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Engagement: activiteiten en resultaten 
 

Klimaat en milieu   

Shell belooft helft minder CO2-uitstoot in 2030 
PGGM voert namens BPF Schilders engagement met 

Royal Dutch Shell. Dit gebeurt binnen het kader van 

PGGM’s deelname aan het Climate Action 100+ 

initiatief. Tijdens een engagement call met Shell is 

bevestigd dat zij een strategie ontwikkelt om haar 

scope 1-emissies tegen 2030 met 45% te 

verminderen, wat in lijn is met de verwachtingen 

zoals vastgesteld in de uitspraak van de 

Nederlandse rechtbank in mei 2021. Eerder, zoals 

gerapporteerd in haar in februari 2021 

gepubliceerde rapport "Powering Progress", 

streefde Shell ernaar haar totale CO2-intensiteit in 

2030 met 20% te hebben verminderd. Toch gaat 

Shell nog steeds in beroep tegen de uitspraak van 

de rechter, voornamelijk omdat zij verwacht haar 

scope 3-emissies met hetzelfde percentage te 

moeten verlagen, wat zij als een uitdaging ziet 

zonder vergelijkbare inspanningen van andere 

sectoren en regulering door de overheid. Shell heeft 

inmiddels publiekelijk bekend gemaakt haar 

emissies tegen 2030 niet met 45%, maar 50% te 

willen verlagen. 

PGGM heeft daarnaast deelgenomen aan een 

webinar van Milieudefensie over de consequenties 

van de klimaatzaak van Shell voor investeerders. 

Akzo-Nobel mikt op 50% hergebruik afvalwater 
In het engagement met Akzo-Nobel wordt getracht 

positieve impact te realiseren met betrekking tot 

waterbeheer en stewardship op bedrijfs- en 

stroomgebiedsniveau. Akzo-Nobel heeft 

ondertussen doelstellingen gesteld aan hergebruik 

van afvalwater voor 50% van de meest water-

intensieve productielocaties (in 2025) en 100% (in 

2030). Akzo-Nobel doet nog niets aan collectieve 

waterzekerheid. 

Ontbossingspraktijken bij leveranciers van Bunge 
Bunge heeft toegezegd om tegen 2025 wereldwijd 

ontbossingsvrije waardeketens te realiseren. In 

maart 2021 stelde Chain Reaction Research echter 

vast dat het bedrijf het hoogste ontbossingsrisico 

had onder sectorgenoten die inkopen in de Cerrado-

regio in Brazilië. In april 2021 bracht Mighty Earth zijn 

Soy and Cattle Deforestation Tracker uit, die Bunge 

in verband bracht met meer dan 59.000 hectare 

ontbossing, waaronder 20.527 hectare mogelijke 

illegale ontbossing. Dit is twee keer zoveel als in het 

voorgaande jaar. In Q3 is Sustainalytics, namens 

PGGM, de dialoog aangegaan met Bunge om er 

onder andere voor te zorgen dat er gestopt wordt 

met de aankoop van soja van leveranciers die 

betrokken zijn bij ontbossingspraktijken. 

Goed ondernemingsbestuur   

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

Ericsson implementeert anti-corruptiestrategie 
Ericsson heeft een strategie opgezet om zijn 

compliance en zijn anti-omkopings- en 

corruptiepraktijken te verbeteren. Uit de 

openbaarmaking van de informatie blijkt dat het 

bedrijf regelmatig verbeteringen doorvoert om ten 

eerste zijn doel te bereiken, namelijk de invoering 

van een best-in-class 

corruptiebestrijdingsprogramma, en ten tweede om 

te voldoen aan de overeenkomst inzake uitgestelde 

vervolging die het met de Amerikaanse autoriteiten 

heeft gesloten. 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. 

Andritz ontwikkelt beleid voor milieu- en sociale 
risico’s in infrastructuurprojecten 
Sustainalytics voert namens PGGM engagement met 

