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Op de One Planet Summit 
in december 2017 kwamen 

politici en maatschappelijke 
organisaties bijeen om 

hun steun te betuigen aan 
wereldwijde inspanningen 
om de klimaatverandering 

tegen te gaan en om dit 
proces te versnellen. Beleggers 

hebben het Climate Action 
100+ initiatief gelanceerd 

om in gesprek te gaan met 
de grootste uitstoters van 

broeikasgassen.
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Inhoud

De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel stijgen als dalen als gevolg van markt- en valutabewegingen, 
en het kan gebeuren dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
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Een positieve bijdrage leveren

Na drie decennia van pionieren zien we dat onze aanpak wordt beloond en 
inmiddels gemeengoed is in de wereld van vermogensbeheer. De VN Principles for 
Responsible Investment, die wij mede oprichtten en ondertekenden, zijn inmiddels 
ondertekend door 1750 ondernemingen met een vermogen van 70 biljoen USD. 

De groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal over de materialiteit voor beleggers 
van milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) is ongetwijfeld een belangrijke aanjager van de 
vooruitgang geweest. Maar niet de enige. 

De trend weerspiegelt ook de realiteit dat de financiële sector geen passieve toeschouwer 
kan zijn van de duurzaamheidsuitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Voor 
vermogensbeheerders geldt bovendien dat kapitaal aan hen wordt toevertrouwd, wat hen zowel 
invloed als verantwoordelijkheid geeft. Ik ben ervan overtuigd dat de sector zijn unieke positie 
effectief kan en moet inzetten om bij te dragen aan een duurzame toekomst van onze planeet, 
zoals vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

In dit jaarverslag van onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen, het zestiende 
inmiddels, gaan we dieper in op hoe ons engagement en onze stemactiviteiten wereldwijd 
rechtstreeks verband houden met een of meer van de 17 SDG’s. Ons engagement richtte zich in 
2017 op ruim 1300 bedrijven uit onze eigen portefeuille en die van klanten die van onze reo® 

engagementservice gebruikmaken. We namen een breed scala aan onderwerpen onder de loep die 
te maken hadden met diverse ESG-kwesties. Daarnaast werkten we samen met beleidsmakers over 
de hele wereld om marktbrede verbeteringen in normen en voorschriften tot stand te brengen.

Onze klanten hebben hoge verwachtingen van ons als ze hun geld aan ons toevertrouwen, en 
terecht. Om aan die verwachtingen te voldoen is het in mijn ogen niet voldoende om ieder 
kwartaal een financieel rendement te leveren. Het gaat er ook om dat wij ons opstellen als 
verantwoordelijk lid van de beleggingsgemeenschap en de ontwikkeling van een duurzame 
wereldeconomie ondersteunen. Want die vormt uiteindelijk het fundament voor welvaart en 
veiligheid op de lange termijn, voor zowel onszelf als onze klanten.

Richard Wilson
Chief Executive Officer and Chief Investment Officer,
BMO Global Asset Management 
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Engagementactiviteiten en aandachtsgebieden

In 2017 hebben we in totaal 1063 keer gesproken met 
676 bedrijven. 37% van deze gesprekken ging over 
milieunormen, 21% over sociale kwesties en 42% over het 
ondernemingsbestuur. We hebben het engagement op diverse 
manieren vormgegeven. Zo hebben we 303 ontmoetingen 
gehad, waarvan ruim een kwart met senior executives of 
bestuurders. De meeste ontmoetingen vonden een-op-een 
plaats, de rest vond plaats binnen samenwerkingsinitiatieven, 
als dit volgens ons de meest effectieve manier was om onze 
doelen te bereiken. Daarnaast hebben we ruim 800 bedrijven 
aangeschreven na afloop van de aandeelhoudersvergadering, 
om uit te leggen waarom we bepaalde stemmen hadden 
uitgebracht. Als we deze interactie meerekenen, komt onze 
activiteit in 2017 in totaal uit op 1906 engagementactiviteiten 
met 1363 bedrijven. 

Ons engagement op het vlak van milieu richtte zich nog 
steeds grotendeels op klimaatverandering. De leidraad 
vormden de richtlijnen die door de Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability 
Board zijn gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is om 
ervoor te zorgen dat bedrijven en beleggers op een meer 
consistente wijze verslag doen van analyses die van belang zijn 
voor het milieu. Daarnaast waren we actief betrokken bij het 
opzetten van Climate Action 100+, een initiatief om mondiale 
samenwerking tussen beleggers tot stand te brengen en zo de 
betrokkenheid bij dit thema te vergroten. 

Wat maatschappelijke kwesties betreft, stonden in ons 
engagement onder meer twee projecten in de farmaceutische 
sector centraal: één over de prijsstelling van medicijnen 
door Amerikaanse bedrijven, en één over de toegang tot 
geneesmiddelen. Daarnaast hebben we opnieuw aandacht 
besteed aan arbeidsnormen, waarbij de focus lag op de 
toeleveringsketen. In het kader van deze activiteiten gingen 
we langs bij fabrieken en distributiecentra in het VK om een 
beter beeld te krijgen van de arbeidsomstandigheden. Dit na 
beschuldigingen van slechte arbeidspraktijken. 

Ons engagement in 2017
Engagement kan een krachtig middel zijn om ESG-risico’s te bestrijden bij de bedrijven waar we in 
beleggen en om een bredere maatschappelijke verandering teweeg te brengen. We doen in dit rapport 
verslag van ons engagement en geven onder meer aan hoe dit zich verhoudt tot de Sustainable 
Development Goals (SDG’s), de doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
 

Ook spraken we bedrijven aan op diverse kwesties aangaande 
ondernemingsbestuur. Bij een deel van dit engagement vormden 
bedrijfsspecifieke kwesties die op aandeelhoudersvergaderingen 
aan bod kwamen het uitgangspunt. Daarnaast hebben we 
nog een aantal andere engagementprojecten voltooid, onder 
meer over de manier waarop bedrijven in de VS reageren op 
moties van aandeelhouders waar een meerderheid vóór is, 
over de beloning van uitvoerende bestuurders in het VK, en 
over bestuurseffectiviteit bij Indiase bedrijven. Voor dit laatste 
project hebben we een bezoek aan de regio gebracht om een 
goed beeld te krijgen van de situatie en in gesprek te gaan met 
toezichthouders in de sector en andere marktpartijen.
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“Financiën kunnen, moeten en zullen de doorslaggevende 
factor zijn die bepaalt of we de strijd zullen winnen  
of verliezen. De blik is bij geldzaken altijd gericht  

op de toekomst. We moeten ervoor zorgen dat financiën  
niet alleen worden ingezet om winst te behalen, maar  

ook ten goede komen aan de toekomst van  
de mensheid en de planeet.” 

