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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Het bedrijfsmodel van Alphabet brengt mensenrechtenrisico’s met zich mee,
doordat de onderneming omzet realiseert met reclamediensten die zijn gericht
op haar gebruikers. Als deze risico's niet afdoende worden beheerst kan dit
grote gevolgen hebben voor de onderneming, omdat dergelijke risico's het
maatschappelijke bestaansrecht en de reputatie van Alphabet kunnen
ondermijnen.

ACHTERGROND
Samen met onder meer Principles for Responsible Investment hebben we
begin 2019 contact opgenomen met Alphabet om te spreken over de noodzaak
van het creëren van een functie op bestuursniveau belast met toezicht op
mensenrechten. Een bevoegd comité dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren
van due diligence processen m.b.t. belangrijke mensenrechtenrisico's zou
bijdragen aan beperking van deze risico's en een proactieve aanpak van
potentiële en bestaande negatieve effecten. De onderneming was in eerste
instantie niet ontvankelijk voor ons verzoek en we hebben daarom samen met
andere aandeelhouders voorafgaand aan de AvA van 2020 een verzoek
ingediend voor het opzetten van een mensenrechtencommissie op
bestuursniveau.

ENGAGEMENTTHEMA
x Maatschappij - Toezicht op mensenrechtenrisico

ENGAGEMENTDOELEN
x Instellen van een commissie belast met toezicht op mensenrechtenrisico's

op bestuursniveau om proactief mensenrechtenrisico's te inventariseren en
beheersen. Het succes van Alphabet is afhankelijk van het behoud van het
vertrouwen van haar gebruikers, adverteerders, medewerkers, beleggers
en het publiek.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Het aandeelhoudersvoorstel waarmee het bestuur werd verzocht een

commissie in te stellen die toezicht houdt op mensenrechtenrisico's, om de
negatieve impact van de technologieën van Alphabet met betrekking tot
mensenrechten en de maatschappij te voorzien en beheersen, werd als punt
7 ter stemming voorgelegd aan de AvA van 3 juni 2020.

x Het voorstel kreeg veel steun maar werd niet aangenomen: 16% steun voor
het voorstel komt overeen met ongeveer 45% van de onafhankelijke
stemmen.

x In begin 2021 hebben we de status van ons engagement opnieuw
beoordeeld en geconstateerd dat de onderneming beleid heeft ontwikkeld
en geïmplementeerd dat een antwoord vormt op onze aanvankelijke punten
van zorg. Google heeft bijvoorbeeld een mensenrechtenpagina
gepubliceerd - https://about.google/human-rights/ - en heeft een Human
Rights Executive Council (HREC) opgezet die toeziet op en adviseert over het
mensenrechtenprogramma m.b.t. wereldwijde mensenrechten en
burgerrechten in de Verenigde Staten.

x De doelstelling voor het Audit and Compliance Committee van het bestuur
van Alphabet Inc. is uitgebreid met: beoordeling en bespreking met het
management van de belangrijkste risicoposities van Alphabet, onder meer
m.b.t. gegevensbescherming en -beveiliging, burger- en mensenrechten,
duurzaamheid en de stappen die Alphabet neemt om dergelijke risico's te
voorkomen, op te sporen, te bewaken en actief te beheersen.

VERVOLGSTAPPEN
x Samen met andere beleggers blijven wij in gesprek met de onderneming om

een constructieve dialoog te voeren over risico's en kansen op het gebied
van mensenrechten.

x Ondanks de hierboven beschreven verbeteringen, is er nog ruimte voor
verdere verbetering van het beleid en de methodes van en
informatieverstrekking door de onderneming.

x Wij blijven het werk van het Human Rights Executive Council en het Audit
and Compliance Committee volgen.

MIJLPAAL

ONDERNEMING
Alphabet Inc. (ook bekend via de 
merken Google en YouTube) biedt 
wereldwijd online reclamediensten 
aan in de vorm van performance 
advertising en merkondersteuning. 
Alphabet is op basis van omzet de 
op drie na grootste technologie-
onderneming ter wereld en is een 
van de meest waardevolle 
ondernemingen ter wereld.

LAND
VS

SECTOR
Interactieve media en diensten 

MARKTKAPITALISATIE
Large-cap

VRAAGSTUK
Toezicht op mensenrechtenrisico's

MATERIALITEIT
Door haar alomtegenwoordigheid 
beschikt Alphabet over een 
ongekende macht en invloed binnen 
onze maatschappij. 

RISICO'S
De onderneming heeft duidelijk te 
maken met mensenrechtenrisico's 
die verankerd zijn in haar producten 
en diensten. Deze kunnen een 
bedreiging vormen voor het 
bedrijfsmodel. 
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ESG Rating: BBB
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