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Stemmen: bijzonderheden 
 

Klimaat en milieu   

Doel: Via de ondernemingen in portefeuille willen 
wij bijdragen aan het beperken van de opwarming 
van de aarde tot onder de 1,5⁰C. 
 

In het eerste kwartaal van 2022 heeft PGGM, 

namens BPF Schilders, samen met 10 andere 

institutionele beleggers en Follow This een 

aandeelhoudersresolutie ingediend bij 

TotalEnergies. Deze resolutie, die identiek is aan die 

van Follow This vorig jaar, vraagt de onderneming 

om korte, middellange en lange termijn doelen te 

stellen die zijn afgestemd op een 

opwarmingsscenario van 1,5 graden Celsius.  

Namens BPF Schilders stemde PGGM ook tegen de 

herverkiezing van de Raad van Bestuur van 13 

ondernemingen die worden beschouwd als 

'klimaatachterblijvers' omdat ze geen CO2-

reductiedoelstellingen hebben. Verder stemde 

PGGM voor vijf transitieplannen, tegen één 

transitieplan en voor één aandeelhoudersresolutie 

die aandrong op het zetten van CO2-

reductiedoelstellingen. 

Engagement: activiteiten en resultaten 
 

Klimaat en milieu   

Doel: Via de ondernemingen in portefeuille willen 
wij bijdragen aan het beperken van de opwarming 
van de aarde tot onder de 1,5⁰C. 

Essity implementeert maatregelen tegen 
ontbossing 
In 2017 en 2019 beweerde Greenpeace dat 

verschillende ondernemingen, waaronder Essity, 

karton van primaire vezels kochten van Svenska 

Cellulosa AB (SCA). Dit bedrijf is betrokken bij de 

ontbossing van beschermde bossen in Noord-

Europa. Na een uitgebreide email uitwisseling met 

Essity, concludeerde PGGM dat de onderneming en 

de leverancier voldoende maatregelen hebben 

genomen met betrekking tot deze zaak. Genomen 

maatregelen zijn de ontwikkeling van een publieke 

leverancierscode en klachtenmechanisme, 

openbaarmakingen, het zetten van doelstellingen en 

het tonen van betrokkenheid ter plaatse. De 

dataleverancier van PGGM besloot de 

controversescore op basis van de bevindingen van 

PGGM aan te passen. Het bedrijf heeft tijdens de 

dialoog concrete suggesties opgedaan over hoe zij 

haar praktijken op het gebied van ontbossing verder 

kan verbeteren. 

IMVB diepe spoor biodiversiteit 
In het kader van het IMVB diepe spoor over 

biodiversiteit is PGGM namens Bpf Schilders in 

gesprek geweest met een groot 

voedingsmiddelenbedrijf. Tijdens deze dialoog is 

duidelijk geworden hoe het bedrijf - net als andere 

voedselproducenten - investeert in "regeneratieve 

landbouw" als een nieuwe aanpak om zowel de 

klimaatcrisis als de biodiversiteitscrisis aan te 

pakken. De IMVB partners organiseerden 

verschillende workshops om deze "nieuwe 

oplossing" te begrijpen en hoe het zich verhoudt tot 

andere praktijken zoals circulaire en biologische 

landbouw. We zijn zeer positief over deze educatieve 

inspanningen omdat ze helpen bij het kritisch 

beoordelen van de voortgang van 

voedselproducenten naar meer duurzame 

praktijken, alsook het onderzoeken van 

greenwashing. Het stimuleert ook de ontwikkeling 

van een gedeeld perspectief binnen het IMVB-

samenwerkingsverband, waarin het maatschappelijk 

middenveld, overheidsinstanties, pensioenfondsen 

en verzekeraars samenwerken. 

Samenwerkingsverband engagement  fossiele 
brandstofondernemingen 

Samen met zes andere Nederlandse beleggers, met 

een gezamenlijk beheerd vermogen van € 1,3 

biljoen, is PGGM mede namens Bpf Schilders een 

samenwerking aangegaan die aansluit bij het Climate 

Action 100 initiatief. Samen met deze groep zal 

PGGM namens Bpf Schilders de dialoog aangaan met 

toonaangevende olie- en gasondernemingen. De 

verwachtingen voor deze olie- en gasbedrijven zijn in 

het eerste kwartaal van 2022  bekendgemaakt in een 

publieke verklaring. 

