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Voorwoord
Het bestuur van bpfBOUW hecht aan een duidelijk
beleid voor verantwoord beleggen. Een beleid
dat in de praktijk wordt gebracht door en via
onze vermogensbeheerders Bouwinvest en
APG Asset Management. Zij letten niet alleen
op financiële rendementen, risico’s en kosten,
maar beoordelen ook hoe de bedrijven waarin
we beleggen verantwoord omgaan met mensen
en milieu en of ze goed worden bestuurd. We
zijn ervan overtuigd dat bedrijven met voldoende
aandacht hiervoor beter presteren op de lange
termijn. Daarnaast vinden we dat we een duidelijke
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben
die past bij het regelen van een goed pensioen
voor onze deelnemers, gewezen deelnemers en
gepensioneerden. Door verantwoord te beleggen
geven we invulling aan die verantwoordelijkheid.
In 2016 is ons beleid voor verantwoord beleggen
verder aangescherpt. Een werkgroep vanuit
het bestuur, ondersteund door onze beide
vermogensbeheerders, heeft de aanpak
tegen het licht gehouden en gekeken hoe we
ons op dit terrein verder kunnen verbeteren.
Deelnemers van pensioenfondsen zijn de
afgelopen jaren hogere eisen gaan stellen
aan hoe en waarin hun pensioenfonds belegt.
Politieke partijen, maatschappelijke organisaties
en de media hebben hier eveneens meer
aandacht voor. Daarnaast zijn nationale en
Europese overheden nieuwe eisen gaan stellen
waaraan wij moeten voldoen.
Bij de vernieuwing van het beleid van bpfBOUW
is ervoor gekozen om extra nadruk te leggen
op enkele thema’s die voor onze deelnemers
duidelijk en relevant zijn. Daarbij gaat het om
een duurzame leefomgeving, veilige arbeids
omstandigheden, bijdragen aan de energie
transitie (de overgang van kolen, olie en gas
naar hernieuwbare energie) en zorgvastgoed.

Het streven is zoveel mogelijk te werken met
meetbare doelen over wat we willen bereiken.
Zo zullen de bedrijven waarvan wij aandelen
bezitten in 2020 25% minder broeikasgas CO2
moeten uitstoten. Op die manier willen we
onze bijdrage leveren aan het tegengaan van
klimaatverandering. Verder zijn er concrete
plannen om voor ongeveer € 500 miljoen te gaan
beleggen in zorgvastgoed. Dat betekent een
forse toename van onze beleggingen in deze
vastgoedcategorie waaraan onze vergrijzende
samenleving steeds meer behoefte zal krijgen.
Eind 2016 hadden we hier € 47 miljoen in belegd
(2015: € 24 miljoen).
Hogere eisen aan het beleid betekent ook
hogere eisen aan de verantwoording daarover.
Daarom hebben we afgesproken dat we ons
verslag over 2017 zullen laten beoordelen door
een onafhankelijke auditor. De voorbereidingen
die nodig zijn om zo’n audit succesvol af te
ronden, hebben we in 2016 al in gang gezet.
Verder zijn we in 2016 lid geworden van
Principles for Reponsible Investing (PRI). Dat is
een vereniging van beleggers en bedrijven die
aandacht vraagt voor toepassing van wereldwijd
gedeelde principes voor verantwoord beleggen.
Op dit moment zijn er al meer dan 1.500 leden die
een totaalvermogen beheren van ruim 60 biljoen
(60 + 12 nullen) dollar. Door ons lidmaatschap
willen we de aandacht voor verantwoord
beleggen ondersteunen. Tegelijkertijd zal het
onze kennis en inzicht in verantwoord beleggen
verder vergroten. De ontwikkelingen op dit
terrein gaan razendsnel. Wij vinden het belangrijk
om die goed te kunnen volgen en hierop te
acteren als pensioenfonds.
Bestuur bpfBOUW
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Beleggen
in getallen
Wat we in 2016 hebben gedaan als verantwoord belegger kan worden samengevat in de volgende
getallen. Verderop in dit verslag worden ze van meer achtergrond voorzien.

Verantwoord beleggen
Totaal
54 mld.

8,2 mld.

2016
2015
6,9 mld.

Totaal
48,5 mld.

