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OECD RBC gerelateerde engagementlijst

OECD
RBC-
THEMA ONDERNEMING LAND SECTOR

POTENTIËLE 
NEGATIEVE GEVOLGEN 
VAN DE ACTIVITEITEN MIJLPAAL VRAAGSTUK ENGAGEMENTRESULTATEN 

CO
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D-
19

Abercrombie
& Fitch Co.

VS Kleding Potentieel Meer informatie overde reactie op 
Covid-19 en de gevolgen van de pandemie 
voor werknemers, leveranciers en overige 
stakeholders.

Tijdens de covid-19-pandemie sloot A&F al haar winkels wereldwijd. A&F annuleerde haar 
productieorders echter niet en ging in gesprek met leveranciers over de tijdige betaling van 
orders. In zijn totaliteit reageerde A&F duidelijk op onze zorgpunten en verklaarde dat beleid 
en programma’s waren opgesteld om daadwerkelijk werknemers te beschermen en met 
leveranciers in overleg te gaan.

Coats Group PLC VK Duurzame 
consumenten- 
goederen

Daadwerkelijk Inzicht in de reactie op covid-19 en de 
gevolgen van de pandemie voor werkne-
mers, leveranciers en overige stakehold-
ers.

Coats nam diverse maatregelen om werknemers tijdens de pandemie te beschermen en het 
personeelsbestand en de liquiditeit in stand te houden, zoals een loonsverlaging voor 
niet-operationeel personeel en de stopzetting van dividend. Er vielen vanwege de cov-
id-19-pandemie geen ontslagen.

H&M Hennes
& Mauritz 

Zweden Kleding Potentieel

Bewust-
wording

Inzicht in de reactie op covid-19 en de 
gevolgen van de pandemie voor werkne-
mers, leveranciers en overige stakehold-
ers.

In de beginfase van de pandemie verstuurden wij, samen met andere leden van het 
Platform Living Wage Financials, brieven naar en gingen wij de dialoog aan met 30 
kledingbedrijven, waaronder H&M. In deze contacten zetten we onze verwachtingen 
en best practices voor de reactie op covid-19 uiteen. Door de manier waarop zij op de 
crisis reageerden en aan de verantwoordelijkheid tegenover leveranciers, werknemers 
en stakeholders invulling gaf, behoorde H&M tot de ondernemingen die het voortouw 
namen. 
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Abercrombie
& Fitch Co.

VS Kleding Potentieel Voortgezette dialoog met A&F over de 
aanpak van maatschappelijke kwesties en 
de betaling van leefbaar loon in de 
toeleveringsketen.

We voerden een dialoog met de onderneming over de betaling van leefbaar loon. 
Inmiddels heeft A&F leefbaar loon in haar gedragscode voor leveranciers opge-
nomen. In de afgelopen twee jaar heeft A&F de transparantie sterk verbeterd, een 
duurzaamheidsstrategie gepubliceerd en heldere duurzaamheidsdoelen voor 2025 
bepaald. Dataleverancier MSCI heeft de ESG-rating van de onderneming verhoogd 
van CCC naar B. 

American Eagle 
Outfitters, Inc.

VS Kleding Potentieel Voortgezette dialoog met AEO over de 
aanpak van maatschappelijke kwesties en 
de betaling van leefbaar loon in de 
toeleveringsketen.

AEO heeft haar commitment aan duurzaamheid opnieuw bevestigd, haar eerste 
duurzaamheidsstrategie gepubliceerd en duurzaamheidsdoelen bepaald. De focus 
van de strategie ligt sterk op milieukwesties. Naar onze mening moeten meer 
maatschappelijke kwesties in de duurzaamheidsstrategie worden opgenomen en 
moet de betaling van leefbaar loon in de toeleveringsketen een prominentere plaats 
in de strategie krijgen. 

Deze tabel toont onze belangrijkste engagements in 2020 over thema’s die onder de OESO Responsible Business Conduct (RBC) Guidelines vallen. Het gaat om 
engagements met een feitelijke of potentiële negatieve impact en hoe deze impact wordt beperkt. Deze engagements hebben we in drie bredere thema’s geclusterd: 
1. reactie op de covid-19-pandemie, 2. maatschappij en 3. milieu.
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Severstal PAO Rusland Basis-
materialen

Daadwerkelijk Severstal is een geïntegreerd staalbedrijf 
en wordt geconfronteerd met controverses 
met betrekking tot standaarden voor 
gezondheid en veiligheid op het werk.

