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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Mensenrechtenrisico’s zijn inherent aan het bedrijfsmodel van
Alphabet doordat de omzet komt uit gerichte reclame.
Tekortschietend risicobeheer heeft grote gevolgen : significante
bedrijfsrisico’s kunnen het bestaansrecht en de reputatie
ondermijnen.

ACHTERGROND
Samen met andere ondertekenaars van de Principles for
Responsible Investment (PRI) stelden we aan de AvA van 2020
voor om op bestuursniveau een mensenrechtencommissie te
vormen. Dit voorstel werd niet aangenomen, maar Alphabet
bracht wel positieve wijzigingen aan in de benadering van
mensenrechten. We bleven proberen om een zinvolle discussie
op gang te brengen over de verdere verbetering van de
benadering van en informatieverschaffing over mensenrechten.
Hierin slaagden we niet, waarna de samenwerkende PRI-
ondertekenaars voor de AvA van 2022 het voorstel indienden
om een onafhankelijk Human Rights Impact Assessment Report
te laten opstellen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Maatschappij – Impactbeoordeling mensenrechten

ENGAGEMENTDOELEN
x Evaluatie van de doelmatigheid van beleid en praktijken van

Alphabet om de impact van het contentmanagementbeleid op
mensenrechten aan te pakken, met als doel desinformatie op
haar platforms tegen te gaan, en openbaarmaking van de
uitkomsten van deze evaluatie.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Het voorstel van aandeelhouders waarmee het Audit and

Compliance Committee werd verzocht om door een
gerenommeerd extern bureau tegen redelijke kosten een
onafhankelijk Human Rights Impact Assessment Report te
laten opstellen waarin de doelmatigheid wordt geëvalueerd
van het beleid en de praktijken van Alphabet om de impact
van het contentmanagementbeleid op mensenrechten aan te
pakken, met als doel desinformatie op haar platforms tegen te
gaan. Het voorstel werd behandeld als agendapunt 16 op de
AvA van 1 juni 2022.

x Het voorstel kreeg veel steun maar werd niet aangenomen:
23% steun voor het voorstel komt overeen met ongeveer
66% van de onafhankelijke stemmen. Hiermee is dit het
voorstel met de meeste voorstemmen sinds de stemming
over het principe van ‘één aandeel, één stem’.

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

onderneming om een constructieve dialoog te voeren over de
evaluatie van en informatieverschaffing over de naleving van
mensenrechten.

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

ONDERNEMING
Alphabet inc.  (ook bekend 
via  de merken Google en 
YouTube) biedt wereldwijd 
online reclamediensten aan 
(performance advertising en 
merkreclame). Alphabet is 
qua omzet het op drie na 
grootste technologiebedrijf 
ter wereld en is een van de 
meest waardevolle 
ondernemingen ter wereld.

LAND
Verenigde Staten van 
Amerika

SECTOR
Interactieve media & diensten 

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

MATERIALITEIT
Haar alomtegenwoordigheid 
geeft Alphabet een 
ongekende macht en invloed 
in onze samenleving. 

ESG RESEARCH
MSCI ESG-rating: BBB
Sustainalytics: 24,1 
(middelhoog risico)
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