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De eerste stappen op het gebied van duurzaam beleggen waren sociaal 
gedreven. Initiatieven waren gericht op arbeidsomstandigheden en 
mensenrechten. Oftewel de ‘S’ (social) van ESG. Inmiddels lijkt het er op 
dat de meeste aandacht uit gaat naar de ‘E’ (environment) met daarbinnen 
het klimaatthema als koploper. De vraag die daarbij opkomt is of sociale 
aspecten meer aandacht moeten krijgen in het duurzame beleid van 
beleggers. 

Voor een deel is er sprake van interacties tussen de milieu en sociale 
thema’s. Klimaat en klimaatverandering bijvoorbeeld hebben indirect 
grote sociale impact. Denk aan de verwoestijning als gevolg van 
klimaatverandering. Dit maakt het voor grote gebieden onmogelijk om 
daar nog voedsel te verbouwen of water aan het gebied te onttrekken. 
Deze gebieden worden onbewoonbaar en de mensen die daar wonen 
moeten op zoek naar een nieuwe leefomgeving. In 2016 gaf generaal 
Middendorp al aan dat klimaatverandering een bedreiging is voor de 
wereldvrede. 

Daarnaast is er nog steeds sprake van de eerdergenoemde aandacht voor 
mensen en arbeidsrechten. Wanneer deze worden overtreden is vaak een 
koersreactie het gevolg. Zo wordt PostNL momenteel beticht van 
kinderarbeid, onderbetaling en de managers van het leidinggeven aan een 
criminele organisatie. Hierop daalde de koers met circa 15%.

Met name op het aspect van onderbetaling kunnen beleggers meer focus 
aanbrengen. Want hoewel contra-intuïtief, blijkt dat bedrijven die beter 
betalen ook betere resultaten behalen. Medewerkers blijken meer loyaal, 
beter te presteren en minder vaak ziek te zijn. Waardoor de hogere 
arbeidskosten (deels) opwegen tegen de hogere opbrengsten. Vanuit 
zowel financieel als maatschappelijk perspectief kan het dus lonen om 
terug te gaan naar hoe duurzaam beleggen ooit begon. 
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Algemene ontwikkelingen
Nieuws en trends in het eerste kwartaal van 2022

Europese autoriteiten geven meer 
duidelijkheid over toepassing 
transparantieregels SFDR
De drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) hebben
een gezamenlijke verklaring uitgebracht over 
de toepassing van de Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR). In de verklaring 
verduidelijken de Europese toezichthouders 
de verwachtingen die zij hebben ten aanzien 
van de naleving van de SFDR door 
marktpartijen totdat de nieuwe technische 
standaarden zullen gelden. Dat is naar 
verwachting vanaf 1 januari 2023. Ook lichten 
zij toe wat zij tot die tijd verwachten van 
marktpartijen om te rapporteren hoe 
beleggingen in lijn zijn met de Europese 
taxonomie voor duurzame beleggingen.

Recordaantal resoluties ingediend door 
aandeelhouders
Het eerste kwartaal van 2022 is een 
recordjaar gebleken voor resoluties die zijn 
ingediend over milieu- en sociale 
onderwerpen. Medio maart 2022 hadden 
Amerikaanse bedrijven te maken gehad met 
529 resoluties die waren ingediend over E&S-
onderwerpen, een stijging van 22% in 
vergelijking met dezelfde datum vorig jaar. 
Dezelfde trend is te zien in Japan. De 
resolutie-onderwerpen waren divers, maar 
hebben meestal betrekking op CO2-reductie 
en het vergroten van diversiteit van het 
personeelsbestand. Er is ook een versterking 
waar te nemen van regelgevende instanties 
die dit soort aandeelhoudersactiviteiten 
ondersteunen. Het meest prominente 
voorbeeld is de uitspraak van de Securities 

and Exchange Commission (SEC), de 
Amerikaanse toezichthouder van 
effectenbeurzen. De SEC sprak zich voor de 
eerste keer uit tegen het voornemen van een 
bedrijf, Amazon, om een voorstel van 
aandeelhouders met betrekking tot de 
transparantie van belastingbetalingen buiten 
de stemming te houden. Vorig jaar koos de 
SEC in 34 procent van de gevallen de kant van 
bedrijven om E&S-voorstellen te blokkeren, 
maar dit jaar deed ze dit in slechts 15% van de 
gevallen. Deze regelgevende ondersteuning 
voor beleggers laat zien dat de perceptie over 
waar aandeelhouders toezicht op moeten 
houden, verschuift naar een bredere reeks 
onderwerpen.