Andritz op het gebied van milieu- en sociale risico's 

bij infrastructuurprojecten. Andritz heeft de nodige 

inspanningen geleverd door milieu- en sociale 

risico’s nu te adresseren in diens 

ondernemingsbeleid. Het beleid pleit voor een 

preventieve aanpak en vereist dat projecten voldoen 

aan internationaal erkende normen op sociaal- en 

milieugebied. Andritz heeft voor projecten een pre-

screening geïmplementeerd met 25 parameters 

(waaronder ESG-elementen) die wordt afgenomen 

voordat besloten wordt of het bedrijf zich aan een 

https://www.shell.com/powering-progress.html#iframe=Lw
https://nos.nl/artikel/2403381-shell-belooft-sneller-te-vergroenen-helft-minder-co2-uitstoot-in-2030
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSZ_BhdHcNyU&data=04%7C01%7Cemma.van.staveren%40pggm.nl%7Cfa159697c52c4a93c61108d98d5ad332%7C9e3ee5fe3a9945dbac6e691e86febef3%7C0%7C0%7C637696243493389564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9O%2BAUWGaClMBzG6Y60HaZ1HFMuGGSwI%2Fa6YpS4Yz74Q%3D&reserved=0
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project wilt wagen of niet. Het uitvoeren van een 

dergelijke ESIA is verplicht in deze overweging. 

In gesprek met Activision over intimidatie op de 
werkvloer 
In juli 2021 spande het California Department of Fair 

Employment and Housing (DFEH) een civiele 

rechtszaak aan tegen Activision Blizzard wegens 

overtredingen van de burgerrechten- en gelijke 

loonwetten van de staat. Er was bewijs dat het 

bedrijf zijn vrouwelijke werknemers discrimineerde 

op het gebied van beloning, promotie, ontslag en 

vergeldingsmaatregelen, en dat vrouwelijke 

werknemers voortdurend het slachtoffer waren van 

seksuele intimidatie door collega's, waaronder 

hooggeplaatste leidinggevenden. In de aanklacht 

wordt beweerd dat de leidinggevenden en de HR-

afdeling van het bedrijf dit wangedrag niet hebben 

aangepakt. In de dialoog met Activision wordt er 

door Sustainalytics, namens PGGM, op 

aangedrongen dat er wordt meegewerkt aan 

lopende onderzoeken, dat de eisers naar behoren 

worden gecompenseerd en dat het 

antidiscriminatiebeleid wordt aangescherpt. 

Anti-vakbondsactiviteiten van Amazon 
In april 2021 diende de Retail, Wholesale and 

Department Store Union (RWDSU) een klacht in bij 

de Amerikaanse National Labor Relations Board 

(NLRB) omdat Amazon zich zou hebben bemoeid 

met de voorwaarden die nodig zijn voor het houden 

van eerlijke vakbondsverkiezingen in een 

distributiecentrum in Bessemer, Alabama. Naar 

verluidt heeft Amazon verschillende anti-

vakbondsstrategieën gebruikt, zoals het uiten van 

een reeks bedreigingen, het overplaatsen van 

werknemers die vóór de vakbond zijn naar functies 

waarin zij van hun collega's zijn geïsoleerd, en het 

onder druk zetten van werknemers om voor het oog 

van bewakingscamera's hun stem uit te brengen in 

een brievenbus. Er wordt door Sustainalytics 

(namens PGGM) ingezet op het voorkomen van anti-

vakbondsactiviteiten door Amazon, en een eerlijk en 

onpartijdig verloop van vakbondsverkiezingen. 

Engagement met China Gas Holdings na dodelijke 
gasexplosie door defecte pijpleiding 
Op 13 juni 2021 deed zich een explosie voor in een 

gaspijpleiding die eigendom was van Shiyan 

Dongfeng Zhongran City Gas Development Co Ltd, 

een dochteronderneming die voor 85% in handen is 

van CHINA GAS HOLDINGS LTD (China Gas). De 

explosie veroorzaakte enorme schade aan 

commerciële en residentiële gebouwen in Shiyan, 

China. Als gevolg van het ongeval kwamen 26 

mensen om het leven en raakten meer dan 100 

mensen gewond, waaronder 30 ernstig. De Chinese 

autoriteiten stelden een onderzoek in en 

concludeerden dat de directe oorzaak ernstige 

corrosie en scheurvorming in de pijp was. 

Sustainalytics voert namens PGGM het engagement 

voor deze casus, met als doel dat er duidelijkheid 

geboden wordt over de herstelmaatregelen en dat er 

tijdig verleende steun aan slachtoffers gegeven 

wordt. Daarnaast wordt ingezet op het 

implementeren van veiligheidspraktijken en 

kwaliteitscontroles in het gehele 

infrastructuurnetwerk. 

Beëindiging engagement met Edison International 
wegens goed gevolg 
In het engagement met Edison International werd 

ingezet op het ontwikkelen van maatregelen om 

bosbranden en andere fysieke risico's te beperken. 

In een reeks incidenten met de servicekwaliteit en -

veiligheid die het bedrijf de afgelopen jaren heeft 

meegemaakt, springen er twee uit omdat ze 

vermoedelijk de dodelijke Thomas Fire in 2017 en de 

Woolsey Fire in Californië in 2018 hebben 

veroorzaakt. 

