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ENGAGEMENT FACTSHEET

“ENGAGEMENT ILLUSTREERT ONZE BELOFTE OM EEN ACTIEF BEHEERDER
TE ZIJN. SOMS ZIJN ER GRENZEN AAN WAT EEN ONDERNEMING KAN
DOEN; WIJ STOPPEN DAN NIET MAAR GAAN VERDER EN BENADEREN
RECHTSTREEKS DE LUCHTVAARTAUTORITEIT.”

JAGS WALIA, SENIOR PORTEFEUILLEBEHEERDER

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
De luchtvaartsector veroorzaakt slechts 2% van de mondiale emissie.
Hiervan nemen luchtvaartmaatschappijen 90% voor hun rekening en
luchthavens slechts 10% (dus 0,2% van de mondiale emissie). Toch wordt
in discussies over klimaatverandering steeds meer met een beschuldigende
vinger naar luchthavens gewezen. Wij willen weten wat Malaysia Airports
kan doen en doet om de uitstoot door klanten (luchtvaartmaatschappijen) te
beïnvloeden.

ACHTERGROND
De belegging in Malaysia Airports, dat ruim een jaar in onze portefeuille is
opgenomen, roept vragen op over de rol van luchthavens op het vlak van
duurzaamheid. De onderneming heeft directe invloed op scope 1 en 2-
emissies; deze zijn in de afgelopen vier jaar met 24% gedaald, exclusief het
effect van de coronapandemie toen de uitstoot instortte. We hebben
besproken wat de luchthaven kan doen en daadwerkelijk doet om scope 3
(uitstoot door luchtvaartmaatschappijen) te verminderen.

ENGAGEMENTTHEMA
Milieu – maximale inspanning is vereist om te vermijden dat de aarde
gemiddeld met +1,5 OC opwarmt.

ENGAGEMENTDOELEN
Malaysia Airports kan de emissie door luchtvaartmaatschappijen (de
grootste bron van emissies door vliegverkeer) als volgt sturen:
1. vermindering van wachtrijen in de lucht (kerosineverbruik) door

suboptimale planning;
2. speciale landingstarieven voor schonere vliegtuigen;
3. levering van duurzame brandstof om schoner vliegen te stimuleren.

De onderneming is in overleg met de Maleisische luchtvaartautoriteit
(MAVCOM) over bovengenoemd punt 2. We hebben gevraagd om de
uitkomst bekend te maken (naar verwachting medio 2022). Hiermee zou de
onderneming het voortouw in duurzaamheid nemen binnen de
luchthavensector in Azië. Het eerste punt is al gerealiseerd en het derde
punt wordt als een zaak voor de langere termijn (vijf jaar) beschouwd.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Na de start van het engagement in het vierde kwartaal van

2021 liet Malaysia Airports weten dat de door ons
aangekaarte kwestie met MAVCOM zou worden opgenomen.
Omdat we dit als eerste te berde brachten, was over dit
onderwerp nog niets bekend. We verzochten om
transparantie over de voortgang..

x Verder vroegen we om ons bij de luchtvaartautoriteit te
introduceren, zodat we de impact van de verandering konden
toelichten vanuit het perspectief van buitenlandse beleggers.

.
SEPTEMBER 2022
x Eerste halfjaar 2022: dankzij de introductie door Malaysia

Airports spraken we met MAVCOM. De luchtvaartautoriteit
hoorde onze zorgen aan en zegde toe om in de zomer onze
suggestie te onderzoeken.

x September 2022: tijdens een vervolggesprek deelde
Malaysia Airports mee dat:
• de luchtvaartautoriteit de vier grootste

luchtvaartmaatschappijen in Maleisië als belanghebbenden
om feedback is gevraagd op het idee van afwijkende
tarieven voor vuilere vliegtuigen;

• haar nieuwe vijfjarige investeringsprogramma voorziet in
de inrichting van een gebied voor de levering van duurzame
vliegtuigbrandstof; in de afgelopen 25 jaar was dit gebied
in gebruik als palmolieplantage.

VERVOLGSTAPPEN
Malaysia Airports informeert ons wanneer het onderzoek door
de luchtvaartautoriteit onder belanghebbenden is voltooid (naar
verwachting in K1 2023).

In het kader van de herbestemming van een plantage hebben
we biodiversiteit als aandachtspunt ingebracht. Dit is een
complexe materie, omdat de palmolieplantage niet aan de
natuur wordt teruggegeven.

LAND
Het land van domicilie is 
Maleisië

SECTOR
Transport – luchthavens

MARKTKAPITALISATIE
MYR 10 miljard (iets meer 
dan EUR 2 miljard)
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K4 2021
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KEMPEN FONDS
Kempen (Lux) Global Listed 
Infrastructure Fund

MATERIALITEIT
Indien Malaysia Airports voor 
vuilere vliegtuigen afwijkende 
tarieven kan hanteren en in de 
toekomst duurzame 
vliegtuigbrandstof kan aanbieden, 
wordt de luchthaven de eerste 
groene hub voor vliegverkeer in 
Azië.

Als eerste groene hub voor 
vliegverkeer in Azië ligt voor 
Malaysia Airports een sterkere 
omzetgroei in het verschiet. Haar 
klanten (luchtvaartmaatschappijen) 
hebben eigen doelstellingen voor 
CO2-reductie die zij zo kan helpen 
realiseren.

ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
MSCI ES-rating: BB
Sustainalytics: 20,2 (middelhoog 
risico)

Malaysia Airport 
Holdings
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