Inzichten nieuw IPCC report 
Het laatste rapport van het Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) alarmeert 
opnieuw dat we niet op schema liggen om de 
wereldwijde temperatuurstijging te beperken 
tot 1,5 graad Celsius. Het rapport stelt dat 
voor het beperken van emissies een 
systeemverandering en een onmiddellijke en 
significante toename van energie-
efficiëntiemaatregelen vereist is, in 
combinatie met een radicale vermindering 
van de productie van fossiele brandstoffen. 
Het rapport wijst ook op de rol van de natuur 
als een essentiële koolstofput om de ergste 
gevolgen te voorkomen. We moeten ook meer 
investeren in aanpassingen om ons voor te 
bereiden op de gevolgen van de 
onvermijdelijke temperatuurstijging.

Beleggers moeten kritisch beoordelen of de 
instrumenten die worden ingezet voldoende 

zijn en moeten onderzoeken hoe de hefboom 
van de financiële sector kan worden ingezet 
om de temperatuurstijging te beperken. Er 
moet gekeken worden naar nieuwe vormen 
van beleggingen zoals nature-based solutions
en het zoeken naar blended finance-
oplossingen. 

Aankondiging van sociale taxonomie
In februari van dit jaar publiceerde het EU 
Platform on Sustainable Finance het 
eindrapport over de sociale taxonomie. Het 
initiatief heeft tot doel een EU-kader te 
creëren om activiteiten te beoordelen in het 
licht van hun bijdrage aan het 
maatschappelijk welzijn.
In tegenstelling tot de milieutaxonomie, die 
wetenschappelijk onderbouwde 
doelstellingen heeft, vindt de sociale 
taxonomie zijn grondslag in internationaal 
erkende sociale normen, zoals die zijn 
vastgelegd in de VN-richtlijnen voor het 
bedrijfsleven en mensenrechten. Maar 
ondanks de verschillen, heeft de voorgestelde 
sociale taxonomie een vergelijkbare structuur 
als de milieutaxonomie. Zo moet er een 
substantiële bijdrage worden geleverd, mag er 
geen significante schade berokkend worden 
en zijn er minimale waarborgen opgenomen. 
Hoewel de definitieve criteria nog niet bekend 
zijn, kunnen bedrijven er nu al baat bij 
hebben om te begrijpen of en hoe hun 
activiteiten een bijdrage leveren aan de 
doelstellingen zoals die al zijn vastgelegd. Dit 
is een goede manier om voorbereid te zijn op 
aanstaande wetgeving, maar ook om het 
reputatierisico te beperken en 
maatschappelijke impact te creëren.
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In dit kwartaalrapport ligt de focus op de 
bevordering van goede gezondheid en 
welzijn als een essentieel onderdeel van 
een duurzame samenleving. Een 
belangrijk thema voor investeerders en 
één van de zeventien Sustainable 
Development Goals (SDG’s). Gezondheid 
wordt ook genoemd in het Social
Taxonomy-rapport dat in februari 2022 is 
gepubliceerd door het Platform on 
Sustainable Finance van de Europese 
Unie. De taxonomie moet ervoor zorgen 
dat de toegang tot gezonde en voedzame 
voeding van hoge kwaliteit wordt 
verbeterd, vooral voor kinderen.

Gezondheid is een belangrijk thema in 
duurzaam beleggen. Het is één van de 
sociale fundamenten die moeten worden 
beschermd, om binnen de veilige en 
rechtvaardige zone voor de mensheid te 
kunnen opereren (zie figuur 1). Het 
beschermen van de menselijke gezondheid is 
daarmee een fundamenteel 
beleggingsbeginsel. 

