
Deze tabel toont onze belangrijkste engagements in 2021 over thema’s die onder de OESO Responsible Business Conduct (RBC) Guidelines vallen. Het gaat om 
engagements over daadwerkelijke en/of potentiële negatieve gevolgen en hoe deze gevolgen worden beperkt. De tabel geeft geen volledig overzicht van al 
onze engagements inzake OESO RBC-gerelateerde thema’s.
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Abercrombie 
& Fitch Co.

VS Kleding Potentieel
3

Voortgezette dialoog met A&F over de 
aanpak van maatschappelijke kwesties en 
de betaling van leefb aar loon in de 
toeleveringsketen. 

We voerden een dialoog met de onderneming over de betaling van leefb aar 
loon. Inmiddels heeft A&F leefb aar loon in haar gedragscode voor leveran-
ciers opgenomen. A&F heeft een SVP ESG aangetrokken; deze is verant-
woordelijk voor de aansturing van de functies voor duurzaamheid, gemeen-
schapszin en inclusie & diversiteit. A&F wil deze doorlopende initiatieven 
verbreden en de ESG-strategie in haar bedrijfsactiviteiten verankeren. 

Atlantia Italië Infrastructuur Daadwerkelijk
3

Atlantia is een Italiaanse holding die actief 
is in de infrastructuursector, onder meer 
autowegen, luchthaveninfrastructuur en 
transportdiensten. In augustus 2018 stortte 
de Morandi-brug in Genua in. Deze brug 
maakte deel uit van een tolweg die werd 
geëxploiteerd door Autostrade per L’Italia 
(Autostrade), waarin Atlantia een meerder-
heidsbelang heeft. Bij het ongeval kwamen 
43 mensen om het leven. Om verbeteringen 
tot stand te brengen en toekomstige 
problemen te voorkomen, gingen we de 
dialoog met de onderneming aan.

In de zomer van 2020 werd de brug voltooid. Om problemen in de toekomst 
te voorkomen, heeft Atlantia een meetbaar en controleerbaar structureel 
programma opgesteld en openbaar gemaakt. Atlantia is afh ankelijk van, en 
nog in onderhandeling met, de overheid. Het programma is eff ectief 
gebleken; gedurende minstens één jaar na opstelling van het programma 
hebben zich geen ongelukken van wezenlijk belang voorgedaan. Voor de 
periode 2021 – 2023 heeft Atlantia een uitgebreide routekaart voor 
duurzame ontwikkeling gepubliceerd. Tot de onderwerpen behoren lokale 
gemeenschappen, klimaatverandering, ondernemingsbestuur en andere 
belangrijke duurzaamheidsthema’s. 

 BIJLAGE I I 

OESO RBC-gerelateerde engagementlijst 
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VINCI SA Frankrijk Bouw Daadwerkelijk
3

Vinci is een infrastructuurbedrijf dat zich 
hoofdzakelijk met de aanleg van wegen en 
metro’s bezighoudt en ook in Qatar actief is. 
Hoewel Vinci niet rechtsreeks stadions voor 
het wereldkampioenschap voetbal 2022 
bouwt, is zij wel bij de aanleg van de 
daarvoor benodigde infrastructuur betrok-
ken. In 2018 spande Sherpa, een Franse 
ngo, een proces aan vanwege de zware 
werkomstandigheden voor arbeidsmigran-
ten (moderne slavernij). We hebben overleg 
gevoerd met Vinci over arbeidsgerelateerde 
maatregelen en met Amnesty International, 
Sherpa en BW Int om volledig inzicht in de 
zorgen rond de activiteiten van Vinci te 
krijgen. 

