificeren en reageren
op marktbrede en
systeemrisico's om tot
een goed functionerend
financieel systeem te komen

Ondertekenaars houden
rekening met de behoeften
van klanten en begunstigden
en communiceren de activiteiten
en resultaten van hun zorgvuldig
beheer en hun beleggingen aan
de samenleving
BMO Global Asset Management
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Britse code voor zorgvuldig beheer (UK Stewardship Code)

Wij zijn van mening dat de manier
waarop wij aan zorgvuldig beheer
doen en de praktijken die we in dit
verslag toelichten, al in grote mate zijn
afgestemd op een groot deel van de
verwachtingen van de code.

We zijn verheugd over de nieuwe UK Stewardship Code en het
feit dat die zorgvuldig beheer ('stewardship') definieert als “de
verantwoordelijke allocatie en het verantwoorde beheer van en
het verantwoordelijke toezicht op kapitaal om op lange termijn
waarde te scheppen voor klanten en begunstigden, en tegelijk
ook duurzame voordelen te bewerkstelligen voor de economie,
het milieu en de samenleving.” Wij hebben ons ertoe verbonden
de code te ondertekenen, en dit jaarverslag over verantwoord
beleggen kan door de FRC worden gebruikt om na te gaan of we de
code naleven.

7

8

De ondertekenaars
integreren zorgvuldig
beheer en beleggingen,
inclusief belangrijke
ecologische, sociale en
governancekwesties
en klimaatverandering,
systematisch om hun
verantwoordelijkheden na te
komen

9
Ondertekenaars gaan in
gesprek met emittenten
om de waarde van de activa
te handhaven of te verhogen

Ondertekenaars monitoren
en vragen verantwoording
van managers en/of
dienstverleners

Jaarverslag verantwoord beleggen 2020
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11

12

Ondertekenaars escaleren
indien nodig hun activiteiten
inzake zorgvuldig beheer om
emittenten te beïnvloeden

Ondertekenaars zetten
indien nodig samen een
dialoog op om emittenten
te beïnvloeden

inhoud

Ondertekenaars
maken actief gebruik
van hun rechten en
verantwoordelijkheden
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Onderzoek en beleid
Ons Responsible Investment team doet geregeld diepgaand onderzoek
naar een breed scala van ESG- en duurzaamheidsthema's.
Klik op de onderstaande titels voor hun research.

COVID-19
ESG-implicaties bij het begin van de
pandemie: Toen de pandemie om zich
heen begon te grijpen, probeerden we te
begrijpen welke gevolgen dat kon hebben
voor de wereldwijde ESG-agenda.
Cyberveiligheid en
gegevensbescherming: Door COVID-19
zijn we meer op technologie gaan
vertrouwen om massaal thuis te
kunnen werken. We hebben gekeken
welk effect de pandemie heeft
gehad op cyberbeveiliging en
gegevensbescherming, en hoe wij daar
als beleggers bij kunnen helpen.
Stemmen via volmacht: In 2020 geen
algemene aandeelhoudersvergadering
houden, was voor de meeste
ondernemingen wettelijk niet mogelijk.
Ontdek welke maatregelen er zijn
genomen om de JAV's aan te passen
aan de coronacrisis, en hoe wij ons
engagement hebbben bijgesteld.
Bezoldiging van het topmanagement:
Door de zware economische gevolgen van
de coronacrisis hebben beleggers en het
publiek nog meer aandacht gekregen voor
de vergoedingsniveaus van bestuurders.
Ontdek hoe Britse topbedrijven de lonen
van topmanagers tijdens de pandemie
hebben aangepast.
De farmaceutische sector: Het
vertrouwen van het publiek in de
farmaceutische sector is de voorbije jaren
afgenomen. Aan de hand van onderzoek
en engagement hebben we onderzocht
hoe de sector op de coronacrisis reageert
en of de pandemie een kans heeft
geboden om het vertrouwen in de
farmasector te herstellen.
Gevolgen voor de arbeidsmarkt:
Kwesties rond werk en werkgelegenheid
worden waarschijnlijk het grootste thema
dat uit de pandemie naar voren zal
komen, aangezien ze werknemers niet
46