Het thema gezondheid staat bovendien in 
wisselwerking met andere 
beleggingsthema’s. Zo kan het gebruik van 
fossiele brandstoffen, water en land (indirect) 
gevolgen hebben voor de gezondheid van 
mensen. Tegelijkertijd hebben bedrijven een 
directe invloed op de gezondheid van 
mensen, of het nu farmaceutische bedrijven 
zijn die medicijnen en vaccins aan de wereld 
leveren of fabrikanten en retailers die 
voedsel op ons bord brengen. Het is daarom 
van belang om als belegger goed te begrijpen 
wat de rol van bedrijven is in het bevorderen 
van de menselijke gezondheid. Gezonde 
voeding is daarbij een cruciaal thema.

Obesitas als beleggingsrisico én -kans
Obesitas is een snel groeiend probleem voor 
de gezondheid van de wereldbevolking. De 
aandoening treft wereldwijd inmiddels meer 
dan één miljard mensen. 4 maart 2022 is 
zelfs uitgeroepen tot Wereld Obesitas Dag 
om het bewustzijn te vergroten en op te 
roepen tot krachtige actie. Overgewicht en 
obesitas verminderen de kwaliteit van leven, 
hebben invloed op de geestelijke gezondheid 
en zijn in verband gebracht met veel niet-
overdraagbare ziekten zoals diabetes type 2, 
hartaandoeningen of osteoartritis. Het 
verband tussen overgewicht en het risico op 
ziekenhuisopname als gevolg van COVID 
heeft het belang van gezonde voeding 
benadrukt. 

De stijgende obesitascijfers (zie figuur 2) 
hebben ook gevolgen voor de economie. Dit 
komt bijvoorbeeld tot uiting in een hoger 

ziekteverzuim, lagere productiviteit en 
stijgende gezondheidsuitgaven. 

Als reactie op de groeiende problematiek 
rond obesitas hebben een aantal landen 
reeds een extra belasting op suikerhoudende 
producten en/of verplichte 
voedseletikettering  ingevoerd. Zo wordt in 
het Verenigd Koninkrijk, waar meer dan 25% 
van de bevolking overgewicht heeft, dit jaar 
nieuwe wetgeving ingevoerd die de promotie 
en marketing van voedingsmiddelen met een 
hoog vet, suiker en zoutgehalte (HFSS) aan 
banden legt. Naast dit reguleringsrisico 
waarmee voedselproducenten en retailers 
worden geconfronteerd, zijn er nog andere 
redenen voor deze bedrijven om ongezonde 
producten in hun assortiment te 
heroverwegen. Bedrijven kunnen hiermee 
immers inspelen op de stijgende vraag naar
gezondere producten en tegelijkertijd een 
positieve impact hebben op de 
volksgezondheid.
►►

Thema onder de loep
Gezondheid als sociale fundament onder onze samenleving

Figuur 1 –

Het concept 

van de donut 

economy -

Kate Raworth

Figuur 2 – Ontwikkeling overgewicht (Bron: Our World in Data)
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Om gezondheid hoger op de agenda 
te krijgen zijn er in de afgelopen 
jaren twee omvangrijke coalities van 
investeerders opgericht: de Access to
Nutrition Initiative (ATNI) en het 
ShareAction Healthy Markets Initiative. 
Via deze coalities werken beleggers 
samen met bedrijven in de 
voedingsindustrie om de 
beschikbaarheid van gezonder 
voedsel te verbeteren.

De rol van voedselproducenten en 
retailers
Zowel voedselproducenten als 
retailers hebben een belangrijke rol 
te vervullen bij het verbeteren van de 
gezondheid van de bevolking. 
Producenten zoals Nestlé, Unilever, 
Danone, PepsiCo, General Mills en 
Kellogg's kunnen hun regulerings- en 
reputatierisico beperken door een 
gezonder productassortiment aan te 
bieden, wat zal bijdragen aan het 
behoud van aandeelhouderswaarde 
op de lange termijn. Grote retailers 
zijn meestal ook voedselproducenten 
die hun eigen merkproducten 
aanbieden, maar ze hebben ook een 
rol te spelen bij het promoten van 
gezondere producten, of het nu hun 
eigen of merkproducten zijn. De rol 
van retailers staat centraal in de 
ATNI UK Retailer Index 2022. De 
index zal de 11 grootste foodretailers 
in het Verenigd Koninkrijk 

beoordelen op basis waarvan er 
engagementgesprekken met deze 
bedrijven gevoerd zullen worden om 
aandacht voor het probleem te 
vragen.

