
in the Save As Type 

files in the File Name box.

ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
BHP is een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot ter wereld, maar de
onderneming produceert ook materialen en metalen die essentieel zijn voor
een succesvolle energietransitie. De beleggers die zijn verenigd in Climate
Action 100+ voeren een dialoog met BHP over het vaststellen van nieuwe
doelstellingen voor vermindering van scope 1- en 2-CO2-uitstoot en het
meenemen van de scope 3-uitstoot, om de onderneming te helpen een netto
nul uitstoot te bereiken in 2050 en binnen de hele waardeketen op holistische
wijze rekening te houden met de uitstoot.

ACHTERGROND
In september 2019 gaf BHP voor het eerst een klimaatveranderingsbriefing
onder de nieuwe CEO Mike Henry en publiceerde de onderneming het
klimaatveranderingsverslag en haar klimaatdoelstellingen. De onderneming
heeft onlangs verklaard de eigen operationele uitstoot vóór 2050 te willen
terugbrengen naar nul. Ook wil de onderneming gaan samenwerken met
klanten, vervoerders en andere partijen binnen de waardeketen om de uitstoot
van hun processen (scope 3-uitstoot) te verminderen. Dit is met name
belangrijk omdat deze uitstoot aanzienlijk groter is dan die van BHP zelf.

BHP lijkt goede voortgang te maken met de kortetermijndoelstelling om de
totale operationele uitstoot van broeikasgassen in 2022 ondanks uitbreiding
van de activiteiten te beperken tot maximaal hetzelfde niveau als in 2017.

ENGAGEMENTTHEMA
Klimaatverandering

ENGAGEMENTDOELEN
x BHP moet doelstellingen voor vermindering van de scope 1- en 2-CO2-

uitstoot vaststellen en implementeren in lijn met de 1,5 oC-doelstelling van
het Akkoord van Parijs en moet een duidelijke klimaatstrategie ontwikkelen.

x BHP moet doelstellingen voor de scope 3-uitstoot vaststellen en opnemen in
haar strategie.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x BHP heeft een nieuwe doelstelling die is gericht op beperking van de netto

operationele uitstoot met 30% tussen 2020 en 2030 vastgesteld en is op
weg naar een netto nul uitstoot in 2050.

x Dit pad naar een netto nul uitstoot richt zich op vervanging van
dieseltechnologie door technologie op basis van duurzame energie.
– BHP wil de scope 1- en 2-uitstoot die voortkomt uit het gebruik door de

groep van elektriciteit op basis van fossiele brandstof, met ongeveer 40%
verminderen, eenvoudig door over te stappen naar duurzame
energiebronnen. Daarnaast verwacht de onderneming
kostenbesparingen te realiseren binnen een groot deel van de
onderdelen van de groep.

– Ook gaat de onderneming er vanuit dat de vervanging van diesel de
scope 1- en 2-uitstoot van de groep met nog eens ongeveer 40% gaat
verminderen.

x De energietransitie is een belangrijk punt van overweging bij de
kapitaalallocatie van de groep, die bij allocatiebeslissingen diverse
scenario’s voor de CO2-prijs hanteert (USD 10-40/t in 2030 volgens de
centrale energievisie van BHP).

VERVOLGSTAPPEN
x Kempen zal de constructieve dialoog met BHP over de uitvoering van de

huidige klimaatveranderingsstrategie voortzetten.
x Kempen zal ook een dialoog voeren over de toekomstige investeringen:

USD 2-4 mld voor decarbonisatie is aanzienlijk minder dan het bedrag van
ongeveer USD 20 mld dat BHP mogelijk gaat investeren in
petroleumactiviteiten en de onderneming is van mening dat verdere
investeringen in petroleum een sterk positief effect kunnen hebben op de
waardering en rendementen. Hoewel de petroleumdivisie verantwoordelijk
is voor slechts een klein deel van de scope 1- en 2-uitstoot, is het mogelijk
dat BHP blijft investeren in hoogrenderende olie- en gasprojecten, die
bijdragen aan de significante scope 3-uitstoot van de groep, terwijl
tegelijkertijd de scope 1- en 2-uitstoot wordt verminderd.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
BHP Billiton is een wereldwijd 
opererende grondstoffenproducent. 
De groep produceert onder meer 
ijzererts, metallurgische steenkool, 
koper en uranium. De groep is 
onderverdeeld in de segmenten 
petroleum, koper, ijzererts en 
steenkool. 

LAND
De onderneming is gevestigd in 
Australië en het Verenigd Koninkrijk 

SECTOR
BHP Group Plc houdt zich bezig met 
de exploratie, ontwikkeling, 
productie, verwerking en marketing 
van mineralen en olie en gas.

MARKTKAPITALISATIE
£ 94.926 miljoen 

VRAAGSTUK
Klimaatveranderingsstrategie en 
vaststellen en implementeren van 
doelstellingen voor de vermindering 
van scope 1-, 2- en 3-uitstoot in lijn 
met 1,5 oC

MATERIALITEIT
Klimaatverandering is een belangrijk 
aandachtspunt voor de onderneming 

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Fail
ESG Rating: BBB (MSCI ESG)

BHP Billiton 

GSE


