
VOORTGANG 
ENGAGEMENT

MIJLPAALENGAGEMENT FACTSHEET

Bayer AG

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Door de overname van Monsanto in augustus 2018 werd Bayer 
de grootste fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen ter 
wereld. Bayer werd hierdoor met diverse signif icante contro
verses op het vlak van genetisch gemodificeerde organismen 
(ggo’s) opgezadeld en kwam vervolgens niet door de screening 
op basis van de UN Global Compact. 

ACHTERGROND
Nadat de overname van Monsanto in augustus 2018 was afge
rond, zochten we de dialoog met Bayer over het beleid inzake 
het veilig en verantwoord gebruik van zijn producten, met de 
nadruk op ggoproducten en pesticiden.
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ENGAGEMENTDOELEN
We willen dat Bayer meer verantwoordelijkheid neemt voor het 
duurzaam gebruik van ggo en gerelateerde producten, tegen
over zowel mens als natuur. We hebben vijf concrete doelen 
gesteld:

 × Waarborging van verantwoord gebruik van producten.
 × Aanpassing van beleid en programma inzake Product Ste

wardship voor de van Monsanto overgenomen producten.
 × Duidelijk bewijs dat Bayer actie onderneemt wanneer pro

ducten niet worden gebruikt zoals bedoeld.
 × Waarborging van adequate instructie aan klanten voordat 

ze de producten van Bayer kunnen gebruiken.
 × Duidelijk beleid in het geval van onverantwoord gebruik 

van producten door klanten. 

ENGAGEMENTRESULTATEN
 × Tussen augustus 2018 en maart 2019 voerden we meerde

re gesprekken met Bayer over het groepsbeleid voor ESG 
en Product Stewardship en de implementatie daarvan.

 × Omdat de uitkomst van deze gesprekken niet afdoende 
was, breidden we onze engagementactiviteiten uit en  
informeerden we bij andere vermogensbeheerders naar 
hun betrokkenheid bij Bayer. Nadat we een officiële brief 
hadden gestuurd, hadden we in mei 2019 een afspraak 
met de leiding van de divisie Bayer Crop Science. Tijdens 
dit gesprek kregen we een beter inzicht en werden meer 
vragen beantwoord. De ontvangen schrif telijke informatie 
was echter niet voldoende om onze zorgen te verlichten.

 × In juni 2019 evalueerde de ESG Council van Kempen alle 
informatie die op dat moment van Bayer was ontvangen. 
Vanwege het gebrek aan vooruitgang op dit vlak besloot de 
ESG Council om Bayer op de vermijdingslijst van Kempen te 
plaatsen.
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VRAAGSTUK
Bayer past controversiële  
ggopraktijken toe. De gewas
beschermingsproducten zouden 
een ernstige impact hebben op de 
biodiversiteit, menselijke 
gezondheid en natuurlijke 
bestuivers.

MATERIALITEIT
De problemen worden als ernstig, 
structureel en wijdverbreid 
beschouwd.
De gewasbeschermingsactiviteiten 
vormen een verhoudingsgewijs 
klein onderdeel van de groep.
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