Conclusie: voedselsysteem, 
gezondheid en milieu
In november 2021 publiceerde 
ShareAction het rapport ‘Road 
Towards Healthier Markets’. Hierin 
benadrukt de coalitie de vooruitgang 
die er is geboekt door retailers, maar 
ook het werk dat nog moet worden 
gedaan om de impact te vergroten. 
Transparantie is niet langer de 
belangrijkste vereiste, de 
voedingsindustrie moet meer doen, 
inclusief het stellen van doelen om 
positieve verandering te stimuleren.

De voedingsindustrie speelt een 
grote rol in de weg naar een gezonde 
samenleving, maar we kunnen dit 
onderwerp niet in een silo bekijken. 
Voedselproductie heeft namelijk een 
grote impact op het milieu door het 
gebruik van plastic, water, land en 
energie. Het voedselsysteem en de 
impact ervan op de gezondheid van 
mensen en het ecosysteem zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het voedsel dat we eten heeft 
invloed op onze gezondheid en het 
voedsel dat we produceren heeft 

invloed op onze omgeving en ook die 
heeft invloed op onze gezondheid. 
Het is een uitdaging om deze 
aspecten met elkaar in balans te 
krijgen, bijvoorbeeld door de 
consumptie van fruit, groente en 
vezels en een vermindering van 
HFSS-voedsel en vlees. De rol van de 
voedingsindustrie is belangrijk in dit 
traject en beleggers zouden deze 
holistische visie moeten hanteren in 
hun interacties met bedrijven waarin 
ze beleggen.

Marie Payne
Responsible 
Investment Officer



6

Athora Netherlands streeft naar het creëren van positieve 
impact met haar beleggingen, onder andere via ESG 
obligaties. Er wordt onderscheid gemaakt naar de volgende 
categorieën van ESG-obligaties:
 Groen
 Duurzaam
 Sociaal

Onder duurzame obligaties vallen ook 'duurzaamheids-
gerelateerde obligaties' (sustainability-linked bonds: SLB’s). 
Dit zijn obligaties waarbij de uitgever extra rente op de 
obligatie betaalt als vooraf vastgestelde duurzame 
doelstellingen niet worden gehaald. 

Impact
Beleggen met impact

Ontwikkeling van ESG-obligaties (%) op totale obligatieportefeuille
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Nordiska Investeringsbanken

Porologis International Funding

Vesteda Finance

Royal Bank of Scotland

Banque Africaine de Développement

Credit Mutuel Arkea

French Republic

Proximus

Vonovia

Top 3 ESG-obligatiebeleggingen per categorie (€ x mln)

363

69

104

Omvang ESG-obligaties per categorie (€ x mln)
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Stewardship
Gezondheid als thema in engagements

Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Thema 
onder de loep’ is gezondheid een 
belangrijk beleggingsthema op weg naar 
een duurzame samenleving. Via ATNI en 
het ShareAction Healthy Markets 
Initiative, worden bedrijven in de 
voedingsindustrie aangespoord om hierin 
een proactieve rol op zich te nemen. De 
focus van beide initiatieven is het 
stimuleren van transparantie en het 
stellen van doelstellingen met betrekking 
tot de verkoop van gezonder voedsel.

Vanuit beide initiatieven zijn er het afgelopen 
kwartaal gesprekken gevoerd met Unilever, 
Nestle, Kellogg's en Carrefour. Onderwerpen 
die hierbij de revue passeerden zijn onder 
andere de introductie van een gezonder 
productaanbod, het verkleinen van porties, de 
betaalbaarheid van gezonde producten en de 
inzet van marketingcampagnes. Zo kwam 
bijvoorbeeld ook het verantwoord gebruik van 
stripfiguren op verpakkingen van producten 
gericht op kinderen voorbij als thema in de 
gesprekken.