Severstal heeft haar veiligheidsstandaarden aangescherpt in lijn met bestaande 
relevante best practices en zich ertoe verplicht om voor al haar werkterreinen ISO 
45001-certificering te verkrijgen. Op dit moment zijn acht productiebedrijven van 
Severstal extern gecertificeerd. Severstal heeft de veiligheidsvoorwaarden voor 
werknemers verbeterd en er zijn geen nieuwe fatale ongevallen gerapporteerd. 
Daarnaast installeerde de onderneming voorzieningen om met succes gevaarlijke 
situaties te signaleren en te voorkomen en om werknemers actiever bij veiligheidsk-
westies te betrekken. Ook keerde Severstal aan slachtoffers van mijnongevallen en 
hun gezinnen dezelfde vergoeding uit als aan reddingswerkers en hun gezinnen. 
Severstal steunde programma’s voor herplaatsing en bijscholing van werknemers.

MTN Group Zuid-
Afrika

Telecom-
municatie

Daadwerkelijk MTN is actief in een groot aantal op-
komende landen. De naleving van 
mensenrechten en de bescherming van 
digitale rechten zijn voor MTN belangrijke 
onderwerpen. Namens de Investor 
Alliance on Human Rights voert Kempen 
de dialoog met de onderneming.

MTN publiceerde onlangs een herzien beleid inzake mensen- en digitale rechten en 
bracht tot ons genoegen vorig jaar voor het eerst een Transparantieverslag uit. Dit 
verslag werd ook door ngo’s en andere belangrijke stakeholders goed ontvangen. 
Met het verslag heeft MTN de transparantie vergroot over hoe zij de naleving van 
mensenrechten benadert en met gebruikersinformatie en verzoeken van overheden 
omgaat. We zetten de dialoog met de onderneming voort over de implementatie van 
nieuw beleid, met inbegrip van afsluiting van het internet. 

Volkswagen Duitsland Automotive Daadwerkelijk

Bewust-
wording 

Kobalt wordt, samen met andere mineralen 
uit conflictgebieden, gebruikt in accu’s van 
elektrische voertuigen. Een verantwoorde 
inkoop van grondstoffen is belangrijk. 

Omdat het gebruik van kobalt toeneemt en de problemen in de kobaltketen niet 
verdwijnen, is het belangrijk dat VW actie onderneemt om de werkomstandigheden in 
artisanale kobaltmijnen te verbeteren en kinderarbeid uit te roeien. Artisanale mijnbouw 
is gevaarlijk en arbeiders werken vaak in slechte, onveilige omstandigheden. Ongeveer 
70% van de wereldwijde kobaltwinning vindt plaats in de Democratische Republiek 
Congo en komt deels ook uit artisanale mijnbouw. VW gebruikte geen kobalt uit 
artisanale mijnen, maar kondigde onlangs wel een pilotproject aan om de werkomstan-
digheden voor arbeiders in dergelijke mijnen en de leefomstandigheden  in lokale 
gemeenschappen te verbeteren. We verwelkomden dit initiatief. 

Coats Group PLC VK Duurzame 
consumenten- 
goederen

Potentieel Dialoog met Coats Group over de betaling 
van leefbaar loon door groepsmaatschap-
pijen. 

In 2020 verscheen een eerste publicatie van Coats over haar benadering van 
leefbaar loon en onderzocht de onderneming of de door groepsmaatschappijen 
betaalde lonen voldeden aan de standaarden voor leefbaar loon. We beoordeelden 
opnieuw de opstelling van Coats ten aanzien van de betaling van leefbaar loon. 
Hiervoor gebruikten we de methode van het Platform Living Wage Financials (PLWF) 
die specifiek is ontwikkeld voor de betaling van leefbaar loon in de mondiale 
toeleveringsketens van de kleding- en schoenenindustrie. In 2020 werd de PL-
WF-score voor Coats verhoogd naar de categorie ‘beleid in ontwikkeling’.
Zie voor meer informatie de engagement factsheet. 

Nike Inc. VS Duurzame 
consumenten- 
goederen

Potentieel 

Bewust-
wording 

Inzicht in de reactie op covid-19 en de 
gevolgen van de pandemie voor werkne-
mers, leveranciers en overige stakehold-
ers.