Om een volledig en gedetailleerd beeld van de beschuldigingen met 
betrekking tot de activiteiten van Vinci in de regio te krijgen, spraken we met 
alle kritische stakeholders, onder wie Amnesty International, BWI (internati-
onale federatie van bouwvakbonden), Sherpa en MSCI (aanbieder van 
ESG-data), en met de onderneming. Na ons overleg met de aanbieder van 
ESG-data in september 2021 is de controverserating voor Vinci in oktober 
verhoogd van Watchlist naar Pass. Dit hield verband met de omvang van de 
impact die na nadere analyse van de controverse van aanzienlijk in beperkt 
werd gewijzigd. Vinci streeft naar de voortdurende verbetering van proces-
sen en omstandigheden met betrekking tot arbeids- en mensenrechten (in 
Qatar en bij alle bedrijfsonderdelen). 

Coats Group 
plc

VK Duurzame 
consumen-
ten-goederen

Potentieel
3

Coats Group plc is de grootste fabrikant en 
distributeur ter wereld van naaigarens en 
naaibenodigdheden. We gingen de dialoog 
met de onderneming aan om beter inzicht in 
de medewerkersbetrokkenheid in alle 
groepsonderdelen en toeleveringsketens te 
verkrijgen en de onderneming ertoe te 
bewegen om leefb aar loon onderdeel van 
haar duurzaamheidsstrategie te maken. 

Coats wil blijven werken aan leefb aar loon en de jaarlijkse toetsing van 
haar personeelsbestand aan de benchmark voor leefb aar loon. De resulta-
ten worden ieder jaar aan het bestuur gepresenteerd en waar nodig worden 
maatregelen genomen.
Coats heeft ook aanzienlijke verdere stappen gezet ter bevordering van de 
betaling van eerlijk loon. Zo is GSDCost, dat nu ook een ‘eerlijk loon’-tool 
omvat, geïmplementeerd. Zowel merken als leveranciers kunnen deze tool 
gebruiken om hun samenwerking te verbeteren en een transparantere 
kostprijsmethode, die rekening met de betaling van leefb aar loon houdt, te 
creëren.
Deze wereldwijde tool voor eerlijk loon combineert internationale produc-
tiestandaarden voor specifi eke kleding met gedetailleerde gegevens over 
effi  ciency van fabrieken, contracturen en eerlijk loon voor het betreff ende 
land. Dankzij deze tool kunnen merken en retailers het snel eens worden 
over een eerlijk leefb aar loon voor de productie van verschillende soorten 
kleding in alle fabrieken wereldwijd. 
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Nike VS Duurzame 
consumen-
ten-goederen

Potentieel
3

Nike is wereldleider in sportkleding. Onze 
dialoog met Nike voeren we in het kader 
van het Platform Living Wage Financials 
(PLWF). Een van de door ons aangekaarte 
kwesties betreft de lancering van de 
Converse-schoenen lijn. Deze schoenen 
worden gemaakt van geschoren schapen-
vel. Dit heeft een negatieve impact op het 
dierenwelzijn. We zijn met Nike in gesprek 
om beter inzicht te krijgen in plannen om een 
verantwoorde inkoop van geschoren 
schapenvel te waarborgen.

De PLWF-score van Nike voor leefb aar loon is verbeterd van ‘beleid in 
ontwikkeling’ naar ‘beleid in uitvoering’. 
De manier waarop Nike op de pandemie reageerde, werd gezien als 
exemplarisch voor de sector. Nike wil de kracht van sport gebruiken om door 
het coronavirus getroff en werknemers, gemeenschappen en mensen 
wereldwijd te steunen. Op een speciale webpagina staan alle maatregelen 
die de onderneming in reactie op de pandemie heeft genomen. 
Wij zetten de dialoog met Nike over het gebruik van geschoren schapenvel 
voort. Nike heeft toegezegd gecertifi ceerde mulesing-vrije wolvezel te 
gebruiken. We houden de vinger aan de pols. 

Alphabet VS Communica-
tie-diensten

Potentieel
3

Alphabet is een in de VS gevestigd 
technologie conglomeraat. Onze dialoog 
met deze multinationale onderneming gaat 
over kwesties op het gebied van mensen-
rechten. 

