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ENGAGEMENT FACTSHEET

“WELLTOWER LOOPT MET MILIEU-INITIATIEVEN VOOROP IN
DE SECTOR. WE HEBBEN DE ONDERNEMING UITGEDAAGD
OM ZICH AAN CO2-NEUTRALITEIT TE COMMITTEREN EN EEN
STRATEGIE VOOR DECARBONISATIE VAST TE STELLEN.”

ANDREAS WELTER, SENIOR PORTEFEUILLEBEHEERDER

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Welltower is met ruim 1.900 woonvoorzieningen voor senioren
een van de grootste partijen op dit segment van de markt. De
marktkapitalisatie bedraagt meer dan USD 29 miljard.

MILIEU
We zijn met Welltower de dialoog over haar milieu-initiatieven
aangegaan. In het cluster zorgvastgoed VS scoort Welltower
het best, maar er is ruimte voor verbetering. Dit kan bovendien
sectorgenoten stimuleren om hun inspanningen op milieugebied
te vergroten. De nadruk in de dialoog lag op vermindering van
scope 3-emissies en CO2-neutraliteit. Voorts bespraken we ook
de strategie voor decarbonisatie.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu

ENGAGEMENTDOELEN
x Formulering van doelstellingen voor vermindering van scope

3-emissies en intentie om op lange termijn CO2-neutraal te
worden.

x Vaststelling van strategie voor decarbonisatie.

ENGAGEMENTRESULTATEN

Engagement op milieugebied
x Welltower rapporteert emissies voor alle scopes en laat deze

extern verifiëren. De doelstelling is om scope 1 en 2-emissies
met 10% te verlagen ten opzichte van 2019. We hebben
Welltower gevraagd om voor scope 1 en 2 de doelstelling aan
te scherpen en ook voor scope 3 een doelstelling te bepalen.

x Welltower bevestigde dat de doelstelling voor sccpe 1 en 2 is
bereikt. Het streven is nu om een ambitieuzere doelstelling ter
bepalen.

x Voorts is bevestigd dat een doelstelling voor scope 3 intern
wordt besproken. Nadere informatie over de uitkomst van de
discussie wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.

x We hebben aanbevolen om een strategie voor decarbonisatie
vast te stellen. Welltower is bezig om decarbonisatie in zowel
nieuwe projecten als de bestaande portefeuille te integreren.

VERVOLGSTAPPEN
x Formele follow-up is gepland voor het eerste kwartaal van

2023. Doel is nadere informatie over bovenstaande zaken te
verkrijgen, in het bijzonder de bepaling van doelstellingen
voor scope 3-emissies en CO2-neutraliteit.

LAND
Het land van domicilie is de 
VS

SECTOR
Beursgenoteerd vastgoed –
zorgvastgoed VS

MARKTKAPITALISATIE
USD 29,8 miljard 
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MATERIALITEIT
De financiële materialiteit is 
beperkt. Ons engagement is 
gericht op de verdere 
verbetering van de – binnen 
de peergroep reeds 
toonaangevende – milieu-
initiatieven. In het verlengde 
daarvan willen we de lat voor 
de hele sector hoger leggen.

ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
MSCI ESG-rating: AAA
Sustainalytics: 12 (laag risico)

KEMPEN FONDS
Kempen Global Property 
Fund 
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