Belegd vermogen met een
hoge duurzaamheidswaarde
Totaal belegd vermogen

Totale beleggingen in groene leningen

Totale beleggingen in hernieuwbare energie
2016
2015

329 mln.
272 mln.

4.160

Aantal aandeelhoudersvergaderingen
waarop namens bpfBOUW werd gestemd
(2015: 4.337)

47%

Percentage van de beloningsvoorstellen
op aandeelhoudersvergaderingen dat
niet aan onze voorwaarden voldeed.
Namens ons is hier tegen gestemd.
(2015: 54%)

12,1%

Rendement dat onze beleggingen maakten in 2016

298 mln.
155 mln.

2016
2015

245

Aantal beursgenoteerde bedrijven
waarmee contact was over duurzaamheid
en goed bestuur
(was 2015: 199)

19

Aantal bedrijven op de uitsluitingslijst
(2015: 19)

10

Aantal landen op de uitsluitingslijst
(2015: 12)
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Prestaties
per prioriteitsthema

duurzame
leefomgeving

€ 6,2 miljard
Belegd vermogen in vastgoed met hoge
duurzaamheidswaarde
€ ca. 60 miljoen
Duurzaam onderhoud en herontwikkeling
in Nederlands vastgoed

veilige arbeidsomstandigheden

13 bouwplaatsen
in 2016 aangemeld als Bewuste Bouwplaats

bijdragen aan
de energietransitie

16%
Afname CO2-voetafdruk aandelen
€ 329 miljoen
Beleggingen in hernieuwbare energie
(2015: € 272 miljoen)

zorgvastgoed

€ 47 miljoen
In zorgvastgoed belegd vermogen
(2015: € 24 miljoen)
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Hoofdstuk 1

Over dit verslag
Jaarlijks brengt bpfBOUW verslag uit over haar
invulling van verantwoord beleggen. Dit verslag
wordt geschreven voor verschillende groepen
die voor bpfBOUW belangrijk zijn:
 Deelnemers en gepensioneerden;
 Organisaties van werkgevers en werknemers;
 Maatschappelijke organisaties/
belangengroepen;
 Regelgevers en toezichthouders.

Hoe kennen we onze doelgroepen?
Het opzetten van een meer structurele dialoog
met stakeholders en deelnemers is een onderdeel
van ons nieuwe beleid dat in 2017 meer vorm
moet krijgen. Een van de doelen daarvan is een
beter zicht krijgen op hun informatiebehoefte en
de onderdelen van ons beleid waarover zij willen
dat wij verantwoording afleggen, onder andere in
dit verslag. Dat zicht is er nu nog onvoldoende.
Een media-analyse door bureau LexisNexis
maakte duidelijk dat we in 2016 in de Nederlandse
dagbladen nauwelijks aandacht kregen als
verantwoord belegger. In de eerste elf maanden
van het jaar verschenen er zo’n vijftig artikelen
waarin bpfBOUW voorkwam in combinatie met
de zoekterm rendement. Zoekopdrachten met
termen als mensenrechten en klimaatverandering
leverden geen treffers op. Dat gold ook voor de
nieuwe focusthema’s: duurzame leefomgeving,
veilige arbeidsomstandigheden, energietransitie
en zorgvastgoed. Het lijkt er op dat bpfBOUW als
verantwoord belegger in de publieke opinie nog
geen duidelijk profiel heeft. Zonder zo’n duidelijk
profiel zijn er waarschijnlijk ook geen specifieke
verwachtingen.

