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Engagement: activiteiten en resultaten 
 

Klimaat en milieu   

In gesprek met Shell over diens Energie-
transitieplan 
In het kader van PGGM's deelname aan het Climate 

Action 100+ initiatief, werd de dialoog met Royal 

Dutch Shell in het eerste kwartaal van 2021 

voortgezet. Dit bestond uit twee gesprekken met 

Investor Relations en één gesprek met de Chairman 

of the Board. Het doel van deze gesprekken was om 

meer duidelijkheid te krijgen over het onlangs 

gepubliceerde Energietransitie Plan van Shell, 

waarover gestemd zal worden op de AVA in mei 

2021.  

Corteva zet productie chloorpyrifos stop 
In februari 2020 kondigde Corteva aan dat het de 

productie van chloorpyrifos tegen eind 2020 zou 

stopzetten. Corteva heeft een "duurzaamheidsfilter" 

geïntroduceerd dat factoren omvat die betrekking 

hebben op de gezondheid van leefomgevingen, 

water-, lucht- en bodembeheer en duurzame 

productie (inclusief persistentie en bioaccumulatie) 

en landgebruik. Elk nieuw of bestaand product dat 

niet aan een van de eisen van het filter voldoet, 

wordt niet meer geproduceerd. Dit zou de 

productiestop van sommige chemische stoffen, 

waaronder chloorpyrifos, kunnen verklaren. Op basis 

van deze ontwikkelingen beschouwen wij de zaak als 

opgelost. 

Goed ondernemingsbestuur   

Doel: Via de ondernemingen in portefeuille willen wij 
bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, 
duurzaamheid en continuïteit van ondernemingen en 
markten.  

Engagement met Bausch health companies 
beëindigd 
 Naar aanleiding van vele aantijgingen heeft Bausch 

een groot deel van zijn senior management 

gewijzigd, waaronder een nieuwe externe CEO die in 

mei 2016 is aangesteld. Het bedrijf benoemde ook 

een Head of Compliance, die tevens General Counsel 

is. De Head of Compliance rapporteert rechtstreeks 

aan de CEO en de Board en heeft de leiding over een 

volledig onafhankelijke compliance-afdeling. Verder 

heeft Bausch in 2019 zijn Bedrijfsethiekbeleid 

herzien en gepubliceerd, wat regelmatig zal worden 

bijgewerkt. Het bedrijf geeft nu elk jaar twee dagen 

bedrijfsethiektraining in het hele bedrijf, met op 

maat gemaakte training voor risicogroepen zoals de 

Board en leidinggevenden. De onderneming heeft 

ook een meldpunt bedrijfsethiek bij een derde partij 

ingesteld. Ten slotte zijn veel van de belangrijke 

onderzoeken van bijvoorbeeld de Amerikaanse 

Securities and Exchange Commission (SEC) afgerond 

en heeft de onderneming waar nodig boetes 

betaald. Op basis van deze initiatieven beschouwen 

wij de zaak als opgelost.  

Waterzekerheid 

Doel: Via de ondernemingen in portefeuille willen wij 

bijdragen aan het tegengaan van waterschaarste om 
de volksgezondheid en economische groei te 
bevorderen. 

In gesprek met Braskem over water management 
Sustainalytics voert mede namens BPF Schilders 

engagement met Braskem, om dienst water 

management te verbeteren Braskem is een 

chemiebedrijf met een goed water risico 

management system, incl. scenario analyses en 

initiatieven voor beter waterbeheer in het Tiete 

stroomgebied. In Q1 heeft Braskem een publiek-

private samenwerking gestart voor water-

besparende maateregelen en riolering en 

afvalwaterzuivering. 

Bunge verkoopt meest water-intensieve business 
and verkleint waterrisico’s drastisch 
Sustainalytics voert mede namens BPF Schilders 

engagement met Bunge, om dienst water 

management te verbeteren. Bunch heeft de meest 

water-intensieve business (suiker en bio-energie) 

verkocht. Daarmee heeft het zijn  waterrisico’s 

drastisch verkleind: de overgebleven gewassen –

maïs en soja- zijn regenafhankelijk. Bunge heeft het 

Ecosystem Services Market Consortium opgezet 

voor behoud van bodemvruchtbaarheid en 

waterberging.   