De onderneming heeft een Human Rights Executive Council (HREC) opgezet 
om toezicht te houden op en sturing te geven aan het wereldwijde program-
ma voor mensenrechten. Het Audit and Compliance Committee van de Raad 
van Commissarissen van Alphabet ziet nu ook toe op grotere risicoposities, 
onder meer op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging, 
burger- en mensenrechten en duurzaamheid. Het takenpakket van het Audit 
Committee is verbreed en omvat ook kwesties met betrekking tot duurzaam-
heidsrisico’s. 

H&M Zweden Kleding Potentieel
3

Dit engagement is onderdeel van een 
bredere samenwerking met H&M over 
leefb aar loon.

H&M is een van de toonaangevende ondernemingen die zich inzetten voor 
de betaling van leefb aar loon in alle bedrijfsonderdelen en door toeleveran-
ciers. Doel van de voortgezette dialoog is waarborgen dat H&M de betaling 
van leefb aar loon in de toeleveringsketen proces matig verankert. 
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MTN Group Zuid-Afrika Tele-
communicatie

Daadwerkelijk
3

MTN is actief in een groot aantal 
opkomende markten. De naleving van 
mensenrechten en de bescherming van 
digitale rechten zijn voor MTN belangrijke 
onderwerpen. Namens de Investor Alliance 
on Human Rights voert Kempen de dialoog 
met de onderneming. 

MTN publiceerde onlangs een herzien beleid inzake mensenrechten en 
digitale rechten en bracht tot ons genoegen voor het eerst een 
Transparantieverslag uit. Dit verslag werd ook door ngo’s en andere 
belangrijke stakeholders goed ontvangen. Met het verslag verbeterde MTN 
de transparantie over hoe zij de naleving van mensenrechten benadert en 
met gebruikersgegevens en verzoeken van overheden omgaat. In 
september 2021 had Kempen een vervolggesprek over de behaalde 
resultaten. Ondanks grote vooruitgang is er ruimte voor verbetering. De 
onderneming zal in het volgende transparantieverslag haar rapportage van 
verzoeken om uitschakeling van het netwerk verbeteren en in de toekomst 
rekening houden met de standaarden van het Global Network Initiative. 
Gebruikersgegevens worden transparant gemaakt voor MTN-gebruikers.

BHP Australië Mijnbouw Daadwerkelijk
3

In 2015 brak de Fundão-dam, die door 
Samarco, een joint venture van BHP en Vale, 
werd geëxploiteerd. Dit kostte 19 
mensenlevens en had een verwoestende 
uitwerking op het milieu en de lokale 
gemeenschappen. Vijf jaar later was er al 
veel gedaan om de slachtoff ers van de 
ramp schadeloos te stellen.

BHP heeft een groot aantal initiatieven genomen voor verder herstel van de 
schade en het leed. Ondanks positieve engagement in 2020 publiceerde de 
VN een rapport waarin nogal wat kritiek werd geuit op de vooruitgang en 
het herstel van schade en leed. In een vervolggesprek dat we in 2021 
hadden, onderkende BHP de negatieve bevindingen van het VN-rapport, 
maar de onderneming tekende hierbij wel aan dat de werkzaamheden van 
de Renova Foundation waren belemmerd door de covid-19-pandemie. 
Momenteel werken circa 6.000 mensen bij deze stichting. De bouw van 
woningen, het herstel van milieuschade en de opheffi  ng van visverboden 
vergen tijd. Op klimaatgebied neemt BHP nieuwe initiatieven om haar 
klimaatstrategie te implementeren en haar doelstellingen voor 
vermindering van emissies te realiseren. 
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Alliance 
Pharma PLC

VK Gezondheids-
zorg

Potentieel
2

Alliance Pharma PLC is een farmaceutische 
onderneming. We zijn een dialoog 
aangegaan over de strategie voor 
klimaatverandering en de invulling van 
ambities conform het Klimaatakkoord van 
Parijs, in het bijzonder de meting en 
rapportage van scope 3-emissies en de 
vaststelling van CO2-reductiedoelen. 