In het engagement met Unilever werd er een 
zeer concreet en positief resultaat geboekt in 
het eerste kwartaal van 2022. Via ShareAction
trokken meer dan 100 beleggers gezamenlijk 
op om een aandeelhoudersresolutie in te 
dienen op de aandeelhoudersvergadering van 

Unilever op 4 mei aanstaande. De resolutie 
volgde op verschillende 
engagementgesprekken met het bedrijf over 
gezondheid en voeding, en vroeg om meer 
transparantie en het stellen van 
doelstellingen.

Als reactie op het indienen van de resolutie, 
beloofde Unilever al voor de 
aandeelhoudersvergadering om meer 
informatie te gaan verstrekken, nieuwe 
doelen op te stellen en 
engagementgesprekken met de coalitie voort 
te zetten. ShareAction en de aangesloten 
beleggers zien dit als een stap in de goede 
richting, wat er toe leidde dat de resolutie is 
ingetrokken. In 2022 zullen meer 
besprekingen plaatsvinden met Unilever om 
toe te zien dat het bedrijf haar belofte 
nakomt.
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45%

geen
geen

54%

1%

78
actieve engagements

48
aantal bedrijven waarmee 

wordt geëngaged

1543
aantal bedrijven in 

portefeuille

Stewardship
Aantal actieve engagements en geografische spreiding*

*In het overzicht zijn zowel bedrijven opgenomen waar Athora Netherlands via ACTIAM direct engagement mee voert, alsmede collectieve 
engagementinitiatieven waar Athora Netherlands bij aangesloten is.
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Stewardship
Onderwerpen en voortgang van engagements

Top 5 onderwerpen (aantal)

22

12

7

5

5

Klimaatactie

Gezondheid

Ontbossing

Corruptie

Landgebruik

* Engagements waarvoor geen mijlpalen worden bijgehouden zijn niet in het overzicht opgenomen

Voortgang over de afgelopen twaalf maanden**

0
Doelstellingen vastgesteld en bedrijf benaderd

1
Bedrijf bevestigt ontvangst correspondentie

2
Doelstellingen besproken met het bedrijf

3
Engagement in uitvoering

Engagement succesvol afgerond

Engagement niet succesvol

1

2

3

72

10

1

Mijlpaal Beschrijving Aantal Delta*

Top 5 sectoren (aantal)

16

13

7

5

5

Levensmiddelen

Pharmaceutica

Financiële instellingen

Retail

Horeca



Beleggingsuniversum
Nieuwe in- en uitsluitingen 

Alle organisaties waarin Athora 
Netherlands belegt worden onderzocht op 
milieu-, sociale- en governance (ESG) 
onderwerpen. De beoordelingscriteria 
voor deze onderwerpen staan in het MVB-
beleid van Athora Netherlands. Deze 
hebben betrekking op mensenrechten, 
fundamentele arbeidsrechten, corruptie, 
milieuvervuiling, wapens, dierenwelzijn en 
klant- en productintegriteit. De 
beleggingsprincipes komen voort uit 
internationale verdragen, 
overeenkomsten en ‘best practices’. 
Daarnaast beoordeelt Athora Netherlands 
of bedrijven de capaciteit hebben om zich 
aan te passen aan de lopende transities 
richting een duurzamere samenleving. 
Bedrijven die deze capaciteit ontberen, 
creëren financiële risico’s voor onze 
beleggingsportefeuille.  De volledige 
uitsluitingslijst is beschikbaar op de 
website van Athora Netherlands.

Bedrijven

De volgende bedrijven uitgesloten door het 

Comité op basis van reguliere screening: 

• Western Mining Co., Ltd. Dit bedrijf heeft 

weinig tot geen beleid op biodiversiteit, 

intern bestuur, gezondheid & veiligheid, 

koolstofuitstoot en relaties met lokale 

gemeenschappen. Hiermee beschikt het 

bedrijf niet over het adaptieve vermogen om 

het milieu en de mens voldoende te 

beschermen tegen eventuele risico’s die 

gepaard gaan met de bedrijfsvoering. 