Engagement met AB InBev 
AB InBev is de grootste bierbrouwer ter wereld. Voor 

2025 wil AB InBev voor alle 36 water-schaarse 

gebieden  waterbeschikbaarheid en –kwaliteit 

hebben verbeterd volgens een 7-staps proces. 

Hoewel de onderneming veel dingen goed doet stelt 
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het (nog) geen kwantitatieve doelstellingen in de 

(water-afhankelijke) aanvoerketen. Hierover blijven 

met de onderneming in gesprek. 

In gesprek met Heineken over productielocaties in 
waterschaarse gebieden 
Van de 24 productielocaties in waterschaarse 

gebieden heeft Heineken voor 19 ‘water balancing 

projects’ gestart. De grootste watervraag zit vooral 

in de verbouw van gerst waar het boeren 

ondersteunt met waterbesparende technieken. De 

enige stap die Heineken nog kan maken is in het 

ondersteunen van beter waterbeheer in Vaal als 

Tiete stroomgebieden.   

Mensenrechten 

Doel: Via de ondernemingen in portefeuille willen wij 
bijdragen aan het voorkomen en beperken van 
mensenrechtenschendingen. 

Bausch Health voert beleid in die zorgt voor een 
consistente prijsstelling 
Naast de controverses in accounting heeft Bausch 

problemen gehad met prijsdiscriminatie. Dit 

onderwerp speelde ook een rol bij de vervanging van 

het grootste deel van zijn senior management, 

waaronder de CEO.  Om zijn prijskwesties te 

verhelpen, heeft het bedrijf in oktober 2016 een 

Patient Access and Pricing Committee (PAPC) 

ingesteld. Tijdens onze dialoog legde de 

onderneming uit dat het doel van het PAPC was om 

jaarlijkse prijsbeoordelingen van bestaande 

producten uit te voeren met de opdracht om ervoor 

te zorgen dat voorgestelde prijsstijgingen niet groter 

zijn dan 9%. De PAPC beoordeelt ook de prijsstelling 

van nieuwe producten door deze te vergelijken met 

bestaande behandelingen voor dezelfde aandoening 

of, waar mogelijk, door een vergelijkbaar 

geneesmiddel als referentie te nemen. Op basis van 

deze initiatieven zijn wij tot het oordeel gekomen dat 

de zaak is opgelost. 

Engagement met ondernemingen met activiteiten 
in Myanmar 
Op 30 maart 2021 publiceerden de NGO Justice for 

Myanmar en diverse Nederlandse media over de 

beleggingen van Nederlandse pensioen-

uitvoerders  in ondernemingen met activiteiten in 

Myanmar. Naar aanleiding van het rapport van 

Justice for Myanmar, mediaberichtgeving en 

Kamervragen, onze uitvoeringsorganisatie begin 

april contact opgenomen met alle genoemde 

ondernemingen waarin Bpf Schilders belegd is. De 

ondernemingen zijn gevraagd om toelichting te 

geven op de vermeende relaties tussen hen en het 

leger van Myanmar. Daarnaast zijn de 

ondernemingen gevraagd om alle noodzakelijke 

stappen te nemen om deze relatie op korte termijn 

te beëindigen. Op basis van de antwoorden zullen 

eventuele vervolgstappen worden gepland. 

Engagement gestart met Top Glove over 
arbeidsrechten en veiligheidsproblemen 
Top Glove wordt bij zijn Maleisische 