Alliance Pharma PLC onderzoekt of en hoe zij emissieneutraal kan worden, 
in lijn met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs (inclusief scope 3). 
Begin dit jaar heeft de Raad van Commissarissen een ESG Committee 
gevormd; hierdoor heeft ESG nu op bestuursniveau prioriteit. De 
onderneming werkt aan verbetering van de informatieverschaffi  ng over 
duurzaamheid, in zowel breedte als frequentie. 

Fagron SA België Gezondheids-
zorg

Potentieel
2

Fagron SA richt zich op de optimalisatie en 
innovatie van farmaceutische bereidingen 
om de therapeutische reikwijdte van 
voorschrijvers van geneesmiddelen 
wereldwijd te vergroten. We voeren met 
Fagron een dialoog over onder meer het 
beleid inzake klimaatverandering en de 
formulering van doelstellingen voor 
vermindering van de CO2-uitstoot.

De onderneming heeft een ESG-routekaart en doelstellingen voor de 
vermindering van scope 1- en 2-emissies vastgesteld. In de strategie voor 
2022 komen, naast doelstellingen voor beperking van de energie-intensi-
teit, ook gebruik van hernieuwbare energie, afvalbeheer en emissies in de 
lucht en de grond aan de orde. 

Iberdrola Spanje Nuts-
voorzieningen

Daadwerkelijk en 
potentieel 3

Iberdrola is een multinationale Spaanse 
elektriciteitsmaatschappij. We zijn een 
dialoog aangegaan over de strategie voor 
klimaatverandering en de invulling van 
ambities conform het Klimaatakkoord van 
Parijs. 

Iberdrola onderkende onze punten inzake klimaatverandering. Dit bood een 
goed vertrekpunt voor gesprekken in 2021. Hierin kwamen onder meer het 
toekomstige gebruik van klimaatcompensatie (uitsluitend indien 100% 
vermindering niet wordt gehaald) en beloning aan de orde. In februari 2021 
kondigde Iberdrola een investeringsprogramma van € 150 miljard tot 2030 
aan; voor 90% van deze toekomstige investeringen gelden de criteria voor 
groen investeren zoals vastgelegd in de taxonomie van de Europese Unie. 
Iberdrola voldeed in 2021 aan een van onze engagementdoelen: in het 
Duurzaamheidsverslag 2020 is het 1,5O scenario van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) verwerkt in de klimaatscenarioplanning. 
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National Grid VK Nuts-
voorzieningen

Daadwerkelijk en 
potentieel 2

National Grid is een multinationale elektrici-
teits- en gasmaatschappij. We zijn een 
dialoog aangegaan over de strategie voor 
klimaatverandering en de invulling van 
ambities conform het Klimaatakkoord van 
Parijs. 

In juni 2021 spraken we met Paula Reynolds, de nieuwe voorzitter van de 
Raad van Commissarissen. Bij die gelegenheid introduceerden we Climate 
Action 100+ en stelden we haar vragen op het gebied van klimaatverande-
ring, onder andere met betrekking tot het beloningsbeleid en de onderne-
mingsstrategie. De vragen zullen worden voorgelegd aan de voltallige 
Raad. Naar verwachting wordt het beloningsbeleid aangepast voor 
klimaatgerelateerde KPI’s, maar de tijdlijn is onduidelijk. 

Royal Dutch 
Shell 

Nederland Energie Potentieel
3

Shell is een multinationale olie- en gas-
maatschappij. Als wereldwijd actief 
energieconcern is Shell een van de grootste 
beursgenoteerde uitstoters van broeikasgas 
ter wereld. Voor Kempen zijn de plannen 
van Shell om de CO2-uitstoot te verminderen 
dan ook van groot belang. De dialoog wordt 
gevoerd in het kader van de herziene 
strategie van Shell om in 2050 energie-
neutraliteit te bereiken. 