Western Mining is daarom uitgesloten voor 

landgebruik. 

• MAG Silver Corp. Ook MAG beschikt niet over 

beleid met betrekking tot biodiversiteit, 

intern bestuur, gezondheid & veiligheid, 

watergebruik en relaties met lokale 

gemeenschappen. Bovendien zijn er geen 

initiatieven of programma’s om eventuele 

aantasting van de biodiversiteit en lokale 

soorten te monitoren en te beschermen. 

MAG Silver is daarom uitgesloten voor 

landgebruik.

• Embraer SA. Embraer overseas limited en 

Embraer Netherlands Finance B.V.: Embrear

en gelieerde bedrijven zijn actief in de 

wapenindustrie en ontwikkelen een 

vliegtoestel waarmee clusterbommen 

kunnen worden vervoerd en afgevuurd. 

Hiertoe worden ook op maat gemaakte 

onderdelen gefabriceerd die geen andere 

toepassing kennen. Dit is in strijd met het 

beleid van Athora Netherlands en daarom 

zijn deze bedrijven uitgesloten voor wapens. 

• Calumet Specialty Products Partners. Calumut

heeft lage scores voor zijn koolstofuitstoot 

en ook het management van chemische 

uitstoot is mager. Er zijn geen plannen voor 

een energietransitie of kwantitatieve doelen 

voor uitstootvermindering. Bovendien is het 

bedrijf weinig transparant en daarom is het 

uitgesloten voor fossiel brandstofgebruik en 

chemicaliën.

• Beijing Easpring Material Technology. Ook dit 

bedrijf presteert slecht op koolstof- en 

chemische uitstoot. Er zijn geen doelen om 

hun NOx of SOx emissie te verkleinen, er is 

geen publieke informatie beschikbaar over 

uitstoot en er is geen plan om gevaarlijke 

chemicaliën uit te faseren. Tot slot lijkt geen 

enkele milieustandaard te worden 

geïntegreerd in productieprocessen. 

Hiermee is het bedrijf niet-adaptief 

verklaard op chemicaliën. 

• Alliance Oil Company. Alliance is niet-adaptief 

in de transitie naar een economie waarin 

weinig koolstof wordt gebruikt. Er is geen 

bewijs van beleid, doelen of initiatieven om 

de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

te verlagen. Daarom is het bedrijf 

uitgesloten. 

• Hubei Energy Group. Hubei heeft als 

energiebedrijf plannen om een thermische 

kolencentrale uit te breiden naast het 

bouwen van twee nieuwe. Hiermee gaat het 

bedrijf in tegen de ideeën die Athora 

Netherlands heeft met betrekking tot 

fossiele brandstoffen. Daarom is het bedrijf 

uitgesloten.

►►
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Beleggingsuniversum
Nieuwe in- en uitsluitingen 

• Paramount Resources ltd. Het bedrijf scoort 

slecht op het onderwerp koolstof. Ondanks 

dat het bedrijf erkent dat het risico loopt 

hierop, heeft het geen duidelijke strategie of 

doelen gesteld om dit risico te verminderen 

en minder afhankelijk van koolstof te 

worden. Daarom heeft Athora Netherlands 

het uitgesloten voor fossiel 

brandstofgebruik. 

• Santos Limited. Ook Santos is besproken 

omdat het fossiel brandstofgebruik niet in 

lijn is met het beleid van Athora 

Netherlands. Het bedrijf heeft een strategie 

en doelen voor het verminderen van de 

uitstoot, echter is de huidige operatie niet in 

lijn hiermee en is het in de ogen van Athora 

Netherlands onmogelijk deze doelen te 

halen. Daarom is het bedrijf uitgesloten op 

fossiel brandstofgebruik.

• AES Gener. AES heeft ruim 5.000 MW 

geïnstalleerde capaciteit met hun 

kolencentrales en hiermee is ongeveer 70% 

van de omzet van het bedrijf afhankelijk van 

kolen. Dit is niet in lijn met het beleid van 

Athora Netherlands en daarom is AES 

uitgesloten op fossiel brandstofgebruik. 