Secretaris Generaal van de Verenigde Naties,  
António Guterres

3%

11%

24%

6%

4%

17%Geen SDG

Leven op het land

Vrede, rechtvaardigheid en 
sterke instellingen

2 Zero Hunger 
3 Good Health and Well-Being

5 Gender Equality

6 Clean Water and Sanitation 

8 Decent Work and Economic Growth

9 Industry, Innovation and Infrastructure 

11 Sustainable Cities and Communities 

12 Responsible Consumption and Production

13 Climate Action

15 Life on Land
16 Peace, Justice and Strong Insitutions

No SDG

Duurzame steden en 
gemeenschappen 

Verantwoorde consumptie en 
productie

Aanpak klimaatverandering

subthema’s van ons engagement hebben verbonden aan de 
corresponderende SDG’s.

Bij 17% van onze engagementactiviteiten hielden we ons 
uitsluitend bezig met kwesties rond ondernemingsbestuur. Deze 
activiteiten waren niet bedoeld om een specifieke SDG direct 
te ondersteunen. Hoewel goed ondernemingsbestuur wat ons 
betreft cruciaal is voor een duurzamere economie, zien we 
geen rechtstreekse relatie tussen corporate governance en een 
specifieke SDG. Een belangrijke uitzondering hierop vormt onze 
betrokkenheid bij diversiteit op bestuursniveau, die grotendeels 
gericht was op genderdiversiteit en daarmee ondersteuning 
biedt aan SDG 5, de gelijkheid van mannen en vrouwen. 

Engagement en SDG’s

Tot op heden hebben we ons engagement onderverdeeld in 
kwesties die te maken hebben met milieu, maatschappij en 
ondernemingsbestuur (ESG). In de discussie over positieve 
effecten voor de duurzaamheid spreken overheden, 
ondernemingen en beleggers echter steeds vaker in termen van 
SDG’s ofwel Sustainable Development Goals. We hebben daarom 
net als vorig jaar ons engagement in kaart gebracht aan de hand 
van SDG’s, om meer inzicht te krijgen in de overlap.

Sinds 2016 hebben we verder gewerkt aan de ontwikkeling van 
onze methodiek. In 2016 bestond onze analyse hoofdzakelijk 
uit het koppelen van onze zeven engagementthema’s aan 
SDG’s. Inmiddels zijn we zover dat we alle 43 meer specifieke 
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We zijn in gesprek gegaan met bedrijven in alle grote markten, 
verspreid over in totaal 62 landen. Onze teamleden zijn in de 
loop van het jaar afgereisd naar 12 landen, waaronder Brazilië, 
India, Japan, de VS en Maleisië. 

We hebben in 2017 in 199 gevallen kunnen vaststellen dat er 
sprake was van een verandering of ‘milestone’, waarbij het 
bedrijf als gevolg van ons engagement een verbetering had 
doorgevoerd in het beleid of in zijn praktijken. 

De belangrijkste wijzigingen vonden plaats op het gebied 
van klimaatverandering. Een belangrijke impuls vormde 
de publicatie van richtlijnen door de Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability 
Board, plus het feit dat moties van aandeelhouders met 
betrekking tot het milieu steeds vaker op een meerderheid 
onder de aandeelhouders kunnen rekenen, zelfs in de VS. Ons 
engagement heeft er onder meer toe geleid dat bedrijven 
toezegden hun openbare verslaglegging te verbeteren in 
overeenstemming met de richtlijnen van de TCFD, en dat zij 
hun bedrijfsstrategie wijzigden. 

Ook is er veel vooruitgang geboekt met het bevorderen van 
goede normen voor ondernemingsbestuur: 47% van alle 
milestones valt in deze categorie. Een deel van de bedrijven koos 
voor ontvlechting bij de benoeming van directieleden en heeft 
minimumnormen vastgesteld voor de onafhankelijkheid van 
het bestuur. Een ander gebied waarop we duidelijke verbetering 
zagen, is bezoldiging. Dit geldt voor markten zoals die in het VK, 
waar bedrijven door bindende beloningsvoorstellen een grotere 
verantwoordingsplicht hebben. In de paragraaf over corporate 
governance gaan we hier dieper op in. 

Vooruitgang op maatschappelijke gebieden bleek over het 
algemeen wat moeilijker te bereiken. Er waren in 2017 
geen kwesties die duidelijk in het oog sprongen, maar er 
was hier en daar wel sprake van verbeterde praktijken. Dat 
varieerde van betere strategieën met betrekking tot voeding 
in de voedingsmiddelensector, meer transparantie bij de 
prijsstelling van medicijnen in de farmaceutische sector, 
verbetering van het beleid rond vrije meningsuiting en privacy 
bij telecombedrijven tot het vaststellen van formeel beleid 
voor migranten werknemers in hun toeleveringsketen door 
technologiebedrijven.

Aangesproken ondernemingen per land

United Kingdom 11%
Continental Europe 18%
North America 24%
Asia (ex Japan) 15%
Japan 16%
Other 16%

Verenigd Koninkrijk 11%
Continentaal Europa 18%
Noord Amerika 24%
Azië (exd. Japan) 15%
Japan 16%
Overig 16%

Resultaten van ons engagement in 2017 
Het meeste succes hebben we in 2017 geboekt met ons engagement op het gebied van 
klimaatverandering, een terrein waarop bedrijven er door druk vanuit de beleggers steeds meer toe 
overgaan hun bedrijfsmodellen en toekomstverwachtingen te heroverwegen.
 

We gebruiken onze internationale expertise om 
te bepalen welke benadering het beste werkt in 
de verschillende nationale markten en passen 
ons engagement hierop aan om zoveel mogelijk 
invloed uit te kunnen oefenen. 
Claudia Wearmouth, Governance and Sustainable 
Investment team
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Tesco 

Achtergrond

Voedselverspilling is financieel relevant en ligt moreel gevoelig voor 
Tesco. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen vastgesteld en is op weg 
deze te bereiken. Tesco ondersteunt SDG12.3, de doelstelling om tot 
2030 de voedselverspilling door de winkels en door consumenten, 
maar ook door toeleveranciers en in de eigen productie te halveren. 

Actie

We zijn de dialoog met Tesco over dit onderwerp in 2012 aangegaan. 
Ons doel was het bedrijf te stimuleren om de voedselverspilling 
te kwantificeren en systemen te implementeren waarmee deze 
verspilling in de gehele waardeketen kan worden verminderd. In 
de loop der jaren heeft Tesco de uitdagingen voor ons inzichtelijk 
gemaakt. Met ons engagement in 2017 hebben we de mate van 
vooruitgang van het bedrijf gezien.