Uitvoering door
vermogensbeheerders
Het beleggingsbeleid (en het beleid voor
verantwoord beleggen) wordt vastgesteld door
het bestuur. De commissie Vermogensbeheer
en Balansmanagement (VBB) adviseert het
bestuur over het beleggingsbeleid en de
wijzigingen daarin. De uitvoering van het
beleid is ondergebracht bij twee Nederlandse
vermogensbeheerders: APG Asset Management
en Bouwinvest REIM die ook externe managers
kunnen inschakelen voor de beleggingen.
Bouwinvest beheert de vastgoedbeleggingen
(8 miljard). APG beheert de beleggingen in
aandelen, vastrentende waarden en overige
categorieën (46 miljard euro).
APG Asset Management heeft een team van elf
specialisten op het terrein van duurzaamheid
en goed ondernemingsbestuur. De leden van
dit team ondersteunen portefeuillemanagers
bij verantwoord beleggen, voeren gesprekken
met bedrijven over verantwoord ondernemen,
beoordelen voorstellen voor niet-beurs
genoteerde beleggingen op duurzaamheid en
goed bestuur en voeren bpfBOUW’s stembeleid
uit. Twee van deze specialisten zijn gestationeerd
in het APG-kantoor in Hongkong, en een
in New York.
Vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest heeft
een fulltime Corporate Social Responsibilitymanager die verantwoordelijk is voor onder
meer het stimuleren en coördineren van het
verantwoord ondernemen en beleggings
beleid van Bouwinvest, in lijn met bpfBOUW’s
beleggingsovertuigingen.

Uit een peiling die we in 2016 deden onder de
leden van ons klantenpanel (gepensioneerden
waren oververtegenwoordigd) kwam naar voren
dat deelnemers hernieuwbare energie, betere
infrastructuur en veilige arbeidsomstandigheden
belangrijk vinden. Ook het verkleinen van
inkomensverschillen en het tegengaan van
corruptie werden vaak genoemd.
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Rapportagerichtlijnen

Governance
Beleid
Bestuur bpf Bouw

Commisie vermogensbeheer
en balansmanagement
Uitvoering
Vermogensbeheerder
Bouwinvest

Externe
managers

Vastgoedbeleggingen

Bij het maken van dit verslag zijn we uitgegaan
van de G4-principes van het Global Reporting
Initiative (GRI) voor zover die relevant zijn voor
een verslag over duurzaam en verantwoord
beleggen. Deze richtlijnen, die wereldwijd worden
gebruikt, bevatten uitgangspunten voor zowel
de inhoud van het verslag, als de kwaliteit van
de verslaggeving. Daarnaast hanteren we een
eigen methodiek voor het vaststellen van de
CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen
en voor de berekening van de beleggingen met
een hoge duurzaamheidswaarde.

Vermogensbeheerder
APG

Externe
managers

Beleggingen
exclusief vastgoed

Figuur: Governance van het beleggingsproces

Onafhankelijker advisering
Mede op ons verzoek heeft APG in 2016 gewerkt
aan een aanpassing van de governance-structuur
waarbij de uitvoering van ons beleggingsbeleid
duidelijker is gescheiden van de advisering
hierover. Die advisering (de zogenoemde
fiduciaire rol) zal in 2017 worden ondergebracht
bij een nieuwe, aparte eenheid binnen APG
Asset Management waardoor die advisering op
een onafhankelijker manier kan plaatsvinden.
Deze fiduciaire eenheid krijgt de taak om ons
bestuur breed te adviseren over beleggings
vraagstukken waarbij zowel gekeken wordt naar
oplossingen binnen als buiten APG. Binnen deze
eenheid is verantwoord beleggen een specifiek
aandachtspunt.

Verslag sluit aan
op vernieuwde beleid
In 2016 hebben we ons beleid voor verantwoord
beleggen verder aangescherpt en vastgelegd in
een nieuw beleidsdocument. In dit verslag volgen
we de opzet van dat document. Dat betekent
dat we het volgende hoofdstuk zullen gebruiken
voor het verduidelijken van ons beleid en de tien
handvaten waarmee we dat willen vormgeven.
In het hoofdstuk daarna geven we aan wat wij en
onze vermogensbeheerders in 2016 bij negen van
de tien handvaten hebben gedaan. Het tiende
handvat krijgt een eigen hoofdstuk. Hierin staan
de vier focusthema’s centraal die als onderdeel
van het vernieuwde beleid extra aandacht zullen
krijgen in de komende jaren.
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Hoofdstuk 2

Onze aanpak in
hoofdlijnen
Al een aantal jaren hebben we een beleid voor
verantwoord beleggen dat we in 2016 hebben
vernieuwd. Daarbij hebben we ervoor gekozen om
dit vorm te geven via tien concrete handvaten die
we in dit hoofdstuk presenteren. Wat we in 2016
hebben gedaan met deze handvaten, staat in de
hoofdstukken 3 en 4.