• Gayatri Projects Limited. Ook dit bedrijf is nog 

erg afhankelijk van thermische kolen en is 

een nieuwe centrale aan het ontwikkelen. 

Hiermee gaat het bedrijf in tegen de 

ontwikkeling die Athora Netherlands graag 

ziet. Gayatri is daarom uitgesloten op fossiel 

brandstofgebruik.

• China Energy Engineering. China Energy 

Engineering is voor ruim 40% 

aandeelhouder van een thermische 

kolencentrale, naast dat het bedrijf bezig is 

een nieuwe centrale te ontwikkelen. Gelijk 

aan de vorige casussen, is dit niet in lijn met 

het beleid dat Athora Netherlands heeft 

omtrent fossiel brandstofgebruik. 

• Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd. Dit 

Chinese bedrijf is actief in het maken van 

moderne chemische producten op basis van 

kolen. De productie van dit soort producten 

gaat doorgaans gepaard met veel toxische 

emissies, echter heeft Ningxia geen 

mitigatieprogramma’s voor het uitfaseren

van giftige stoffen noch zijn de locaties 

gecertificeerd volgens de ISO 14001-

normen. Tot slot, zijn er geen kwantitatieve 

doelstellingen om giftige emissies en afval te 

verminderen of het gebruik van steenkool te 

verminderen. Hiermee voldoet het bedrijf 

niet aan de verwachtingen van Athora 

Netherlands en is het gekwalificeerd als 

niet-adaptief. 

Nieuwe sancties

Naast de reguliere screening, zijn er het 

afgelopen kwartaal twee bedrijven uitgesloten 

als gevolg van nieuwe sancties van onder 

andere de Europese Unie als gevolg van de 

oorlog in Oekraïne. Dit zijn:

• AK Alrosa PAO: AK Alrosa is een in Rusland 

gevestigd bedrijf dat voornamelijk actief is in 

de exploratie, mijnbouw, productie en 

verkoop van diamanten. Het bedrijf is 

uitgesloten omdat de meerderheid van de 

bestuurszetels wordt ingenomen door 

regeringsvertegenwoordigers van de 

Russische staat.

• RZD Capital en R: RZD Capital is een vehikel 

van  de Russische Spoorwegen en krijgt de 

beoordeling van het moederbedrijf. 

Aangezien de Russische Spoorwegen op de 

sanctielijst staan, zijn beide bedrijven

uitgesloten.

Landen (staatsobligaties)

Staatsobligaties zijn een belangrijke 

beleggingscategorie bij Athora Netherlands en 

vormen een essentieel onderdeel van de 

strategie voor verantwoord beleggen. Het 

beleid van Athora Netherlands geeft de ESG-

criteria aan op het gebied van milieu, 

maatschappij en bestuur die worden 

meegewogen bij de beleggingsbeslissingen. 

Meer concreet gaat het om onderwerpen 

zoals de rechten van de mens, corruptie, het 

milieu en wapens. Afgelopen kwartaal zijn er 

geen landen van status veranderd.
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Beleggingsuniversum
Compliance met duurzaamheidsbeleid
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Ontwikkeling van statussen 
op totale portefeuille (%)
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Statussen voor sectoren met 
het grootste gewicht in de 

portefeuilles (€ x bn)

Athora Netherlands monitort op continue 
basis de alignment van de beleggingen met 
het duurzaamheidsbeleid. De beleggingen 
waren in het afgelopen kwartaal voor het 
overgrote deel (99,9%) in lijn met het 
duurzaamheidsbeleid, waarin wordt gestuurd 
op het uitsluiten van de statussen ‘niet-
adaptief’ en ‘onacceptabel gedrag’ . Het kleine 
percentage beleggingen dat de status 

‘onacceptabel gedrag’ krijgt is in het eerste 
kwartaal van 2022 licht toegenomen tot 
0,02%. Dit betreft beleggingen van fondsen 
van de externe managers Apollo (Ineos
Finance) en Vanguard (Airbus Finance, 
Dassualt Aviation, La Francaise des Jeux, 
Paddy Power Betfair, Safran en Thales) in 
relatie tot betrokkenheid bij onder andere 
controversiële wapens en gokactiviteiten. Het 

percentage non-adaptieve bedrijven in de 
portefeuille is afgenomen tot minder dan 
0,01%. Dit betreft alleen nog beleggingen in 
de bedrijven Mitsubishi (JPM) en Uniper
(Vanguard).