Oordeel

We zijn blij met het werk dat Tesco op dit vlak verricht 
en zijn positief gestemd over de verdere ontwikkeling. 
De belangrijkste resultaten tot op heden zijn: 
de publicatie van onafhankelijk gecontroleerde 
gegevens over voedselverspilling; voorzitterschap van 
‘Champions 12.3’ door de CEO van Tesco (Champions 
12.3 is een coalitie van leiders die zich inzetten voor 
een versnelde aanpak van voedselverspilling); en 
dat er geen voedsel naar vuilstortplaatsen gaat. In 
2017 is 39.000 ton aan voedselafval gegenereerd. Dit 
werd ingezet voor de terugwinning van energie, voor 
diervoeder en voor anaerobe vergisting. 

Emma Lupton, Governance and Sustainable 
Investment team

HSBC 

Achtergrond

Na een reeks breed uitgemeten schandalen rondom wangedrag 
werden de afgelopen jaren vraagtekens gezet bij de bedrijfscultuur 
en compliance processen van de bank. Dit kwam tot een 
hoogtepunt in 2012, toen de Amerikaanse toezichthouders een 
deferred prosecution agreement (DPA) afdwongen waarin de bank 
verplicht werd zijn complianceraamwerk en zakelijke werkwijzen 
binnen 5 jaar te herzien. 

Actie

Ons engagement met HSBC kent een lange geschiedenis, maar is 
de laatste jaren geïntensiveerd om te monitoren in hoeverre de 
bank aan de eisen van de DPA voldoet en om druk op het bestuur 
en het management uit te oefenen zodat deze zich meer inspannen 
om de uitdagingen bij het invoeren van compliance processen aan 
te pakken. 

Oordeel

Over het algemeen waren we tevreden over de 
proactieve wijze waarop HSBC de laatste jaren in 
gesprek ging met beleggers en over de zichtbare 
vooruitgang die het bedrijf op een aantal terreinen 
heeft geboekt. Zo heeft de bank zijn interne 
complianceprocedures geactualiseerd, wat blijkt uit 
het feit dat de Amerikaanse toezichthouders het 
verstrijken van de DPA in december 2017 hebben 
goedgekeurd; daarnaast heeft de bank een verbeterde 
ondernemingsbrede risicobeoordeling geïntroduceerd 
en heeft het echt leiderschap getoond op onderwerpen 
als het beheer van cyberrisico’s en milieufinanciering. 

David Sneyd, Governance and Sustainable 
Investment team 

Industrial and Commercial Bank of China 

Achtergrond

ICBC speelt een grote rol in de Chinese economie. De afgelopen 
drie decennia heeft de bank de zware industrie gefinancierd die 
de opkomst van China in de wereldeconomie mogelijk maakte. 
De overheid dringt nu aan op een schonere economische 
ontwikkeling. 

Actie

We zijn sinds 2008 met ICBC in gesprek over milieufinanciering. 
In 2017 kregen we de kans om het hoger management van 
de bank te ontmoeten. Wat ons het meest trof was dat ICBC in 
2016 voor 8 miljard USD aan nieuwe leningen bleek te hebben 
verstrekt aan milieuprojecten. Veel meer dan aan de kolen-
gerelateerde industrieën is verstrekt. 

Oordeel

De ICBS speelt een cruciale rol bij het financieren van 
de stappen die China zet om de schade aan het milieu 
te beperken en de uitstoot van broeikasgassen te 
reduceren. De milieurapportage van de bank kan nog 
verbeterd worden, maar is al aanzienlijk verbeterd 
sinds we de bank tien jaar geleden voor het eerst 
benaderden. Na de ontmoeting heeft de bank zijn 
eerste groene obligatie uitgegeven om projecten 
op het gebied van duurzame energie en elektrische 
spoorwegen te financieren. We hebben in de groene 
obligatie belegd. 

Yo Takatsuki, Governance and Sustainable 
Investment team



8

Achtergrond en actie 

In juni 2017 hebben we deelgenomen aan een sitebezoek in 
Brazilië dat door het mijnbouwbedrijf BHP was georganiseerd. 
Doel van het bezoek was om met eigen ogen te zien hoe het 
staat met de ontwikkelingen rond de ramp in de Samarco-mijn 
in 2015, toen een grote dam bij de mijn doorbrak en ten minste 
17 mensen het leven verloren. Het was een van de grootste 
milieurampen die ooit in Brazilië hebben plaatsgevonden. 

We zijn drie dagen met BHP in de omgeving van Samarco 
gebleven en ontmoetten vertegenwoordigers van de Renova 
Foundation, die toezien op de herstelwerkzaamheden. Ook 

hebben we gesproken met werknemers van Samarco en 
vertegenwoordigers van de gemeenschappen die door de ramp 
zijn getroffen. 

Sinds de ramp hebben de twee ondernemingen in de joint 
venture, BHP en Vale, zich gezamenlijk ingespannen om de 
schade te herstellen, de financiële gevolgen te beperken en hun 
reputatie weer veilig te stellen. De datum voor het heropenen 
van de mijn is vastgesteld op 2018 en BHP is kennelijk 
in gesprek met Vale om zijn belang aan het Braziliaanse 
mijnbouwbedrijf te verkopen.

BHP – bezoek aan de Samarco-mijn 
Pogingen van BHP Billiton en Vale om de gevolgen van de ramp die in 2015 in de Samarco-mijn 
plaatsvond te herstellen, zijn bemoeilijkt door de politieke en economische crisis waaronder Brazilië 
gebukt ging. Het zal voor ondernemingen moeilijk blijven om zich in deze lastige omstandigheden 
staande te houden, vooral als zij actief zijn in sectoren die een sterke band met de overheid hebben.
 



9

“In de twintig jaar dat we een ESG-
engagementprogramma volgen zijn steeds meer 

bedrijven gaan inzien dat als zij samenwerken met 
beleggers dit voor beide partijen voordelen kan 

opleveren voor de prestaties op de lange termijn.” 
Juan Salazar, Governance and Sustainable  

Investment team

December 2016, 
voortgang bio-

engineering 
werkzaamheden. 