In 2021 publiceerde Shell een gedetailleerde strategie voor de energietran-
sitie die ook de absolute uitstoot van broeikasgassen (scope 1, 2 en 3) op 
lange termijn omvatte. Bovendien scherpte Shell de doelstellingen voor de 
korte en middellange termijn aan (emissie-intensiteit) en schetste zij in haar 
update voor de energietransitie een decarbonisatietraject van zes fasen, 
waaronder de uitbreiding van CO2-arme energieopwekking. Shell heeft 
voorts toegezegd om kapitaal vrij te maken ter ondersteuning van de 
transitie naar CO2-arme activiteiten. Bovendien blijft zij conform de aanbe-
velingen van de TCFD rapporteren. Tot slot heeft Shell de weging van 
resultaten op het gebied van energietransitie in de (langetermijn)beloning 
verhoogd; deze zijn nu gelijk gewogen (20%) met de fi nanciële resultaten. 

TotalEnergies 
SE

Frankrijk Energie Daadwerkelijk en 
potentieel 3

TotalEnergies is een multinationale 
geïntegreerde olie- en gasmaatschappij. 
We zijn een dialoog aangegaan over de 
strategie voor klimaatverandering en de 
invulling van ambities conform het Klimaat-
akkoord van Parijs.

In de loop van het jaar presenteerde de onderneming een meer gedetail-
leerd overzicht van investeringen tot 2025 en initiatieven voor decarbonisa-
tie. Dit viel samen met de rebranding naar TotalEnergies. In april 2021 sloten 
we ons, in de hoedanigheid van ondersteunend belegger, aan bij de dialoog 
van Climate Action 100+ met TotalEnergies en ondertekenden we de brief 
die dit beleggerscollectief naar de Raad van Commissarissen stuurde voor 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In een schriftelijke reactie 
liet TotalEnergies weten dat de doelstelling voor netto nul uitstoot was 
herzien en inmiddels alle scope 3-emissies wereldwijd omvatte. Hiervoor 
hadden we eerder in de dialoog gepleit. 
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Siemens 
Healthineers 
AG

Duitsland Gezondheids-
zorg

Potentieel
4

Siemens Healthineers AG produceert 
medische apparatuur. Waardecreatie op 
lange termijn vereist naar onze mening 
zowel fi nanciële als niet-fi nanciële informa-
tie. Dit laat zien hoe belangrijk het is om 
ESG in ondernemingspraktijken te integre-
ren en daarover te rapporteren. Klimaatver-
andering is een van de belangrijkste 
wereldwijde ESG-thema’s. 

In augustus 2020 liet de onderneming ons weten dat ESG-gerelateerde 
KPI’s zouden worden geformuleerd als onderdeel van het beloningsbeleid. 
Begin 2021 maakte de onderneming haar duurzaamheidsdoelen bekend 
voor kwaliteit van leven, CO2-neutraliteit in 2030 en bevordering van diversi-
teit en inclusie.

Phillips 66 VS Energie Potentieel en 
daadwerkelijk 2

Phillips 66 is een multinationaal energiebe-
drijf. We zijn een dialoog aangegaan over 
de strategie voor klimaatverandering en de 
invulling van ambities conform het Klimaat-
akkoord van Parijs. 

In mei 2021 stemden we voor het door Follow This ingediende 
aandeelhoudersbesluit om doelstellingen voor vermindering van alle 
uitstoot (scope 1, 2 en 3) vast te stellen. Van de aandeelhouders steunde 
80,28% het besluit. Vervolgens maakte Philips 66 in oktober 2021 plannen 
bekend om de intensiteit van de emissie van broeikasgassen als gevolg van 
haar activiteiten en energieproducten tot 2030 te verminderen. De 
doelstelling is om de intensiteit voor scope 1 en 2 met 30% en voor scope 3 
met 15% te verlagen. In december 2021 maakte Philips 66 bekend dat circa 
45% van het groeikapitaal in 2022 zal worden benut om emissieverlagende 
initiatieven te steunen. Eerder in het jaar hadden we met de onderneming 
over deze onderwerpen gesproken. 