Escalatie engagement met DBS 
Samen met zes andere institutionele beleggers 

maakt PGGM namens Bpf Schilders deel uit van het 

Asia Transition Platform, dat wordt gecoördineerd 

en geleid door Asia Research and Engagement (ARE). 

https://www.pggm.nl/en/press/group-of-dutch-investors-urges-oil-and-gas-companies-to-take-climate-action/
https://www.asiareengage.com/asia-transition-platform


 

   

 

Kwartaalrapportage Actief Aandeelhouderschap 

Eerste kwartaal 2022 

Het platform voert engagement met Aziatische 

banken om hen aan te moedigen te stoppen met de 

financiering van fossiele brandstoffen. In het eerste 

kwartaal van 2022 heeft het platform zijn 

engagement met DBS, een Singaporese bank, 

geëscaleerd door een verklaring op te stellen die ARE 

vervolgens op de jaarlijkse algemene vergadering 

van DBS heeft voorgelezen. 

Verder werd in februari 2022 een rondetafelgesprek 

gehouden met de Institutional Investors Council of 

Malaysia, waarbij PGGM en collega-platformleden 

de uitdagingen van het bevorderen van de 

energietransitie bespraken met leidende 

Maleisische vermogensbeheerders. 

In gesprek met een Deens biotechbedrijf over 
milieudoelstellingen 

In het eerste kwartaal had PGGM namens Bpf 

Schilders een vervolggesprek met een Deens 

biotechbedrijf, nadat in het vierde kwartaal van 2021 

was gesproken over de vaststelling van hun 

doelstellingen. Het bedrijf heeft sindsdien een meer 

kwantitatieve CO2-doelstelling vastgesteld, maar de 

andere milieudoelstellingen bleven relatief vaag. De 

algemene doelstellingen voor het beloningsbeleid 

zijn transparanter en concreter geworden, maar het 

is minder duidelijk geworden hoe duurzaamheid in 

de beloning van bestuurders wordt opgenomen. 

PGGM heeft het bedrijf daarom een aantal 

voorbeelden van peers gestuurd en geeft hier over 6 

maanden opvolging aan in een follow-up gesprek. 

Goed ondernemingsbestuur   

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

Alphabet niet bereid tot dialoog over 
antitrustbezwaren 
Alphabet, het moederbedrijf van Google, is 

wereldwijd in verschillende rechtszaken verwikkeld 

wegens vermeende antitrustbezwaren. Dit heeft 

onder andere geleid tot enkele enorme boetes van 

autoriteiten, waaronder de Europese Commissie. 

PGGM heeft Alphabet gevraagd naar deze 

beschuldigingen en welke stappen zij van plan zijn te 

ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen. 

Helaas heeft Alphabet alleen gereageerd met de 

mededeling dat deze zaken momenteel onderwerp 

zijn van een rechtszaak (en daarom niet met 

buitenstaanders besproken kunnen worden) en 

verwezen zij naar hun website voor verdere updates. 

Alphabet heeft een deel van zijn website gewijd aan 

zijn standpunt over antitrustbezwaren en 

waarom/hoe die bezwaren volgens het bedrijf niet 

gerechtvaardigd zijn. Wij zien het gebrek aan 

bereidheid van de onderneming om te reageren, 

naast verklaringen zoals hierboven vermeld, als 

problematisch voor het oplossen van de 

onderliggende problemen. We zullen de 

onderneming de komende periode aan blijven 

spreken op haar verantwoordelijkheid in deze. 

ITV PLC zegt toe verbeteringen door te voeren om 
wangedrag op de werkvloer aan te pakken 
ITV Plc., de moedermaatschappij van ITV Studios, is 

in januari door onze vermogensbeheerder PGGM 

benaderd om onze zorgen te uiten over recente 

meldingen van wangedrag op de werkvloer. De 

vermeende gevallen deden zich voor bij een 

productie van ITV Studios Nederland, namelijk The 

Voice of Holland. Wij hebben onze zorgen geuit, de 

stappen erkend die ITV al heeft genomen om de 

veiligheid op de werkvloer te verbeteren en 

aangegeven dat wij vertrouwen hebben in het 

management om passende maatregelen te nemen 

om toekomstige gevallen te voorkomen en huidige 

en eerdere gevallen te verhelpen. Het management 

heeft gereageerd, onze zorgen erkend en toegezegd 

verbeteringen door te voeren. 