Afbeelding 
gereproduceerd met 

toestemming van BHP. 
(Bron: BHP) 

We onderstreepten dat het ons zorgen baart dat de bevolking 
de inspanningen van BHP en Vale nog altijd als niet legitiem 
beschouwt omdat zij in hun ogen immers samenspanden met 
de overheid voor een regeling die niet aan hun verwachtingen 
voldoet. We spoorden de bedrijven aan om te onderzoeken of 
zij meer kunnen doen om de plaatselijke belanghebbenden 
een grotere rol in het proces te geven. Om de scepsis over 
de gevolgen van de verontreiniging van de rivier op de 
lange termijn te verzachten, hebben we ook verzocht om 
onafhankelijke verificatie door de IUCN1 en openbaarmaking van 
de herstelplannen. Hoewel we geen duidelijke signalen zagen 
dat er iets mis zou zijn met het toezicht op compliance, moeten 
de bedrijven nog wel helderheid verschaffen over de manier 
waarop zij informatie over saneringsbetalingen verstrekken en 
de impact daarvan op de uiteindelijke begunstigden.

Tijdens de gehele reis, of we nu spraken met mijnwerkers 
of bewoners in de omgeving van Samarco of met 
bedrijfsmedewerkers op de kantoren in Sao Paolo en Rio de 
Janeiro, gingen gesprekken doorgaans over de bredere politieke 
context: de politieke gevolgen van het corruptieonderzoek 
onder de naam “Operation Car Wash”. Dit onderzoek richt zich op 
vele kopstukken uit de politiek en het bedrijfsleven, waaronder 
twee voormalig presidenten (Lula en Dilma Rousseff) en de 
huidige president, Michel Terner. De legitimiteit van politiek en 
bedrijfsleven ligt hierdoor zwaar onder vuur. 

Oordeel

De bredere politieke en economische omstandigheden drukken 
helaas een stempel op het proces. Het vergt veel van de 
bedrijven om daarin hun weg te vinden. Dat is spijtig maar 
was te verwachten. We zijn tevreden met de vooruitgang tot 
nu toe, maar onderstrepen dat er nog steeds risico’s zijn. We 
zullen de situatie in de gaten blijven houden. Hoewel het niet 
mogelijk is om de levens en huizen die door de ramp verloren 
zijn gegaan volledige te compenseren, tonen Vale en BHP tot 
nu toe een sterke betrokkenheid en hebben zij flinke financiële 
steun geboden om de schade te verhelpen. Dit zal de getroffen 
gemeenschappen en het milieu helpen om op den duur te 
herstellen.

Goed ondernemingsbestuur is cruciaal voor het 
herstel van de leefomgeving. Door het oprichten 
van Renova, een onafhankelijke stichting met 
een solide governance raamwerk, vergroten BHP 
en Vale de kans dat de herstelwerkzaamheden 
effectief zullen zijn op de lange termijn.1 Internationale Unie voor Natuurbescherming (International Union 

for Conservation of Nature, IUCN)
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Credicorp 

Achtergrond

Credicorp is de grootste financiële dienstverlener in Peru. De familie 
die het bedrijf heeft opgericht en er de belangrijkste aandeelhouder 
van is, heeft nog altijd een aanzienlijke invloed binnen de groep. Het 
bestuur bestaat vrijwel uitsluitend uit voormalige managers van het 
bedrijf en familieleden. Dit alles roept de vraag op over onterechte 
bescherming van het bestuur en kan ertoe leiden dat de  
belangen van minderheidsaandeelhouders in de knel komen.

Actie

Middels stemmen en gesprekken hebben we onze zorgen geuit en het 
bedrijf nadrukkelijk geadviseerd de samenstelling van het bestuur te 
herzien met ook niet-uitvoerende directeuren zonder banden met het 
bedrijf. Het verheugde ons dat op de aandeelhoudersvergadering van 
2017 een onafhankelijk, niet-uitvoerende bestuurder (INED) met een 
sterke ervaring in de financiële sector werd benoemd.

Oordeel

Het zou goed zijn als het bestuur zijn huidige 
samenstelling grondiger zou herzien. Het risico 
bestaat dat het ‘groepsdenken’ de overhand krijgt en 
dat bestuursleden blijven hangen in besluiten uit het 
verleden. Dit zet de dynamiek binnen het bestuur 
op het spel en kan er uiteindelijk toe leiden dat het 
minder effectief wordt. We blijven met Credicorp in 
gesprek over deze kwestie. 

Juan Salazar, Governance and Sustainable 
Investment team

Fiat Chrysler Automobiles  

Achtergrond

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) heeft tot op heden nog steeds niet 
geïnvesteerd in elektrische auto’s. De focus ligt op sports utility 
vehicles (SUV’s), waardoor de uitstoot van FCA-voertuigen hoger is dan 
die van zijn concurrenten. Een punt van zorg zijn dan ook de 
nalevingskosten en de strategische gevolgen voor de lange 
termijn. We leven immers in een tijd waarin vervoersmiddelen in 
snel tempo de overstap maken naar elektrisch. 

Actie

We vroegen het bedrijf om heldere toekomstgerichte doelstellingen 
voor voertuigen met een lage uitstoot te formuleren en meer te doen 
om obstakels aan de vraagzijde weg te nemen, bijvoorbeeld door bij 
te dragen aan het realiseren van voldoende oplaadinfrastructuur. 

Oordeel

Door de focus op mogelijke fusies op de korte 
termijn en de centrale plaats van SUV’s in het 
assortiment blijft FCA waarschijnlijk achterop in 
de markt voor elektrische voertuigen. Ondanks 
de verschuiving binnen de bedrijfstak en de 
betrokkenheid van beleggers geeft het bedrijf 
strategisch nog geen prioriteit aan elektrificatie. 
Anderzijds is de onderneming dankzij het 
betrekkelijk lage aandeel van dieselwagens in 
haar productassortiment minder getroffen door de 
implicaties van het dieselschandaal.  

Thomas Hassi, Governance and Sustainable 
Investment team

JD Sports 

Achtergrond

In 2016 kwamen in een undercoverdocumentaire over het magazijn 
van JD Sports in Kingsway Business Park, een bedrijvenpark in het VK, 
slechte arbeidsomstandigheden aan het licht. Medewerkers kregen 
nulurencontracten met een salaris beneden het minimumloon, het 
toezicht en de veiligheidscontroles waren overdreven scherp en  
personeel werd gedreigd met ontslag wanneer zij even wilden  
uitrusten tijdens een lange werkdag. Door de gebrekkige 
informatieverschaffing kwamen we aanvankelijk tot de conclusie  
dat het bij JD Sports ontbrak aan goede systemen om arbeidsrisico’s 
effectief te beheersen. 

Actie

We bezochten het distributiecentrum van Kingsway voor een rondleiding 
door de fabriek en ontmoetten de CFO en logistiek directeur. Onze 
gesprekken waren gericht op het monitoren van arbeidsbureaus die het 
bedrijf gebruikt en de tevredenheid van het personeel op locatie.

