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Engagement: activiteiten en resultaten 
 

Klimaat en milieu   

Engagement met Chevron 
In het kader van PGGM's deelname aan het Climate 

Action 100+ initiatief, werd de dialoog met Chevron 

in het tweede kwartaal van 2021 voortgezet. Dit 

bestond uit een gesprek met de ESG en 

Sustainability afdeling. Het doel van dit gesprek was 

om de mening van Chevron te krijgen over de 

recente CA100+ benchmarkresultaten, waaruit 

bleek dat ambitieuzere reductiedoelstellingen nodig 

zijn. Er werd geen extra toezegging gedaan door de 

onderneming, waardoor PGGM heeft gestemd voor 

het vaststellen van een scope 3 emissiedoelstelling 

op de AVA van 2021. 

Energietransitieplan van Royal Dutch Shell 
Tevens in het kader van PGGM's deelname aan het 

Climate Action 100+ initiatief werd de dialoog met 

Royal Dutch Shell in het tweede kwartaal van 2021 

voortgezet. In aansluiting op eerdere gesprekken 

bestond dit uit een telefoongesprek met Investor 

Relations om hen te laten weten dat wij, ondanks de 

vorderingen van Shell, haar Energietransitieplan niet 

ambitieus genoeg vonden. Er is daarom tegen het 

Plan gestemd en vóór een aandeelhoudersresolutie 

waarin wordt opgeroepen tot doelstellingen die 

aansluiten bij Parijs tijdens de AVA van 2021. 

Constructief gesprek met Marathon Petroleum 
Ten slotte werd in het kader van PGGM's deelname 

aan het Climate Action 100+ initiatief ook de dialoog 

met Marathon Petroleum in het tweede kwartaal 

van 2021 voortgezet. Dit bestond uit een 

engagement call met vertegenwoordigers van de 

afdelingen Corporate Governance, IR, en ESG. Het 

doel van het gesprek was: aandringen op strengere 

emissiedoelstellingen (inclusief scope 3) en een 

"rechtvaardige overgang" naar hernieuwbare 

energiebronnen, en om hun reactie op het IEA 2050-

rapport te horen. Marathon lijkt zich bewust te zijn 

van de klimaatuitdagingen die voor ons liggen en de 

mogelijke (juridische) risico's van het niet 

ontwikkelen van een betere en meer uitdagende 

klimaatstrategie. 

 

Goed ondernemingsbestuur   

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

Witwaspraktijken bij Crown Resorts 
Op 9 februari 2021 bracht de Australische 

commissaris Patricia Bergin een rapport uit waarin 

werd onderzocht hoe Crown Resorts het witwassen 

van geld via zijn bankrekeningen had gefaciliteerd, 

het welzijn van zijn in China gevestigde personeel 

had verwaarloosd en had samengewerkt met 

exploitanten van gokreizen die banden hadden met 

de georganiseerde misdaad. Er werd gewezen op 

systematische problemen met het bestuur, het 

risicobeheer en de nalevingsprocessen van het 

bedrijf. Een Aziatisch misdaadsyndicaat zou met 

Crown gelieerde rekeningen en gokreizen hebben 

gebruikt om honderden miljoenen dollars aan 

illegaal verkregen geld wit te wassen. Crown Resorts 

gaf toe "onbewust het witwassen van geld in zijn 

casino's te hebben gefaciliteerd". Het 

engagementdoel voor deze casus is het 

implementeren van robuuste anti-

witwasinitiatieven, waaronder bedrijfsbrede anti-

witwasprogramma’s, rapportagekaders en 

controlemechanismen. Sustainalytics voert namens 

PGGM het engagement voor deze casus. 

Mensenrechten 

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

Engagement met Baidu Inc. over privacy en due 
diligence 
De Chinese regering eist controle, filtering en 

censuur van het internetverkeer door 

internetproviders als Baidu, die in het land actief zijn. 

Baidu beheert de dominante internetzoekmachine in 

China. Naar verluidt leeft het bedrijf de 

internetbeperkingen van de regering volledig na 

door internetzoekopdrachten te blokkeren. Hoewel 

deze naleving niet onverwacht is, is het ontbreken 

van due diligence processen en -praktijken op het 

gebied van mensenrechten een hiaat in de 

governance van Baidu. Er wordt door Sustainalytics 

(namens PGGM) ingezet op het verkrijgen van inzicht 

in de stappen die zij onderneemt om de relevante 
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mensenrechten van haar gebruikers, met name 

privacy en de vrijheid van meningsuiting, te 

beschermen. 