Vernieuwing beleid
In 2016 heeft het bestuur een werkgroep
ingesteld voor de vernieuwing van het beleid
voor verantwoord beleggen. De werkgroepleden
hebben hun kennis op dit terrein verdiept door
het bijwonen van seminars. Ook is in kaart
gebracht welke issues en thema’s van belang zijn
bij verantwoord ondernemen in de Nederlandse
bouw- en pensioensector. Een voorstel van
de werkgroep voor een vernieuwing van het
beleid werd in december door het bestuur
overgenomen. In ons aangescherpte beleid
hebben we vier prioriteitsthema’s benoemd
waarmee we onze herkenbaarheid bij belang
hebbenden willen vergroten (zie hoofdstuk 4).
Met de vernieuwing van ons beleid voor
verantwoord beleggen, spelen we in op recente
en nog te verwachten regelgeving op dit terrein.
De Pensioenwet bepaalt dat fondsen in hun
jaarverslag moeten aangeven hoe ze in hun
beleggingsbeleid rekening houden met milieu en
klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.
Ook nieuwe Europese regels stellen dat fondsen
transparant moeten zijn op dit terrein.

beleid en dus ook van het vernieuwde beleid voor
verantwoord beleggen.

Duidelijke doelstellingen
Ons beleid voor verantwoord beleggen moet
bijdragen aan het vervullen van onze missie.
Ook daarvoor hebben we duidelijke doelstellingen
afgesproken. Ons beleid voor verantwoord
beleggen kent drie doelstellingen:
 het financiële rendement verbeteren,
rekening houdend met risico’s;
 blijk geven van maatschappelijke
verantwoordelijkheid;
 bijdragen aan de integriteit van
financiële markten.

Tien handvaten voor
verantwoord beleggen
Onze doelstellingen hebben we vertaald in tien
handvaten waarmee wij onze aanpak vormgeven.
Deze handvaten hebben betrekking op:

Beleggingskeuzes

Werken vanuit onze missie
Als pensioenfonds willen we een waardevaste
en betaalbare collectieve pensioenregeling
uitvoeren voor (gewezen) deelnemers, pensioen
gerechtigden en werkgevers in de bouwnijverheid
en verwante branches en ondernemingen, nu
en in de toekomst. Daarnaast willen we een
betrokken fonds zijn dat in goede verbinding staat
met de stakeholders. We staan voor eenvoud en
transparantie, waarbij ruimte is voor individuele
flexibiliteit met als doel het collectief zorgen
voor de oudedagsvoorziening van werknemers,
nabestaanden van de werknemers en bepaalde
groepen zelfstandigen in de bouwnijverheid en
aanverwante sectoren. Dit hebben we vastgelegd
in onze missie die aan de basis ligt van al ons

Inzicht

Invloed

	
de beleggingskeuzes
die we maken en de
ondergrenzen die we
daarbij hanteren;

inzicht in de
prestaties van
bedrijven op terrein
van duurzaamheid en
goed bestuur;

	het uitoefenen van
invloed om de
duurzaamheids
prestaties
te verbeteren;
	
de thema’s waarop we
ons de komende jaren
willen focussen.

Focusthema’s
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Concreet gaat het om de volgende handvaten:

1. 	Wij verwachten van
ondernemingen dat zij
handelen met respect
voor de uitgangs
punten van de
VN Global Compact
(VNGC).

Beleggingskeuzes

Wij hanteren de principes van de VNGC als
standaard en verwachten van bedrijven dat
ze deze principes respecteren. Wanneer we
aanwijzingen hebben dat een bedrijf handelt
in strijd met de principes (bijvoorbeeld door
betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen
of het gebruik van kinderarbeid), dan gaan onze
vermogensbeheerders als er een reële kans op
verbetering is, eerst de dialoog met zo’n bedrijf
aan. Wanneer een bedrijf geen gehoor geeft aan
onze oproep en doorgaat met het schenden van
de principes kunnen wij beslissen om niet langer
in het bedrijf te beleggen.

2.

Beleggingskeuzes

 ij beleggen niet in
W
bedrijven die
producten maken die
verboden zijn volgens
de Nederlandse wet
of internationale
regelgeving.