Oordeel

Tijdens onze gesprekken hebben we onze mening 
over het inadequate personeelsbeleid bijgesteld. 
Het bedrijf verzekerde ons ervan dat zij de zaak 
serieus nemen en maatregelen treffen om 
arbeidsgerelateerde risico’s te beperken. Zo kregen 
uitzendkrachten vaste contracten aangeboden, wat 
hun carrièreperspectieven ten goede kwam. Ook zijn 
uitzendbureaus doorgelicht en past JD Sports formele 
procedures toe voor feedback vanuit het personeel. 
Magazijnwerkzaamheden blijven echter een lastige 
opgave. Ondernemingen zoals JD Sports dienen zich 
proactiever op te stellen en transparanter te zijn over 
hun aanpak van arbeidsgerelateerde kwesties.  

Liat Piazza, Governance and Sustainable 
Investment team
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in de keten. Ook wees het bedrijf erop dat het Congres en de 
media meer aandacht besteedden aan Mylan dan aan grotere 
bedrijven die over grote budgetten voor lobby en juridische 
zaken beschikken. Wij delen die mening niet.

Oordeel

Het stelt teleur dat Mylan geen verantwoordelijkheid 
neemt voor de slechte werkwijzen en het gebrekkige 
bestuur. We kregen de indruk dat de onderneming zichzelf 
ziet als slachtoffer van het politieke debat over de dure 
gezondheidszorg in de VS. De ervaren compliancecommissie 
had meer moeten doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf 
de kwestie proactief aanpakt. Ook hadden we kritiek op de 
remuneratiecommissie, die voor $ 43,6 miljoen aan aandelen 
toekende aan een voormalige CEO en in voorgaande jaren niets 
had gedaan aan de grote onvrede bij aandeelhouders over de 
bezoldiging. We hebben gestemd tegen de herbenoeming van 
zeven van de negen niet-uitvoerende bestuurders, inclusief 
leden van de compliance- en remuneratiecommissie. Ook 
hebben we, net als vele anderen, tegen de beloningsregeling 
gestemd, maar de motie is op de aandeelhoudersvergadering 
niet goedgekeurd. Ondanks deze publiekelijk breed uitgemeten 
bezorgdheid onder de aandeelhouders, heeft Mylan nog steeds 
niets gedaan om voldoende hervormingen door te voeren op 
deze punten.

Yo Takatsuki, Governance and Sustainable Investment 
team

Credicorp 

JD Sports 

Achtergrond

De Amerikaanse farmaceutische industrie kwam in een kwaad 
daglicht na controverses over prijsverhogingen van medicijnen, 
waardoor een debat ontstond met een sterk politieke 
lading. Mylan, een Amerikaanse producent van generieke 
geneesmiddelen, kreeg veel kritiek nadat het bedrijf de prijs 
van EpiPen in minder dan tien jaar tijd had vervijfvoudigd 
(EpiPen is een adrenaline-injector om anafylactische shock 
te bestrijden). Deze discussies hebben geleid tot een 
aanhoudende roep om de medicijnprijzen te reguleren en 
limietprijzen vast te stellen, wat een aanzienlijke impact kan 
hebben op de sector.

Actie

Voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 
is een groep onder leiding van de New York City Comptroller 
een publieke campagne gestart om beleggers op te roepen 
om tegen de herbenoeming van belangrijke bestuurders 
te stemmen. Ons volmachtadviesbureau ISS kwam met de 
hoogst ongebruikelijke aanbeveling om tegen vrijwel het 
hele bestuur te stemmen, omdat zij gezamenlijk aansprakelijk 
zijn voor ontoereikend risicobeheer. Om het bedrijf de kans 
te geven hun kant van het verhaal te vertellen, hadden we 
voor de aandeelhoudersvergadering een diepgaand gesprek 
met hen. Mylan stelde zich afwerend op en gaf aan dat het 
schandaal rond EpiPen flink was overdreven. Wat zij deden 
was immers niet erger dan wat veel andere bedrijven doen; 
het probleem zat in de manier waarop de gezondheidszorg in 
de VS is georganiseerd, met een groot aantal tussenpersonen 

Mylan

“Beleggers worden steeds kritischer op bedrijven 
die niet op de zorgen van aandeelhouders 
reageren. Wij geloven in de kracht van een 

positief en pragmatisch engagement, maar als 
we geen vooruitgang zien dan schromen we 

niet ons stemrecht in te zetten om verandering 
af te dwingen.” 

Kalina Lazarova, Governance and Sustainable 
Investment team



In 2017 hebben we namens BMO Global Asset Management 
(EMEA) en onze reo®-klanten gestemd op ruim 97.000 moties op 
bijna 9.500 vergaderingen over de hele wereld. We hebben ons 
bij het uitoefenen van het stemrecht gebaseerd op onze interne 
richtlijnen voor ondernemingsbestuur, die elk jaar worden 
geactualiseerd. 

Bij 72% van alle moties hebben we voor het management 
gestemd, een iets lager percentage dan in 2016 (75%). Net 
als in voorgaande jaren was de beloning van uitvoerende 
bestuurders het belangrijkste meningsverschil tussen beleggers 
en het management. We hebben bij 47% van alle moties 
over beloningen tegen het management gestemd. Dit is iets 
minder dan in 2016, maar de uitkomst blijft teleurstellend. Het 
tempo waarmee verbeteringen worden doorgevoerd in de 
beloningsstructuur is nog altijd laag, met name in bepaalde 
markten zoals de VS. 

Meer in het algemeen waren we verheugd over de positieve 
ontwikkelingen op het punt van marktspecifieke governance-
richtlijnen en hebben we meerdere malen input kunnen 
geven tijdens consultaties. De aandacht voor onderwerpen als 
diversiteit en verantwoordingsplicht van bestuurders passen 
goed bij hoe wij als mondiale belegger tegen deze kwesties 
aankijken. Ze zijn van fundamenteel belang voor een effectief 
ondernemingsbestuur.

Naarmate rapportage- en wettelijke vereisten in markten 
over de hele wereld veranderen, zullen nieuwe uitdagingen 
en kansen zich voordoen. Het voorleggen van duidelijke en 
gestructureerde visies aan besturen is nog nooit zo belangrijk 
geweest en we zijn ervan overtuigd dat onze stem een effectief 
deel uitmaakt van deze dialoog.