In gesprek met een mijnbouwbedrijf over de 
arbeidstoestanden in diens mijnen 
In november 2020 beschuldigde een NGO Glencore 

van betrokkenheid bij vermeende kinderarbeid door 

diens dochteronderneming en van gezondheids- en 

veiligheidsovertredingen in diens 

mijnbouwcoöperaties. Er zouden volgens de NGO 

meer dan 20 dodelijke slachtoffers per jaar zijn, 

waaronder kinderen. Hoewel de Boliviaanse wet 

toestaat dat kinderen boven de 14 betaald werk 

verrichten, worden zij specifiek uitgesloten van 

zware industrieën zoals de mijnbouw. Sustainalytics 

voert namens PGGM engagement met Glencore en 

haar dochterondernemingen, met als doel dat er 

gestopt wordt met de aankoop van erts van 

coöperaties die kinderarbeid verrichten. Daarnaast 

moeten er programma’s in werking treden om de 

gezondheid en veiligheid in de mijnen te verbeteren. 

Engagement met Tencent over privacy en due 
diligence 
De Chinese overheid eist dat internetverkeer wordt 

gecontroleerd, gefilterd en gecensureerd door 

aanbieders van internetdiensten die in het land 

actief zijn. Tencent exploiteert sociale media, 

berichtendiensten, spelletjes, muziek en 

clouddiensten. Naar verluidt houdt Tencent zich aan 

de beperkingen van de overheid door privéchats te 

censureren, inclusief die van gebruikers buiten 

China. Ook lijken de autoriteiten onbeperkte 

toegang te hebben tot de communicatie van 

gebruikers. Hoewel deze naleving net als bij Baidu 

niet onverwacht is, is het ontbreken van due 

diligence op het gebied van mensenrechten een 

hiaat in de governance van het bedrijf. Er wordt door 

Sustainalytics (namens PGGM) ingezet op het 

verkrijgen van inzicht in de stappen die zij 

onderneemt om de relevante mensenrechten van 

haar gebruikers, met name privacy en de vrijheid van 

meningsuiting, te beschermen. 

PGGM voert engagement met Kraft Heinz over 
leefbare lonen 
Als onderdeel van PGGM’s deelname aan het 

Platform for Living Wage Financials, hadden wij een 

engagement gesprek met Kraft Heinz. Het doel was 

om het platform te introduceren, een idee te krijgen 

van de uitgangspositie van Kraft, en 

aanknopingspunten voor de onderneming te 

identificeren met betrekking tot leefbare lonen. 

Engagement met ondernemingen met activiteiten 
in Myanmar 
Naar aanleiding van het rapport van Justice for 

Myanmar, mediaberichtgeving en Kamervragen, 

heeft de afdeling RI begin april contact opgenomen 

met alle genoemde ondernemingen waarin via de 

PGGM Fondsen belegd is. De terugkoppeling die we 

hebben ontvangen geeft een gemêleerd beeld. Zo 

zijn er (i) ondernemingen die ons kenbaar hebben 

gemaakt stappen te zullen nemen, (ii) 

ondernemingen die momenteel überhaupt geen 

noemenswaardige activiteiten in Myanmar hebben, 

(iii) ondernemingen die betrokkenheid ontkennen 

en (iv) ondernemingen die helemaal niet op onze 

toenadering hebben gereageerd. Daarnaast hebben 

we uitvoerig met Amnesty gesproken over welke 

verbeteringen zij als ‘voldoende’ beschouwen. 

IMVB-diepe spoor engagement 
In Q2 zijn in het kader van het Diepe Spoor 

engagement gesprekken geweest met een 

mijnbouwbedrijf in de mijnbouwcasus en een 

autofabrikant in de Mica-casus. In de casus 

mijnbouw zijn er goede stappen gezet betreffende 

de inachtneming van het zogeheten ‘Vrijwillige, 

voorafgaande en geïnformeerde toestemming' 

(ofwel ‘Free Prior and Informed Consent’ (FPIC)). Dit 

is een belangrijke voorwaarde om gedragen 

toestemming te verkrijgen van de lokale, inheemse 

bevolking bij o.a. mijnbouwactiviteiten. Qua gelijke 

behandeling van personeel bestaat echter nog wel 

het risico dat er qua arbeidsvoorwaarden én 

omstandigheden een onderscheid wordt gemaakt 

tussen de eigen directe werknemers en het indirecte 

(dus ingehuurde) personeel. We blijven er bij de 

onderneming op aandringen hier meer gelijkheid in 

door te voeren en zijn met de onderneming in 

gesprek over een mogelijke dialoog tussen hen en 

onze IMVB vakbondsgeleding. In de nieuwe Mica-

casus heeft ons gesprek met de autofabrikant ons 

geleerd dat zij zeer bereidwillig is om bij te dragen 

aan het verbeteren van de arbeidsstandaarden in de 

mica toeleveringsketen. O.a. deelname aan het 

responsible mica initiative is hierbij nadrukkelijk 
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besproken. Voorts hebben we in de casus 

platformeconomie een aantal gesprekken gevoerd 

met vakbonden (zowel internationaal als in 

Duitsland) om een beter beeld te kunnen krijgen van 

de verbeterpunten die daar spelen. De inzet is nu om 

op korte termijn een vervolggesprek met het e-

commercebedrijf te organiseren (zie Q4 2020 

rapportage). 

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 

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 juli 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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