De manier waarop Nike op de pandemie reageerde, werd gezien als exemplarisch 
voor de sector. Nike wil de kracht van sport gebruiken om door het coronavirus 
getroffen werknemers, gemeenschappen en mensen wereldwijd te steunen. Op een 
speciale webpagina staan alle maatregelen die de onderneming in reactie op de 
pandemie heeft genomen.
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Alphabet VS Communicatie- 
diensten

Potentieel Alphabet weigerde met aandeelhouders in 
discussie te gaan over onze zorgen 
omtrent mensenrechten. Daarom besloot 
Kempen eind 2019 om samen met andere 
aandeelhouders een voorstel in te dienen 
voor de vorming van een Human Rights 
Risk Oversight Committee die uit onafhan-
kelijke leden met relevante ervaring 
bestaat. 

Het voorstel kon rekenen op significante steun, maar werd niet aangenomen. De 16% die 
het voorstel steunde, komt overeen met circa 45% van de onafhankelijke stemmen. 
Alphabet heeft sindsdien aanzienlijke initiatieven ondernomen om aan ons verzoek 
tegemoet te komen en stelt zich inmiddels proactiever op.
Meer recentelijk zette de onderneming een Human Rights Executive Council (HREC) op 
om toezicht te houden op en sturing te geven aan het wereldwijde programma van 
Alphabet voor mensenrechten. De Audit and Compliance Committee van de Raad van 
Commissarissen van Alphabet ziet nu ook toe op grotere risicoposities, onder meer op 
het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging, burger- en mensenrechten en 
duurzaamheid. Om deze reden bereikte ons engagement  begin 2021 mijlpaal 3.
Een open dialoog met de onderneming over goede naleving van mensenrechten, 
risicobeoordeling en informatieverschaffing is nog altijd wenselijk.

BHP Aus-
tralië

Mijnbouw Daadwerkelijk In 2015 brak de Fundão-dam, die door 
Samarco, een joint venture van BHP en 
Vale, werd geëxploiteerd. Dit kostte 19 
mensenlevens en had een verwoestende 
uitwerking op het milieu en de lokale 
gemeenschappen. Vijf jaar later is er veel 
gedaan om de slachtoffers van de ramp 
schadeloos te stellen. 

Doel van de dialoog is te waarborgen dat de problemen als gevolg van de doorbraak 
van de dam worden hersteld en de lokale gemeenschappen een adequate schade-
loosstelling ontvangen. Verder willen we dat BHP maatregelen neemt om te 
voorkomen dat elders nog zo’n ramp plaatsvindt. BHP heeft initiatieven genomen voor 
verder herstel van het leed van de slachtoffers van de ramp. Vijf jaar na de ramp is er 
veel gebeurd om getroffenen volledig schadeloos te stellen en te herhuisvesten. 

Atlantia Italië Infrastructuur Daadwerkelijk In augustus 2018 stortte de Morandi-brug 
in Genua in. Deze brug maakte deel uit 
van een tolweg die werd geëxploiteerd 
door Autostrade per L’Italia (Autostrade), 
waarin Atlantia een meerderheidsbelang 
heeft. Bij het ongeval kwamen 43 mensen 
om het leven. Om schadevergoedingen te 
regelen en toekomstige ongelukken te 
voorkomen, gingen we de dialoog met de 
onderneming aan. 

Na de instorting van de brug ontwikkelde en publiceerde Atlantia een plan om in de 
toekomst soortgelijke rampen te voorkomen. Hierna zijn geen nieuwe grote ongeval-
len gemeld. De nieuwe brug werd in de zomer van 2020 opgeleverd. 
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LHC Group VS Gezond-
heidszorg

Potentieel Klimaatverandering: meten, rapporteren 
en doelen stellen om CO2-intensiteit te 
verminderen.

De onderneming trok begin 2020 een adviseur aan om ESG-beleid te helpen ontwik-
kelen en een klimaatroutekaart op te stellen. Eind 2020 bracht LHC Group het eerste 
ESG-rapport uit. Hierin is een eerste meting voor Scope 1 en 2-emissies vastgelegd. 

Royal Dutch 
Shell

VK Energie Daadwerkelijk 
& potentieel

Als wereldwijd energiebedrijf is Shell een 
van de grootste uitstoters van broeikasgas 
(GHG) ter wereld. Kempen hecht daarom 
belang aan de plannen van Shell om de 
CO2-uitstoot te verminderen.