Uitoefening stemrecht en deugdelijk 
ondernemingsbestuur in 2017
Wij zien de uitoefening van stemrecht als een essentieel onderdeel van het aandeelhouderschap en als 
een kans om veranderingen te beïnvloeden. Voordat we onze stem uitbrengen gaan we regelmatig in 
gesprek met bedrijven om toe te lichten wat onze verwachtingen zijn. Na de stemming leggen we uit 
waarom we tegen het management hebben gestemd. 
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1  Hiertoe behoren onthoudingen, blanco stemmen en gevallen waarin we geen 
stemrecht hebben uitgeoefend vanwege aandelenblokkering in bepaalde markten 
of eventueel het ontbreken van een volmacht

Hoe er in 2017 gestemd is Stemmen tegen het management

5%  
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 India 

De Securities Exchange Board of India erkent de noodzaak om 
aandeelhouders beter te beschermen en is bezig de regelgeving 
omtrent aandeelhoudersrechten en bestuurseffectiviteit 
te hervormen. Rond toezichthouders hangt nog altijd een 
zweem van corruptie, waardoor zowel lokale als internationale 
beleggers niet graag afwijken van de huidige aanpak, die sterk 
op regels is gebaseerd. Gezien de huidige sfeer in de markt 
lijkt het onwaarschijnlijk dat er in de nabije toekomst een 
verschuiving plaatsvindt naar een meer op principes gebaseerd 
systeem. 

 VK 

Begin 2017 bestond er grote onzekerheid over de politieke en 
juridische situatie, toen wijzigingen in de regelgeving door de 
vervroegde algemene verkiezingen op losse schroeven kwamen 
te staan en de Brexit-onderhandelingen het politieke landschap 
domineerden. Corporate governance hervormingen zijn sindsdien 
echter in een stroomversnelling geraakt toen de governance 
code en de daaraan gerelateerde wetgeving werden herzien. 
Beleggers hechten er steeds meer belang aan bestuurders 
ter verantwoording te roepen, vooral wanneer individuele 
bestuurders naar hun mening onvoldoende presteren. 

 Japan 

Japanse institutionele beleggers zijn begonnen met actief 
engagement met locale bedrijven. We hebben de dialoog over 
governance in Japan voortgezet en we hebben een langlopend 
project afgerond dat we mede leidden en dat aandrong op 
meer onafhakelijke bestuurders, minimaal eenderde. Hierdoor 
voelden grote Japanse corporaties zich genoodzaakt om ervoor 
te zorgen dat een derde van de bestuursleden onafhankelijk is. 

 VS 

De markt in de VS toonde in 2017 een wisselend beeld. De roep 
onder aandeelhouders om klimaatverandering nam toe nadat bij 
drie olie- en gasbedrijven moties waren goedgekeurd. Meer in 
brede zin richtte de aandacht zich echter op aandelenstructuren 
met ongelijke stemrechten, nadat de beursgang van Snap 
Inc een golf van kritiek op gang had gebracht. Verder buigt 
de Senaat zich momenteel over de Financial CHOICE Act, die 
bedoeld is om de bestuurlijke hervormingen van de Dodd-Frank 
Act terug te draaien. 

Diversiteit wordt inmiddels wereldwijd beschouwd als essentieel voor een effectief bestuur en is een 
veelbesproken onderwerp van engagement en in politieke discussies. Daarnaast is de steun voor 
klimaatgerelateerde moties van aandeelhouders de laatste jaren aanzienlijk toegenomen.
Daniel Jarman, Governance and Sustainable Investment team
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Stemmen tegen het management, per markt

We beschouwen ons rentmeesterschap als een mondiale 
aangelegenheid en oefenen stemrecht uit in 84 landen over 
de hele wereld. We baseren ons daarbij op onze governance 
principes en combineren deze met de marktspecifieke kennis 
die we inmiddels hebben opgebouwd. 

De grafiek laat zien hoezeer de agenda’s van 
aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd onderling verschillen. 
In sommige markten zoals het VK, Rusland en China zorgt 
het volume aan administratieve moties voor een vertekend 
beeld. Zo hebben we in het Verenigd Koninkrijk bij ruim 30% 
van alle vergaderingen bij minstens één motie een tegenstem 
uitgebracht. Maar door het grote aantal moties die in stemming 
werden gebracht, kwam het aandeel stemmen tegen het 
management uiteindelijk uit op slechts 4%. Op regionaal niveau 
is er dus sprake van een basale overeenstemming in hoe de 
agenda is opgebouwd, maar op mondiaal niveau verschillen 
de markten onderling aanzienlijk wat betreft de onderwerpen 
waarop aandeelhouders kunnen stemmen.

Remuneration
Board Elections
Shareholder Proposals
Capital Structure
Routine & Other Business
All Proposals

47%
28%

22%
21%

24%
51%
33%
27%
26%
25%
23%
21%
20%
19%
18%
16%
15%
15%
14%
11%
7%
4%

0 10 20 30 40 50

Remuneration
Board Elections
Shareholder Proposals
Capital Structure
Routine & Other Business
All Proposals

47%
28%

22%
21%

7%
24%

0 10 20 30 40 50 60

51%
33%

27%
26%
25%

23%
21%

20%
19%

18%
16%
15%
15%

14%
11%

7%
4%

Japan
Frankrijk
Verenigde Staten
Italië
Australië
Zuid-Afrika
Spanje
Canada
Brazilië
Zwitserland
Mexico
India
Nederland
Duitsland
China
Rusland
Verenigd Koninkrijk

% stemmen tegen het management per markt



14

Interactie met overheidsbeleid 
Door engagement met afzonderlijke bedrijven kunnen wel sterkere normen voor ESG-beheer worden 
bereikt, maar slechts tot op zekere hoogte. Voor meer resultaat is engagement met beleidsmakers 
cruciaal. In 2017 hebben we met name aandacht besteed aan governance omdat toezichthouders 
wereldwijd zich bogen over voorstellen voor verbeterde werkwijzen. Daarnaast hielden we ons bezig 
met onder meer klimaatverandering.en arbeidsomstandigheden. 
 

