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ENGAGEMENT FACTSHEET

“WE JUICHEN HET TOE DAT INVITATION HOMES, GEZIEN DE
AMBITIE OM IN 2023 HAAR EERSTE ESG-VERSLAG TE
PUBLICEREN, DE WEG NAAR VERBETERING VAN HAAR
DUURZAAMHEIDSPRESTATIE IS INGESLAGEN. CENTRAAL IN ONS
ENGAGEMENT STOND DE NOODZAAK OM OP DE KRAPPE
AMERIKAANSE WONINGMARKT EEN EVENWICHT TE VINDEN
TUSSEN ECONOMISCHE BELANGEN EN MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID.”

ANDREAS WELTER, SENIOR PORTEFEUILLEBEHEERDER

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Invitation Homes (INVH) is met meer dan 82.000 eengezinshuurwoningen
de grootste speler in dit segment. De marktkapitalisatie bedraagt ruim
USD 22 miljard.

Milieu
Ons engagement op milieugebied vloeide voort uit het streven om de
dialoog aan te gaan met enerzijds de grootste uitstoters van CO2 in onze
portefeuille (top 50%) en anderzijds de slechtst scorende ondernemingen in
het cluster woningvastgoed VS (geen of slechts beperkte rapportage van
uitstoot van broeikasgassen en geen doelen voor emissiereductie).
Maatschappij
De kritiek op vastgoedspecialisten in eengezinshuurwoningen is recent
toegenomen, zowel vanuit de politiek als in de media. Zij worden ervan
beschuldigd dat zij via grootschalige acquisities de huizenprijzen opdrijven
en zo woningen aan de voor particulieren beschikbare voorraad onttrekken.
Voorts gingen recente berichten vooral over de forse huurverhogingen en
de stijgende kosten van (eigen) woningbezit. Ons engagement was erop
gericht inzicht te verwerven in de strategie van INVH inzake de impact op
lokale gemeenschappen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu en maatschappij

ENGAGEMENTDOELEN
x Verbetering van informatieverschaffing en rapportage van milieu- en

emissiegegevens.
x Ontwikkeling van strategie voor vermindering van emissies en koppeling

van beloning van bestuurders aan reductiedoelstellingen.
x Ontwikkeling van strategie om politieke druk op maatschappelijke

aspecten tegen te gaan.

ENGAGEMENTRESULTATEN

Engagement op milieugebied
x Het aantrekken van een hoofd ESG heeft topprioriteit in 2022. Deze gaat

zich richten op de verschaffing van uitgebreide, extern geverifieerde
gegevens over de uitstoot van broeikasgassen (in eerste instantie scope
1 en 2 en later ook scope 3) in het ESG-verslag dat naar verwachting
voor het eerst in 2023 verschijnt.

x INVH heeft bevestigd dat zij aan een strategie werkt om de voetafdruk
dit jaar te verminderen en wil in 2023 doelstellingen voor scope 1 en 2-
emissies publiceren en in de jaren daarna ook voor scope 3-emissies.

x We verwelkomen de intentie om scope 3-emissies te verminderen, ook
al kan INVH geen rechtstreekse invloed uitoefenen op bijvoorbeeld het
energieverbruik door huurders.

x Koppeling van de beloning van bestuurders aan reductiedoelstellingen en
ontwikkeling van een overkoepelende strategie voor klimaatverandering
staan op de planning.

x INVH is overtuigd van de aanbevelingen van de Task Force for Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) en wil deze implementeren.

Engagement op maatschappelijk gebied
x INVH onderkent onze zorgen omtrent het verscherpte politieke toezicht

op en de mogelijke restricties voor de sector en heeft tot dusverre de
volgende acties in gang gezet:
- bewuste afweging van huurverhogingen: INVH past voor haar gevoel

een evenwichtige benadering toe. Voor bestaande huurders wordt
bijvoorbeeld de huur niet maximaal verhoogd;

- beperking van risico’s van acquisitiestrategie. Dit vloeit voort uit de
geografische voetafdruk, met het zwaartepunt op marktvriendelijke
staten;

- lancering van ‘Pathway Homes’. Dit initiatief geeft huurders het recht
om in de toekomst hun woning te kopen, zodat ze de eerste stap op
de huizenladder kunnen zetten.

We zullen de situatie volgen en benadrukken dat een uitgebreide strategie
en een actieve dialoog op zowel staats- als federaal niveau de basis moeten
vormen van een win-winsituatie voor eigenaars, huurders en andere
marktpartijen.

VERVOLGSTAPPEN
x Formele follow-up is gepland voor het vierde kwartaal om nadere

informatie te verkrijgen over de uitbouw van het ESG-team, het tijdpad
voor de publicatie van het ESG-verslag en de meting van de uitstoot van
broeikasgassen.
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LAND
Het land van domicilie is 
Canada
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Beursgenoteerd vastgoed –
woningvastgoed VS
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KEMPEN FONDS
Kempen Global Property 
Fund

MATERIALITEIT
De operationele financiële 
materialiteit is voor de 
milieuaspecten van het 
engagement niet groot. Als 
onderdeel van de waardering 
van de onderneming wordt 
ESG echter steeds 
belangrijker.

ESG RESEARCH
MSCI ESG-rating: BB
Sustainalytics: 17,5 (laag 
risico)
UN Global Compact: Pass
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