OMV Oostenrijk Energie Potentieel en 
daadwerkelijk 2

OMV is een multinationale geïntegreerde 
olie- en gasmaatschappij. We zijn een 
dialoog aangegaan over de strategie voor 
klimaatverandering en de invulling van 
ambities conform het Klimaatakkoord van 
Parijs.

In augustus 2021 gaf OMV aan dat in het komende jaar de strategie zou 
worden aangepast. OMV wil omvangrijke en ambitieuze doelstellingen voor 
vermindering van scope 3-emissies voor de korte, middellange en lange 
termijn publiceren. Verder liet OMV weten dat in de toekomst de allocatie 
van kapitaal in lijn met de EU Taxonomieverordening wordt gerapporteerd. 
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Repsol Spanje Energie Potentieel en 
daadwerkelijk 2

Repsol is een multinationale geïntegreerde 
olie- en gasmaatschappij. We zijn een 
dialoog aangegaan over de strategie voor 
klimaatverandering en de invulling van 
ambities conform het Klimaatakkoord van 
Parijs.

Op de Low Carbon Day in oktober 2021 maakte Respol bekend dat het 
traject naar netto nul uitstoot werd versneld en dat de beoogde capaciteit 
voor de opwekking van hernieuwbare energie en waterstof in 2030 werd 
verhoogd. Repsol gaf ook aan dat het 1,5O scenario van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) wordt verwerkt in rapportages die in 2022 worden 
gepubliceerd. In november 2021 bespraken we met Repsol de nieuwe 
ontwikkelingen in haar klimaatstrategie, waaronder begrepen maar niet 
beperkt tot investeringen in CO2-arme initiatieven (verhoogd tot 45% van 
de kapitaaluitgaven in 2030), scenarioplanning en prijsstelling van 
CO2-rechten. 

LHC Group VS Gezondheids-
zorg

Potentieel
3

We voeren met LHC Group een dialoog over 
klimaatverandering: meten, rapporteren en 
doelen stellen om CO2e-intensiteit te 
verminderen.

De onderneming trok begin 2020 een adviseur aan om ESG-beleid te helpen 
ontwikkelen en een klimaatroutekaart op te stellen. Eind 2020 bracht LHC 
Group het eerste ESG-verslag uit. Hierin is een eerste meting voor scope 
1- en 2-emissies vastgelegd. Tijdens overleg in het derde kwartaal van 2021 
liet Investor Relations van LHC Group weten dat een ESG Raad was inge-
steld en dat op de volgende bijeenkomst CO2-doelstellingen zouden worden 
besproken. Op wetenschap gebaseerde doelen kunnen pas over een paar 
jaar worden vastgesteld. De focus ligt op scope 1-emissies (hoofzakelijk 
brandstofverbruik voor thuisvisites door artsen). Deze CO2-doelstellingen 
worden in het volgende duurzaamheidsverslag gepubliceerd. 

Volkswagen Duitsland Automotive Daadwerkelijk
3

Volkswagen (VW) heeft de laagste ESG-
rating (CCC) en de Fail-status voor de UN 
Global Compact volgens MSCI ESG. We 
besloten dat voortzetting van het belang in 
VW alleen gerechtvaardigd zou zijn indien 
de onderneming een signifi cante positieve 
cultuuromslag die integer handelen door 
werknemers waarborgt, kon aantonen.