Philips neemt aanvullende maatregelen om 
productcontroverses te voorkomen 
Philips heeft volgens de dataleverancier van onze 

vermogensbeheerder PGGM een lage ESG-score 

vanwege het Dream Station-geschil en de daarmee 

samenhangende grote productterugroeping. Het 

ESG-risico heeft betrekking op productveiligheid en -

kwaliteit. PGGM is daarom namens Bpf Schilders in 

gesprek gegaan met Philips. Philips heeft 

aangegeven via externe partijen een data review te 

verrichten om de apparaten te testen op mogelijke 

mutagene of carcinogene effecten als gevolg van 

gebruik van het product. Verder verklaarde Philips 

dat zij productcontroverses zeer serieus neemt en 

heeft het bedrijf onderzocht hoe hun cultuur hen kan 

hebben belemmerd om het incident te voorkomen 
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of sneller te reageren. Naar aanleiding hiervan heeft 

Philips de informatiestromen in het bedrijf verder 

gestroomlijnd. 

Mensenrechten 

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

Yum! Brands implementeert nieuwe gedragscode 
voor leveranciers 
Yum! Brands, het bedrijf achter formules als KFC en 

Pizza Hut, was naar verluidt betrokken bij incidenten 

op het gebied van mensenrechten in zijn 

toeleveringsketen. Namens Bpf Schilders is PGGM is 

gesprek gegaan met het bedrijf. Sinds het eerste 

gerapporteerde incident heeft Yum! Brands niet 

alleen een nieuwe gedragscode voor leveranciers 

opgesteld, maar ook begeleidende monitoring- en 

auditprogramma's ingevoerd om haar 

toeleveringsketen te herzien. Als gevolg hiervan is de 

onderneming gedurende een langere periode niet in 

verband gebracht met incidenten (noch direct, noch 

via haar toeleveringsketen). PGGM heeft de 

maatregelen die de onderneming heeft genomen 

gecommuniceerd met diens dataleverancier, die op 

zijn beurt heeft besloten de controversescore op 

basis van deze informatie op te waarderen. 

In gesprek met Costco Wholesale over dwangarbeid 
Costco Wholesale is in verband gebracht met 

dwangarbeid in haar toeleveringsketen. PGGM heeft 

namens Bpf Schilders informatie opgevraagd over 

hoe Costco Wholesale is omgegaan met een 

specifiek incident in de Xinjiang Uyghur Autonomous 

Region (XUAR). Er is gevraagd naar het beleid van de 

onderneming om dwangarbeid in haar activiteiten 

en toeleveringsketen te voorkomen en naar hoe dit 

beleid wordt gehandhaafd. Costco reageerde 

positief op de dialoog en lichtte haar beleid en 

maatregelen in detail toe. De onderneming 

controleert niet alleen haar leveranciers op grote 

schaal, maar biedt sinds 2022 ook eLearnings aan om 

haar leveranciers voor te lichten. Na deze informatie 

aan onze dataleverancier te hebben voorgelegd, 

werd de controversescore aangepast. 

 

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. 

PGGM heeft mede namens BPF Schilders contact 

opgenomen met de genoemde ondernemingen 

waarin via de PGGM Fondsen belegd is. In het 

voorgaande kwartaal werd al gerapporteerd over de 

uitsluiting van een bedrijf dat niet inging op onze 

verzoeken om opheldering te geven over diens 

betrokkenheid in Myanmar. 

Daarnaast kondigde TotalEnergies op 21 januari aan 

dat het zijn activiteiten in Myanmar zou 

terugtrekken, omdat het "niet kon voldoen aan de 

verwachtingen van veel belanghebbenden 

(aandeelhouders, internationale en Birmese 

maatschappelijke organisaties), die eisen dat de 

inkomsten uit de productie van het Yadana-veld niet 

langer via het staatsbedrijf MOGE naar de Birmese 

staat gaan". 

Dit besluit komt na bezwaren van een breed 

consortium van investeerders, waaronder onze 

vermogensbeheerder PGGM. 

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 
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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 29 april 2022 
 

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. 

 

https://www.pggm.nl/onze-diensten/transparantie-rapportages-en-beleidsdocumenten/
mailto:responsible.investment@pggm.nl