In 2020 actualiseerde Shell haar klimaatambitie uit 2017 om uiterlijk in 2050 een 
energieneutrale onderneming te zijn. De strategie bestaat uit drie elementen die voor 
Scope 3 emissieneutraliteit in 2050 impliceert, in lijn met het IPCC-scenario van 1,5°C.

Royal Dutch 
Shell

VK Energie Daadwerkelijk
& potentieel

Shell Nigeria is betrokken bij milieuver-
vuiling – via olielekkages – in de Niger-
delta in Nigeria. De onderneming en haar 
dochterbedrijf in Nigeria, Shell Petroleum 
Development Company (SDPC), hebben te 
maken met een slepende controverse 
inzake de vermeende verantwoordelijk-
heid voor omvangrijke milieuschade aan 
de Nigerdelta, vooral in Ogoniland. SDPC 
wordt beschuldigd van slecht onderhoud 
van pijpleidingen, waardoor decennialang 
aanzienlijke hoeveelheden olie zijn 
weggelekt. 

De olielekkages als gevolg van de  bedrijfsactiviteiten van Shell zijn verminderd, 
maar het op grote schaal illegaal aftappen van olie is nog altijd een probleem. Om 
het getroffen gebied schoon te maken en te saneren maakt Shell gebruik van best 
practice-procedures. Concreet houdt dit in dat de schoonmaakoperatie in Ogoniland 
en bij de Bodo gemeenschap wordt uitgevoerd via de overheidsinstelling Hyprep. 
Verificatie vindt door een externe partij plaats. Shell is verantwoordelijk voor de finan-
ciering van de schoonmaakoperatie en is lid van een toezichtsorgaan. Daarnaast 
bewaken we de doelmatigheid van initiatieven om nieuwe lekkages te voorkomen en 
op te ruimen met behulp van de beste beschikbare technieken. 

Severstal PAO Rusland Basis-
materialen

Daadwerkelijk
& potentieel

Severstal is als geïntegreerd staalbedrijf 
actief in een van de sectoren die het 
meest bijdragen aan de uitstoot van 
broeikasgassen door eigen toedoen van 
de mens.

In 2020 nam Severstal een TCFD-rapportage op in haar jaarverslag 2019. Daarnaast 
maakte Serverstal de doelstelling bekend om de uitstoot van broeikasgassen tot 
2023 met 3% te verminderen ten opzichte van 2020. De onderneming werkt ook aan 
een klimaatstrategie voor de lange termijn (deze wordt naar verwachting in 2021 
gepubliceerd). Voorts is Severstal bezig een programma te implementeren om de 
impact op het milieu te reduceren door middel van een grootschalige milieugerichte 
aanpassing van de belangrijkste bedrijfsmiddelen.

Equinor ASA Noor-
wegen

Energie Daadwerkelijk
& potentieel

Equinor is een van de grootste ener-
giebedrijven en is wereldwijd actief. De 
onderneming speelt een belangrijke rol in 
de energietransitie en de realisatie van de 
doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Equinor heeft talloze initiatieven ontplooid om de realisatie van de doelen van het 
Klimaatakkoord van Parijs te steunen, zoals de invoering van een stresstest voor 
klimaatrisico’s in de portefeuille en de regelmatige toetsing en publicatie van haar 
klimaatdoelstellingen en -ambities. Voorts evalueert de onderneming actief verdere 
maatregelen voor decarbonisatie en toetst zij of brancheorganisaties waarbij Equinor 
is aangesloten, een actief klimaat- en energiebeleid voeren. 
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Volkswagen Duits-
land

Automotive Daadwerkelijk Volkswagen heeft de laagste ESG-rating 
en de Fail-status voor de UN Global 
Compact volgens MSCI ESG. We besloten 
dat voortzetting van het belang in VW 
alleen gerechtvaardigd is indien de 
onderneming blijk geeft van een signifi-
cante positieve cultuuromslag die integer 
handelen door werknemers waarborgt.

We gingen de dialoog met VW aan om beter inzicht in de veranderingen te krijgen. De 
focus op integriteit werd aangescherpt in zowel de strategie als de implementatie. 
Het integriteitsprogramma (Together4Integrity) is een van de ingrijpendste transfor-
matieprocessen in de geschiedenis van VW. De onderneming brengt periodiek verslag 
uit van de vooruitgang. Daarnaast heeft VW haar klimaatambities aangescherpt, met 
als doelstellingen een CO2-neutraal wagenpark in 2050, volledige naleving van de 
normen voor de uitstoot van boeikasgas conform het Klimaatakkoord van Parijs en 
een toename van het aandeel van elektrische voertuigen naar 20% in 2025 en ten 
minste 40% in 2030. In lijn hiermee streeft VW naar volledige CO2-neutraliteit van al 
haar fabrieken. VW neemt ook initiatieven om de corporate governance en het 
duurzaamheidsprofiel te verbeteren. 