Chili

Nederland

VK

Maleisië

Frankrijk

Sociaal 
beleid

Gezamenlijke brief 
waarin de US Securities 

and Exchange Commission 
wordt gevraagd het huidige 

transparantiebeleid rond 
conflictmineralen 
voort te zetten

Sociaal beleid
 Wereldwijd 
Publiek statement 
met verwachtingen 
van beleggers over 
suiker, obesitas en 
niet-overdaagbare 
ziekten

Ondernemings-
bestuur

 Mede ondertekenaar 
van ICGN brief aan de 

Minister van Economische 
Zaken over wettelijke 
bescherming tegen 

overnames

Ondernemings-
bestuur

Bijdrage aan de London 
Stock Exchange over 

wijzigingsvoorstel AIM-
Index regels

Ondernemings-
bestuur

Reactie op consultatie 
van Bursa Malaysia over 

voorstel voor herziene 
corporate governance 

code

Ondernemings-
bestuur

Brief aan de Securities 
Exchange Board of India 

over de invloed van 
‘promoter companies’

Ondernemings-
bestuur

 Reactie op de Corporate 
Governance Survey van 

de Santiago Stock 
Exchange (Chili)

Milieubeleid
 Brief van internationale 

beleggers aan 
regeringsleiders bij de 

G7 en G20, waarin zij zich 
nogmaals uitspraken 
voor de invoering het 
Klimaatakkoord van 

Parijs

VS

Milieubeleid
 Wereldwijd 

Reactie op consultatie van de 
Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures van de 

Financial Stability Board

Ondernemings-
bestuur

 Consultatie Eumedion 
Stewardship Code, 

Nederland 
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Onderzoek 
We publiceren regelmatig onderzoek 
naar onderwerpen die verband houden 
met verantwoord beleggen en met ons 
engagement in het betreffende jaar.  

 

   Collectieve rechten van werknemers in de 
toeleveringsketen

 Vooruitblik op governance
  Bezoldiging in het VK: vooruitblik op het 

stemseizoen*  
  Nutsbedrijven in de VS: energietransitie volgens 

Trump? Stopt Trump de energietransitie?
  Verantwoorde fondsen van BMO en de transitie naar 

een koolstorarme wereldeconomie
  Mensenrechtenbescherming in winningsindustrieën
 Cultuuromslag in de directiekamers van Japan Inc
  Wat betekent de Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures voor beleggers? 
  Corruptie in Brazilië – vele manieren om een auto te 

wassen*

 PRI in Person-conferentie – een samenvatting
  Toekenning van bonusaandelen: al te makkelijk 

verdiend?
  Presteren met principes: hoe kunnen investeringen 

in ESG bijdragen aan financiële opbrengsten? 

HongKong

Singapore

India

Australië

Maleisië

Japan

Sociaal 
beleid

Verklaring van 
beleggers vóór de 

Australische Modern 
Slavery Act 

Ondernemings-
bestuur

Hong Kong Stock 
Exchange: consultatie over 
wijzigingen in Corporate 

Governance Code 

Ondernemings-
bestuur

Bijdrage aan Tokyo 
Stock Exchange over 

standpunt aangaande 
informatieverschaffing 

in het Engels 

Ondernemingsbestuur
Wereldwijd 

FTSE- en MSCI-consultaties over  
duale aandelenstructuren met verschillende 

stemrechten

Ondertekenaar geworden van het Workforce 
Disclosure Initiative (WDI)

Indiening intentieverklaring over 
bestuursdiversiteit bij de 30% Club

Ondernemings-
bestuur

Brief aan Singapore Stock 
Exchange over mogelijke 

raamwerk voor duale 
aandelestructuren

* Vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor reo®-klanten

Meer informatie plus onze laatste viewpoints kunt u 
vinden op: bmogam.com/responsible-investing/
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Vijf thema’s om te volgen in 2018
Wat kunnen we in 2018 verwachten? We nemen een aantal onderwerpen onder de loep die volgens 
ons de agenda voor verantwoord beleggen het komende jaar zullen domineren.
 

Wegwerpmaatschappij op de schop – plastic in de oceanen toont aan hoeveel we 
weggooien 

Natuurdocumentaire Blue Planet II is erin geslaagd om politieke aandacht te krijgen voor het 
verwoestende effect van plastic afval, iets dat NGO’s al jaren proberen. Jaarlijks belandt meer dan acht 
miljoen ton plastic in de oceanen, wat gelijkstaat aan 16 volle boodschappentassen voor elke meter aan 
kustlijn die de wereld telt.

Beleidsexperimenten zijn zeer effectief gebleken. Door de belasting op plastic tassen die in het VK 
is ingevoerd, is het gebruik ervan met 85% gedaald1. We verwachten dat er in 2018 soortgelijke 
beleidsinitiatieven worden ontwikkeld. Hoogstwaarschijnlijk zullen die de plastic wegwerpflessen 
aanpakken. Daar worden immers elke minuut een miljoen exemplaren van verkocht, maar slechts 
een heel beperkt percentage is gemaakt van gerecycled materiaal. Dit betekent een mogelijke 
kostenpost voor ondernemingen die hun processen moeten aanpassen, maar het biedt ook kansen voor 
innovatieve verpakkingsoplossingen.

#metoo – een omslag in de werkcultuur? 

Na de beschuldigingen tegen Harvey Weinstein is deze hashtag snel viraal gegaan en heeft sindsdien 
mensen wereldwijd de moed gegeven om zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie. 

Terwijl de beschuldigingen doorgaan heeft #metoo zich inmiddels getransformeerd tot Time’s Up, een 
metamorfose die laat zien hoe de aanvankelijke woede nu wordt omgezet in actie om de oorzaken 
aan te pakken. Op dit punt valt #metoo samen met stappen die beleggers momenteel ondernemen op 
kwesties zoals diversiteit binnen het bestuur en ongelijke beloning van mannen en vrouwen. 

Er zal in 2018 vermoedelijk meer aandacht komen voor de cultuur op de werkplek, vooral in door 
mannen gedomineerde sectoren zoals de technologiesector, en voor de vertegenwoordiging van 
vrouwen in het bestuur en het hoger management.  

Jaarlijks belandt meer dan acht miljoen ton plastic in de oceanen, een 
hoeveelheid die gelijkstaat aan 16 volle boodschappentassen voor elke meter 
aan kustlijn die de wereld telt.
World Economic Forum (2016) How much plastic is there in the ocean?

1 BBC (2016) Gebruik plastictas in Engeland drastisch gedaald sinds invoering 5 pence bijdrage
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“Het ESG-debat gaat niet langer alleen over risico’s 
en kansen. De discussie richt zich op de meer 

fundamentele vraag over de rol van de financiële 
sector in het creëren van een eerlijker en duurzamer 

samenleving.”
Vicki Bakhshi, Governance and Sustainable  

Investment team

Candy crushed – druk vanuit overheid en consument neemt toe naarmate bewijs voor negatieve 
gezondheidseffecten toeneemt

Suiker is goedkoop maar heeft aanzienlijke gevolgen voor de volksgezondheid. Obesitas, een ziekte die tot voor 
kort werd gezien als een rijkdomsverschijnsel, is steeds vaker gemeengoed in veel opkomende markten. Het 
percentage mensen met diabetes in landen als Mexico is tot recordhoogte gestegen. We worden steeds dikker 
en de gezondheidszorg slokt steeds meer van ons belastinggeld op.