productieactiviteiten geconfronteerd met claims 

inzake arbeidsmisbruik, met specifieke betrekking 

tot dwangarbeid en gezondheids- en 

veiligheidsproblemen. In 2020 heeft de U.S. Customs 

and Border Protection een aanhoudingsbevel 

uitgevaardigd voor wegwerphandschoenen die door 

twee dochterondernemingen werden 

geproduceerd, omdat ze producten van 

dwangarbeid zouden zijn. De vermeende praktijken 

hielden verband met wervingskosten die 

arbeidsagenten aan arbeidsmigranten in rekening 

brachten, wat op zijn beurt tot schuldslavernij zou 

kunnen leiden. Bovendien werd in mediaberichten 

melding gemaakt van onveilige werk- en 

leefomstandigheden bij Top Glove als gevolg van 

blootstelling aan COVID-19. Uit het onderzoek bleek 

dat het bedrijf de afstandsregels niet handhaafde en 

arbeidsmigranten huisvestte in krappe hostels. Het 

ministerie van Personeelszaken constateerde 

soortgelijke problemen en stelde verschillende 

onderzoeken in naar de kwestie. Sustainalytics zal 

mede namens BPF Schilders contact opnemen met 

Top Glove om een dialoog over zijn arbeidspraktijken 

tot stand te brengen. 

PGGM en verantwoord beleggen 
PGGM houdt bij het geheel van beleggings-

activiteiten bewust rekening met de invloed van 

milieu-, sociale en ondernemingsbestuur-factoren 

(ESG). Dat noemen wij verantwoord beleggen. Voor 

ons gaan hoog en stabiel rendement en verantwoord 

beleggen heel goed samen. PGGM integreert 

verantwoord beleggen in het algemene 

beleggingsbeleid. Verantwoord beleggen draait voor 

ons om een scala van beleggingsactiviteiten. Het 
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gaat om zaken die wij wel doen, zoals beleggen in 

oplossingen voor mondiale vraagstukken, de 

financiële impact van ESG-factoren meenemen in 

onze beleggings-analyses, het aanspreken van 

ondernemingen en het  stemmen op AVA’s. Ook gaat 

het om beleggingen die wij vanuit onze identiteit 

en/of die van onze klanten niet doen door middel 

van het uitsluiten van bepaalde ondernemingen en 

staatobligaties.  

Voor BPF Schilders geven we vorm aan actief 

aandeelhouderschap. Het stemrecht is een van de 

belangrijkste rechten van een aandeelhouder. 

Daarom stemmen wij namens BPF Schilders op basis 

van PGGM richtlijnen op AVA’s. Hierdoor dragen wij 

bij aan het bereiken van goed ondernemingsbestuur. 

Ook letten wij op voorstellen op milieu- of sociaal 

gebied. Wij zijn van mening dat het gebruik maken 

van deze rechten bijdraagt aan het creëren van 

aandeelhouderswaarde op de korte en lange 

termijn. Daarnaast gaan wij een constructieve 

dialoog  aan met ondernemingen in portefeuille en 

met marktpartijen. Dit noemen wij engagement en 

wij proberen hiermee verbeteringen op het gebied 

van milieu, sociale omstandigheden en 

ondernemingsbestuur te realiseren, vanuit de visie 

dat dit bijdraagt aan een beter maatschappelijk en 

financieel rendement voor BPF Schilders.  

Colofon 
 

Dit verslag is een uitgave van PGGM 

Vermogensbeheer B.V. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met: 

PGGM Vermogensbeheer B.V.,  
Afdeling Responsible Investment 
Noordweg Noord 150, 3704 JG Zeist 
Telefoon: 030 277 99 11 
E-mail: responsible.investment@pggm.nl 
Dit rapport is samengesteld op 30 maart 2021 
 

Disclaimer 

PGGM biedt deze rapportage aan als een vorm van 

dienstverlening voor BPF Schilders. Hoewel PGGM de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de 

samenstelling van deze rapportage op grond van 

diverse in- en externe bronnen die betrouwbaar 

mogen worden geacht, kan PGGM niet garanderen 

dat deze informatie altijd volledig, juist, en/of tijdig 

is. Evenmin garandeert PGGM dat het gebruik ervan 

leidt tot de juiste analyses en/of resultaten en/of dat 

de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. 

PGGM kan derhalve nimmer verantwoordelijk 

worden gesteld voor onder andere – maar niet 

uitsluitend – eventuele onvolkomenheden, 

onjuistheden en/of op een later tijdstip 

aangebrachte wijzigingen. Zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van PGGM is het gebruik 

van deze rapportage niet toegestaan anders dan het 

specifieke doel waarvoor PGGM deze rapportage 

heeft opgesteld. 
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