CEZ as Tsjechië Nutsvoor-
zieningen

Daadwerkelijk 
& potentieel

CEZ is een energiebedrijf dat ook in de 
mijnbouw actief is. Voor een deel van de 
energieopwekking worden kolen gebruikt. 
Als langetermijnbelegger zijn we geïnter-
esseerd in de duurzame waarde en 
prestaties van CEZ en hebben we graag 
meer inzicht in hoe CEZ met de risico’s en 
kansen van klimaatverandering omgaat.

Het in 2019 gepubliceerde energieplan voor steenkool laat zien hoe CEZ tot 2040 de 
steenkoolmix wil optimaliseren en de emissie intensiteit wil verlagen. We ver-
welkomen deze vooruitgang en stimuleren CEZ om doelstellingen voor de middel-
lange termijn te verkorten en zich openlijk uit te spreken dat van nieuwe investeringen 
in kolencentrales en daarmee samenhangende infrastructuur wordt afgezien. Voorts 
rapporteert CEZ nu aan CDP. We stimuleren de onderneming om te rapporteren 
conform de TCFD-aanbevelingen.

BP PLC VK Energie Daadwerkelijk
& potentieel

BP is een van de grootste energiebedrijven 
en is wereldwijd actief. De onderneming 
speelt een belangrijke rol in de energie-
transitie en de realisatie van de doelen van 
het Klimaatakkoord van Parijs.

BP paste in 2020 haar strategie inzake klimaatverandering aan. De onderneming 
implementeert een investeringskader dat in overeenstemming is met in Parijs 
afgesproken klimaatdoelen. Hiertoe heeft BP kengetallen en doelstellingen bepaald, 
onder meer voor vermindering van de uitstoot van broeikasgas (Scope 1 en Scope 2). 
Ook op het vlak van CO2-intensiteit (Scope 3) wordt vooruitgang geboekt. De beloning 
van bestuurders is nu aan klimaatdoelen gekoppeld. 

Siemens
Healthineers

Duitsland Gezond- 
heidszorg

Potentieel Voor waardecreatie op lange termijn is naar 
onze mening zowel financiële als niet-fi-
nanciële informatie nodig. Dit verklaart 
waarom ESG-integratie en rapportage over 
ondernemings-praktijken belangrijk zijn. 
Klimaat-verandering is een van de belangri-
jkste wereldwijde ESG-thema’s.

We zijn met Siemens Healthineers (SH) in gesprek gegaan over de opname van 
ESG-aspecten in prestatiecriteria voor het management en duurzaamheidsrapportag-
es. SH heeft op het vlak van ESG-rapportage vooruitgang geboekt en zich ertoe 
verplicht om in de toekomst prioriteit te geven aan KPI’s voor duurzaamheid. Begin 
2021 zegde SH toe de CO2-uitstoot (Scope 1 en 2) te verminderen tot 130 kT in 2025 en 
CO2-neutraal te zijn in 2030.

CNOOC Limited Hong-
kong

Energie Potentieel Strategie inzake klimaatverandering. 
Onderneming aanmoedigen om best-in-
class voorbeelden (zoals Shell) te volgen.

Het bestuur van CNOOC onderkent het risico van klimaatverandering en heeft dit 
aangemerkt als kernmodule binnen het algehele raamwerk voor risicobeheer. 
Daarnaast heeft CNOOC een routekaart uitgestippeld naar een groene CO2-arme 
bedrijfsvoering en rapporteert de onderneming conform de TCFD-aanbevelingen. 

BHP Australië Mijnbouw Potentieel BHP is een van de grootste veroorzakers 
van CO2-uitstoot ter wereld.

BHP wijzigde in 2020 haar aanpak van klimaatactie en spoorde brancheorganisaties 
aan haar voorbeeld te volgen. Een nieuwe doelstelling is om de netto-uitstoot als 
gevolg van bedrijfsactiviteiten tot 2030 met 30% ten opzichte van 2020 te verminder-
en en tot 0% in 2050. Voorts ziet BHP de energietransitie als een cruciaal vraagstuk.