Overheden zien hun pogingen om een gezonder eetpatroon te stimuleren onbeantwoord en stellen zich steeds 
strenger op. Ze kijken naar mogelijkheden om dit af te dwingen via onder meer regels voor etikettering en 
belastingheffing. Producenten van voedingsmiddelen en dranken buigen zich opnieuw over populaire recepten 
die belangrijk zijn voor het merk. Dit kan klanten kosten. Maar bedrijven die te langzaam handelen, kunnen op 
langere termijn marktaandeel verliezen en hun reputatie schaden

A-commerce en privacy – technologie stelt ons in staat onze aankoopbeslissingen steeds verder te 
automatiseren, maar wat betekent dit voor onze privacy? 

E-commerce was een grote stap vooruit, maar is niet meer het nieuwste van het nieuwste op het gebied van 
retailtechnologie. Het maakt plaats voor a-commerce (automated commerce), waardoor aankoopbeslissingen 
eenvoudiger worden. Het tijdrovende browsen en vergelijken wordt in a-commerce vervangen door algoritmes.

Gemak dient de mens, maar de toenemende mate waarin businessmodellen afhankelijk zijn van 
consumentengegevens heeft ook een keerzijde. De regelgeving met betrekking tot datagebruik, zoals de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden steeds strenger en misbruik wordt 
zwaar beboet. Als verkopers hun klanten verplicht moeten vragen of zij ermee instemmen dat hun persoonlijke 
gegevens worden gebruikt om toekomstige aankopen te voorspellen, dan zal dat weinig enthousiast worden 
ontvangen.

Opkomst van impact beleggen – beleggers herzien hun doelstellingen 

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een blauwdruk voor een betere wereld. Ze bestrijken 
kwesties variërend van armoede en ongelijkheid tot milieu, educatie en volksgezondheid en hebben 169 
doelen vastgesteld om de vooruitgang tot 2030 te monitoren. 

Vroeger vond men dat het de taak van de overheid was om voor vooruitgang te zorgen, eventueel met steun 
van liefdadigheidsinstellingen en ngo’s. Maar de tijden zijn veranderd. Er wordt nu ook verwacht van bedrijven 
en hun aandeelhouders dat zij erkennen dat hun handelswijze bredere gevolgen heeft voor de economie 
en de samenleving, en goed nadenken over hoe zij hun taak om voor risico gecorrigeerde rendementen te 
leveren in overeenstemming kunnen brengen met de noodzaak om deze gevolgen te beheersen.  

Wat betekent dit in de praktijk voor beleggers? We verwachten dat de snel groeiende markt voor 
impact beleggen zich verder ontwikkelt, en dat vaker pogingen worden gedaan om de impact op 
duurzaamheid portefeuillebreed te meten, aangezien beleggers willen aantonen in hoeverre zij handelen in 
overeenstemming met de SDG’s.
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Onze ESG-expertise  
We bieden een aantal oplossingen aan, waaronder gespecialiseerde ESG-strategieën, 
beleggingsstrategieën met ESG-integratie en reo®, onze Responsible Engagement Overlay service, 
waarbij we stemrecht uitoefenen en engagement voeren namens klanten.

We streven ernaar om op verantwoorde wijze te beleggen. 
Ons Governance and Sustainable Investment team (GSI-team) 
telt 14 deskundigen op het gebied van milieu, maatschappij 
en ondernemingsbestuur (ESG) en behoort tot de grootste 
gespecialiseerde teams in Europa. De teamleden komen uit 
diverse achtergronden en hebben een lange staat van dienst 
op het gebied van effectief engagement met ondernemingen 
wereldwijd. Ook worden we bijgestaan door een onafhankelijke 
Responsible Investment Advisory Council, die ons op de hoogte 
houdt van belangrijke trends op het gebied van ESG en ons 
adviseert over engagementprioriteiten.

Sinds de lancering van het Responsible UK Equity Growth het 
Fund (voorheen Stewardship Growth) in 1984 – de eerste ethische 
beleggingsstrategie in Europa – hebben we een voortrekkersrol 
gespeeld. We zijn ervan overtuigd dat ondernemingen die ESG-
risico’s met succes weten te beheersen ‘en hier proactief mee 
omgaan, op lange termijn betere rendementen zullen realiseren. 

Ons aanbod aan verantwoorde fondsen, met een beheerd 
vermogen van in totaal ruim € 2 miljard1, omvat producten 
die mondiale markten, het Verenigd Koninkrijk en opkomende 
markten bestrijken en biedt klanten de mogelijkheid om 

1  Ultimo Q4 2017, 2 Ultimo Q4 2017, 3 Voorheen Stewardship Growth Fund, 4 Voorheen Stewardship Income Fund, 5 Heeft zijn geografische bereik verruimd in 1998, werd toen 
Stewardship International, 6 Voorheen Stewardship International Fund, 7 Ultimo Q4 2017, 8 Voorheen Ethical Bond Fund, 9 Ultimo Q4 2017.
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te investeren in aandelen en obligaties van bedrijven die 
bepaalde normen en waarden aanhangen. De filosofie achter 
deze fondsen rust op drie pijlers: beleggen in bedrijven 
die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en 
de leefomgeving; niet beleggen in ondernemingen die er 
schadelijke of niet-duurzame zakelijke werkwijzen op na 
houden; en onze invloed als beleggers aanwenden om de 
keuze voor best practices in ESG-kwesties aan te moedigen door 
middel van engagement en het uitoefenen van stemrecht. 

Het GSI-team ondersteunt de verantwoorde fondsen en verleent 
daarnaast engagement- en stemservices aan 29 klanten met 

€ 162 miljard onder engagementadvies2. Deze diensten zijn 
beschikbaar voor zowel aandelenportefeuilles als vastrentende 
portefeuilles.

Onze aanpak staat onder toezicht van een mondiale Responsible 
Investment Committee, die de eindverantwoordelijkheid draagt 
voor de goedkeuring van het beleid dat BMO Global Asset 
Management volgt op het gebied van verantwoord beleggen. 
We willen op deze manier onderstrepen hoeveel belang we aan 
ESG-factoren hechten. Dit comité wordt voorgezeten door Richard 
Wilson, onze CEO en CIO.
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“We zijn trots op ons grote en zeer ervaren 
Governance and Sustainable Investment team. Het 

bestaat uit deskundigen met een schat aan ervaring 
en dankzij hen zijn we in staat om high-end 
oplossingen aan te bieden aan onze klanten.” 

Richard Wilson, Chief Executive Officer en Chief Investment 
Officer, BMO Global Asset Management
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