 Adaptief     Risicovol      Niet-adaptief      Geen status  Onacceptabel gedrag



Doelstellingen
CO2e-voetafdruk (in tonnen)*
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Scope 1 emissies Scope 2 emissies

De langetermijndoelstelling van Athora Netherlands is om in 2050 een netto nulemissie te realiseren om de opwarming van de aarde te 
beperken tot 1,5°C. De tussendoelen om de broeikasgasintensiteit van de beleggingen van Athora Netherlands te verminderen, inclusief het 
onderliggende actieplan, worden later dit jaar gepubliceerd. Daarbij zal ook het transitiepad voor de doelstellingen, nu nog indicatief 
weergegeven, worden geformaliseerd.

Op basis van de afgelopen 9 maanden heeft Athora Netherlands een CO2e-reductie gerealiseerd door posities in grote uitstoters in de 
portefeuille af te bouwen. Dit heeft geleid tot een reductie van 18% in scope 1-emissies en 8% reductie in scope 2-emissies ten opzichte van 
juli 2021. Via engagement met resterende grote uitstoters, via bijvoorbeeld het CA100+ initiatief, stuurt Athora Netherlands op een verdere 
reductie van de CO2-uitstoot. Daarnaast kan Athora Netherlands overwegen om de grenzen voor uitsluiting van bedrijven met een hoge 
uitstoot, zoals bijvoorbeeld staal- en cementproducenten, te verhogen. Dit zijn bedrijven die grotendeels in de risicovolle categorie vallen in 
het beleggingsraamwerk van Athora Netherlands.

* De ontwikkeling van de uitstootcijfers in deze kwartaalrapportage wijkt af van het jaarverslag omdat in laatstgenoemde een inflatiecorrectie wordt 
uitgevoerd.
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Verantwoord 
Beleggen 

Kwartaalrapport 1e kwartaal 20222

ACTIAM N.V. en ACTIAM Sense B.V. (gezamenlijk ACTIAM) streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie 

te verstrekken uit betrouwbare bronnen. ACTIAM staat echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de 

informatie die in dit document wordt gegeven (hierna te noemen: Informatie). De Informatie kan technische of 

redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft geen garanties, expliciet of 

impliciet, met betrekking tot de vraag of de Informatie juist, volledig of actueel is. ACTIAM is niet verplicht om de 

Informatie aan te passen of om onnauwkeurigheden of fouten te corrigeren.

De ontvangers hiervan kunnen geen rechten ontlenen aan deze Informatie. De Informatie in deze presentatie is 

gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare bron voor het voorspellen van toekomstige waarden 

of koersen. De Informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan de informatie die door ACTIAM 

voor interne doeleinden wordt gebruikt. ACTIAM garandeert niet dat de kwantitatieve opbrengsten / winsten of 

andere resultaten met betrekking tot de verstrekte Informatie gelijk zullen zijn aan de potentiële winsten en 

resultaten volgens de prijsmodellen van ACTIAM.

Het is niet toegestaan de Informatie te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen 

vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de 

voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van ACTIAM.

De bespreking van risico's met betrekking tot Informatie kan niet worden beschouwd als een volledige 

opsomming van alle terugkerende risico's. De Informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als 

zakelijk, financieel, investeringsadvies, hedging-, handels-, juridisch, regulerend, fiscaal of boekhoudkundig 

advies. De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie. De 

beslissingen op basis van de Informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger.

De informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele en institutionele beleggers in de zin van artikel 1:1 van de 

Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in de United States

Securities Act of 1933 en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten 

in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. 

Met betrekking tot diensten verleend door ACTIAM N.V.:

De informatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod (of uitnodiging): 

• om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen

• om deel te nemen in een handelsstrategie;

• tot het verlenen van een beleggingsdienst.

Disclaimer