In februari 2020 diende Edison een 2020-22 Wildfire 

Mitigation Plan (WMP) in, dat gebaseerd was op drie 

pijlers: verhoogd situationeel bewustzijn, verharding 

van het net en verbeterde operationele praktijken. 

Tijdens het bosbrandseizoen in 2020 is de 

apparatuur van Edison niet betrokken geweest bij 

bosbranden met dodelijke slachtoffers of ernstige 

gevolgen voor eigendommen. In 2021 zijn er geen 

grote bosbranden geweest die verband hielden met 

de apparatuur van Edison. Daarom is besloten de 

zaak te seponeren. 

Mensenrechtenschendingen Chinese burgers door 
technologie van Thermo Fisher 
Thermo Fisher heeft biomedische en bioinformatica-

technologie geleverd aan de Chinese overheid, die 

deze gebruikt voor het op grote schaal verplicht 

verzamelen van DNA, waardoor haar capaciteit voor 

biometrische surveillances en andere schendingen 
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van de mensenrechten wordt uitgebreid. De 

grootschalige DNA-verzameling schendt de 

privacyrechten van Chinese burgers, die niet de kans 

krijgen om met kennis van zaken zelf toestemming te 

verlenen. Bovendien heeft dit geleid tot een 

uitbreiding van de staatscontrole over de Oeigoeren 

in Xinjiang en etnische minderheden in andere 

regio's. PGGM wil dat Thermo Fisher haar due 

diligence en informatievoorziening verbetert op het 

gebied van mensenrechten, in het bijzonder met 

betrekking tot haar producten, diensten en zakelijke 

relaties. Dit engagementtraject is gestart door 

Sustainalytics en wordt namens PGGM uitgevoerd. 

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 pensioenuitvoerders  

in ondernemingen met activiteiten in Myanmar. Op 

basis van de ons beschikbare informatie, en de 

terugkoppeling van de in het Justice for Myanmar 

rapport genoemde ondernemingen, is er voor de 

helft van de ondernemingen geen vervolgactie meer 

nodig. Dit komt bijvoorbeeld omdat (i.) de 

desbetreffende onderneming zich inmiddels uit 

Myanmar heeft teruggetrokken, (ii.) wij de 

onderneming niet meer in portefeuille hebben of 

(iii.) de informatie uit het rapport in beginsel al 

onjuist was.  

Een aantal van de overige ondernemingen zegt géén 

directe betrokkenheid met het leger te hebben. 

Vrijwel alle olie- en gasproducenten die wel actief 

zijn (en blijven) in Myanmar hebben stappen 

aangekondigd zoals bijvoorbeeld de stopzetting van 

dividendbetalingen aan de Myanmarese Staat en/of 

het leger en het terugbrengen van de productie tot 

het niveau dat volstaat voor enkel binnenlandse 

behoefte; er wordt dus niets meer geëxporteerd. Wij 

houden deze ondernemingen nauwlettend in de 

gaten en proberen onze invloed als aandeelhouder 

waar nodig in te zetten.  

Wat resteert zijn een drietal ondernemingen die niet 

hebben gereageerd op onze verzoeken om hun 

verhouding tot de Myanmarese machthebbers toe te 

lichten noch dat zij stappen hebben ondernomen om 

de financiering van deze machthebbers stop te 

zetten. PGGM beraadt zich momenteel namens BPF 

Schilders welke stappen er richting deze drie 

ondernemingen genomen zullen gaan worden. 

IMVB-diepe spoor engagement 
Op 2 september heeft een tweede online 

engagementmeeting plaatsgevonden met een e-

commerce onderneming in het kader van het IMVB 

Diepe Spoor traject. Als groep hebben we ons in dit 

gesprek met name gericht op de relatie van de 

onderneming met vakbonden en hoe zij omgaan met 

CAO's in de landen waarin zij opereert. We hebben 

van de onderneming te horen gekregen dat ze 

mensenrechtenrisico's beter in kaart hebben 

gebracht, het beleid aan het aanscherpen zijn en dat 

ons gezamenlijke engagementproject inmiddels ook 

binnen de onderneming zelf is besproken. De e-

commerce onderneming lijkt wel terughoudend om 

teveel stappen te zetten dus een mogelijke escalatie 

is wellicht noodzakelijk. 

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 

https://www.pggm.nl/onze-diensten/transparantie-rapportages-en-beleidsdocumenten/
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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 29 oktober 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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