We gingen de dialoog met VW aan om beter inzicht in de veranderingen te 
krijgen. Verbeteringen waren zichtbaar: de focus op integriteit werd 
aangescherpt in zowel de strategie als de implementatie. Het integriteits-
programma (Together4Integrity) is een van de ingrijpendste transformatie-
processen in de geschiedenis van VW. De onderneming brengt periodiek 
verslag uit over de vooruitgang. In april 2021 verhoogde MSCI ESG de rating 
van CCC naar B en wijzigde Sustainalytics de score van 41 naar 33,6 en in 
september 2021 naar 29,6 (gemiddeld risico versus sectorgenoten). Het 
controverseniveau is categorie 3 (Sustainalytics) en oranje (MSCI). 
Volkswagen Group is weer lid van de UN Global Compact. 
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CEZ as Tsjechië Nuts-
voorzieningen

Daadwerkelijk en 
potentieel 3

CEZ is een energiebedrijf dat ook in de 
mijnbouw actief is. Voor de opwekking van 
energie wordt deels ook steenkool gebruikt. 
Als langetermijnbelegger zijn we geïnteres-
seerd in de duurzame waarde en prestaties 
van CEZ en hebben we graag meer inzicht in 
hoe CEZ met de risico’s en kansen van 
klimaatverandering omgaat.

CEZ heeft doelstellingen voor de korte en middellange termijn geformuleerd 
en gecommuniceerd en werkt aan een methode om de doelstellingen te 
verifi ëren. De aankondiging door CEZ om de tijdshorizon voor de uitfasering 
van steenkool tot 2038 in te korten, verwelkomen we. We stimuleren de 
onderneming om de uitfasering verder te versnellen.
In 2021 maakte CEZ een gedetailleerd investerings-programma bekend om 
de strategische transitie naar CO2-arme energieopwekking te steunen. Eind 
2021 committeerde CEZ zich tot TCFD-rapportage. We verwelkomen deze 
stap en stimuleren CEZ om in de komende jaarverslagcyclus verslag uit te 
brengen conform de aanbevelingen van TCFD. 

BP PLC VK Energie Daadwerkelijk en 
potentieel 4

BP is een van de grootste energiebedrijven 
en is wereldwijd actief. De onderneming 
speelt een belangrijke rol in de energie-
transitie en bij de realisatie van de doelen 
van het Klimaatakkoord van Parijs. 

BP paste haar strategie inzake klimaatverandering in 2020 aan. De 
onderneming implementeert een investeringskader dat in overeenstemming 
is met in Parijs afgesproken klimaatdoelen. Hiertoe heeft BP kengetallen en 
doelstellingen bepaald, onder meer voor vermindering van de uitstoot van 
broeikasgas (scope 1 en 2). Ook op het vlak van CO2e-intensiteit (scope 3) 
wordt vooruitgang geboekt. De beloning van bestuurders is nu aan klimaat-
doelen gekoppeld. Onze dialoog met BP zetten we in 2021 voort om de 
vooruitgang van de realisatie van de klimaatdoelen te volgen. 

BMW Duitsland Automotive Daadwerkelijk en 
potentieel 

N/A De auto-industrie staat onder toenemende 
druk uit meerdere hoeken: striktere 
emissienormen, veranderende voorkeuren 
van klanten en productinnovatie. De EU 
streeft naar een CO2-neutrale economie in 
2050. De auto-industrie is een van de 
sectoren die zich moeten transformeren. De 
emissie van het BMW-wagenpark is 
verminderd, maar het gaat niet snel genoeg. 
In de afgelopen jaren heeft de onderneming 
haar doelstellingen voor scope 1- en 
2-reductie aangescherpt. 

Wij hebben over dit onderwerp meermaals met BMW gesproken. Sinds 2006 
is de emissie per voertuig al met meer dan 70% verlaagd. BMW wil de 
emissie (scope 1 en 2) tot 2030 met nog eens 80% ten opzichte van 2019 
verlagen. De CO2-emissie bedraagt dan minder dan 10% van het niveau van 
2006. Dit moet hoofdzakelijk komen uit het productieproces, dat circa 90% 
van de scope 1- en 2-emissies van BMW veroorzaakt. Kempen is als 
beleggingsinstelling aangesloten bij Climate Action 100+. Volgens dit 
initiatief voldoet BMW aan de meeste criteria voor vermindering van de 
scope 1- en 2-emissie.
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