in gelijke mate treft. Ontdek hoe wij met
bedrijven in dialoog zijn gegaan over
hun reactie op personeelsproblemen die
tijdens de pandemie zijn ontstaan.
Gezondheid van de oceanen: Het
ecosysteem van onze oceanen verkeert
in gevaar door toedoen van de mens,
een probleem dat nog wordt verergerd
door de coronacrisis en het toegenomen
gebruik van wegwerpplastic als gevolg
daarvan. Bekijk in detail wat die effecten
zijn en waarom wij geloven dat de
dynamiek om onze oceanen schoon
te maken na de pandemie weer zal
aantrekken.
Voedselproductie: De pandemie heeft
een enorme impact op de voedselketens
wereldwijd. Wij hebben onze plannen
uiteengezet om met de betrokken
bedrijven in gesprek te gaan over hun
uitdagingen en hen aan te moedigen
onmiddellijk en blijvend prioriteit te
geven aan de bescherming van hun
werknemers.

Milieu
BP zet koers naar uitstootneutraliteit:
BP heeft zich ertoe verbonden tegen
2050 uitstootneutraal te zijn. Na twee
decennia dialoog met het bedrijf hebben
we de stappen uiteengezet die wij aan BP
aanbevelen om dat doel te bereiken.
Een nieuw leven voor steenkool?
Begin 2020 maakte Drax, de grootste
elektriciteitscentrale van het VK, bekend
tegen maart 2021 te willen stoppen
met de opwekking van elektriciteit op
basis van steenkool met de bedoeling
tegen 2030 uitstootnegatief te worden.
Het bedrijf wil overschakelen op
biomassacentrales. Ontdek wat wij
hebben opgestoken van ons bezoek

Een favela in Rio de Janeiro,
Brazilië

aan de site, en hoe duurzaam dat plan
werkelijk is.
De vleesgeworden realiteit van
voedselproductie: De voedselproductieen -consumptiepraktijken leiden
tot uitputting van onze natuurlijke
grondstofvoorraden en zijn in dat opzicht
onhoudbaar. Ze dragen in aanzienlijke
mate bij tot de klimaatverandering.
Ontdek ons blijvende engagement over
duurzame voedselsystemen.
De onzekere toekomst van steenkool:
Nu steeds meer overheden een traject
naar uitstootneutraliteit uitstippelen,
staat de toekomst van steenkool op de
helling. Wij zijn in gesprek gegaan met
koolmijnen en elektriciteitsbedrijven
om na te gaan hoe zij omgaan met die
transitie.
Klimaatstemming 2020: Met minder
dan 12 maanden te gaan tot de COP26klimaatonderhandelingen, neemt het
momentum toe om de uitstoot te
beperken en de opwarming van de aarde
tegen te gaan. Beleggers spelen daarin
een sleutelrol. Ontdek hoe wij ons in 2020
via ons stemgedrag hebben ingezet voor
klimaatactie.
Duurzaam bankieren in de ASEANregio: Ontdek hoe wij ons engagement
bij de grootste en invloedrijkste banken
in de ASEAN-regio hebben opgevoerd om
hen ertoe aan te zetten meer rekening
te houden met ecologische en sociale
kwesties in hun krediet- en andere
risicobeheersystemen.
Beginnen Indonesische bedrijven
zich bewust te worden van het
BMO Global Asset Management
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“Ons opinieleiderschap vormt een
venster op ons werk en een stem
om het antwoord van beleggers
op cruciale ESG-thema's te helpen
kaderen.”
Alice Evans, Managing Director,
Co-Head Responsible Investment

klimaatrisico? Indonesië is een van de
grootste uitstoters van broeikasgassen
in de wereld, als gevolg van ontbossing
en veranderingen in het gebruik van de
grond. Ontdek onze bevindingen van een
reis die we in 2019 ondernamen om grote
palmolie- en steenkoolbedrijven onder
druk te zetten om hun strategieën tegen
de klimaatverandering op te schroeven.

Sociaal
Moderne slavernij - update over het
engagement: Er wordt wereldwijd
vooruitgang geboekt in de wetgeving
tegen moderne slavernij en bedrijven
kunnen zware gevolgen ondervinden
als zij de risico's daarvan niet kunnen
identificeren en aanpakken en er niet
over rapporteren. Engagement wordt
dan ook steeds belangrijker. Ontdek onze
aanpak en bevindingen.
Leefbaar loon in de retail: Om te kunnen
overleven in een wereld die massaal
online is gaan winkelen, hebben heel wat
fysieke winkels in de lonen gesnoeid.
Dat kan op lange termijn negatief
uitpakken. Lees alles over onze contacten
met retailers om te ijveren voor een
progressieve langetermijnbenadering van
het menselijke kapitaal.
Rassengelijkheid en waarom beleggers
dringend actie moeten ondernemen:
De Black Lives Matter-beweging heeft
wereldwijd tot manifestaties tegen
racisme geleid. Wij beseffen hoe
belangrijk dat cruciale thema is, en wat
de waarde van diversiteit en gelijkheid is
Jaarverslag verantwoord beleggen 2020

voor onze activiteiten en die waarin wij
beleggen. Ontdek welke rol beleggers
kunnen spelen om dat probleem aan te
pakken.

Governance
Genderdiversiteit: Genderdiversiteit
op alle niveaus van een organisatie
is bijzonder waardevol. Ontdek onze
mening over wat er het voorbije
decennium is gebeurd en wat er nog
moet worden gedaan.

Overige
Antimicrobiële resistentie uitdagingen overwinnen: AMR is
een natuurlijk verschijnsel, dat wordt
versneld door verkeerd en overmatig
gebruik van antibiotica in de landbouw
en de gezondheidszorg. Leer meer
over ons engagement bij voedings- en
farmaceutische bedrijven om tot een
verantwoorder antibioticagebruik te
komen.
Update over regelgeving rond
verantwoord beleggen in de VS: De
Securities and Exchange Commission,
de Amerikaanse beurswaakhond, heeft
bij beleggers de vrees aangewakkerd
dat ze de groei van verantwoorde
beleggingen aan banden wil leggen na
de bekendmaking van twee voorstellen
om de regelgeving aan te passen. Lees
wat wij daarover te zeggen hebben.
inhoud

Beleidsdocumenten
verantwoord beleggen
Aanpak op het vlak van verantwoord
beleggen: Een uitgebreide reeks
documenten over onze aanpak
rond verantwoord beleggen in onze
wereldwijde activiteiten
Onze richtlijnen voor corporate
governance: Onze verwachtingen voor
de ondernemingen waarin wij beleggen
op het vlak van deugdelijk bestuur,
evenals ons stembeleid.
Beleid inzake belangenverstrengeling
– stemmen bij volmacht: Ons beleid
voor het beheer van belangenconflicten
binnen ons stemgedrag.
Verwachtingen voor sociale
praktijken: Onze verwachtingen over
hoe bedrijven moeten omgaan met de
sociale aspecten van hun activiteiten en
hun toeleveringsketens.
Onze verwachtingen inzake
milieupraktijken: Onze verwachtingen
over hoe bedrijven moeten omgaan met
de milieurisico's en -kansen van hun
activiteiten en hun toeleveringsketens.

Geïnteresseerd in meer
informatie van ons?
Bezoek onze website
vorige

Volgende
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Neem contact met ons op
Institutionele klanten:
bmogam.nl
+44 (0)20 7011 4444
institutional.enquiries@bmogam.com
Volg
ons op LinkedIn

Duurzaam beleggen – een verklarende
Verkoop Britse adviseurs:
woordenlijst
0800 085 0383
Verantwoord beleggen is zo breed dat er
sales.support@bmogam.com
specifieke terminologie en jargon voor bestaan.
bmogam.com/adviser
Klik op
de link voor meer informatie over enkele
veel gebruikte termen.
Discretionaire verkoop:

Woordenlijst bekijken

+44 (0)20 7011 4444

client.service@bmogam.com
bmogam.com
Europese groothandel:
+44 (0)20 7011 4444
client.service@bmogam.com
bmogam.com

Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen.

Volg ons op LinkedIn
Abonneer u op ons BrightTALK-kanaal

Gedrukt op Innovation, dat wordt geproduceerd volgens de regels van het Forest Stewardship Council FSC®
en volledig chloorvrij is. De identificatie van de boomsoorten die worden gebruikt voor de productie van pulp,
is op verzoek verkrijgbaar. De papierfabriek heeft een ISO14001-certificaat voor milieubeheer en het papier
is een volledig CO2-gebalanceerd product, zoals bevestigd door de World Land Trust. Gedrukt in het Verenigd
Koninkrijk door een drukker met 14001-milieucertificaat.
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