Wij hebben een uitsluitingsbeleid voor
zowel bedrijven als landen (zie handvat 3).
Ons uitsluitingsbeleid voor bedrijven betekent
dat wij niet beleggen in bedrijven die direct
betrokken zijn bij de productie van landmijnen,
clustermunitie, afvuursystemen hiervoor en in
chemische of biologische wapens. Bedrijven die
kernwapens produceren worden uitgesloten
wanneer ze dit doen in tegenspraak met het door
Nederland geratificeerde internationale verdrag
dat kernwapenverspreiding moet tegengaan.
Concreet betekent dit dat de productie van
kernwapens alleen is toegestaan voor en door
landen die er volgens dit verdrag over mogen
beschikken (Verenigde Staten, Rusland, China,
Frankrijk en Groot-Brittannië).

Uitgangspunten bij ons uitsluitingsbeleid
voor bedrijven zijn het Nederlands recht en
internationale regelgeving (verdragen) waarbij
Nederland zich heeft aangesloten. Ook staan
we open voor maatschappelijke discussies en
kunnen we besluiten om bedrijven uit te sluiten
die betrokken zijn bij producten of diensten
die in Nederland in brede kring als verwerpelijk
worden beschouwd.

3.	We beleggen niet in

Beleggingskeuzes

overheidsobligaties
van landen waarvoor
een wapenembargo
van de VN-Veiligheids
raad van kracht is.

We beleggen niet in staatsleningen van landen
waarvoor een wapenembargo van kracht is dat
is opgelegd door de VN-Veiligheidsraad. Deze
embargo’s worden opgelegd als handhavings
maatregel om schendingen van het internationaal
recht of mensenrechten te veroordelen.

4.	We zijn actief op zoek

Inzicht

naar aantrekkelijke
beleggingen die
duurzaamheid
bevorderen.

Onze vermogensbeheerders hebben speciale
aandacht voor bedrijven met producten en
diensten die niet alleen een goed financieel
rendement opleveren maar ook bijdragen aan het
realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
die de Verenigde Naties in september 2015
hebben afgesproken (zie ook pagina 13)
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5.	Inzicht in ESG
(environmental, social,
governance) prestaties maakt
het ons mogelijk om
gericht te kiezen

Inzicht

Bij het nemen van beleggingsbeslissingen
hebben onze vermogensbeheerders inzicht in de
ESG-prestaties van de ondernemingen waarin
we beleggen. Bekend is of ze voorop lopen op
ESG-gebied (koplopers) en of er belangrijke
punten zijn voor verbetering (achterblijvers).
Portefeuillemanagers zullen gerichter gaan
kiezen voor beleggingen in ondernemingen die
reeds voorop lopen en hun invloed gebruiken om
aantoonbare verbeteringen te bereiken bij de
bedrijven waarin zij beleggen en bij marktpartijen.

6.

Invloed

 e gebruiken onze
W
invloed om
duurzaamheid en
goed ondernemings
bestuur te stimuleren.

In gesprekken met ondernemingen maken onze
vermogensbeheerders duidelijk welke normen
wij hanteren op het gebied van duurzaamheid en
aandeelhoudersrechten. Daarbij gaat het onder
andere om de VNGC-afspraken, maar ook om
de Nederlandse Corporate Governance-code
en de bestuursrichtlijnen van het Internationale
Corporate Governance Netwerk (ICGN).
Om hierbij meer te bereiken, wordt vaak samen
gewerkt met andere beleggers.

7.

 e maken actief
W
gebruik van onze
aandeelhouders
rechten.

Bij de beursgenoteerde vastgoedbeleggingen
oefenen de door vastgoed vermogensbeheerder
Bouwinvest aangestelde externe managers
invloed uit op het beleid van de vastgoed
ondernemingen via het stemrecht op
aandeelhoudersvergaderingen. Bij de nietbeursgenoteerde vastgoed beleggingen wordt
ingezet op het vergroten van de kritische omvang
per deelneming om de invloed te vergroten.
Daarnaast nemen de regiomanagers/portfolio
managers van Bouwinvest – zo mogelijk - advisory
board seats in om onderwerpen te agenderen en
waar nodig veranderingen teweeg te brengen.

8.

Samen met andere
beleggers maken we
ons nationaal en
internationaal sterk
Invloed
voor betrouwbare
regelgeving om
duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur
te verankeren.
Regelmatig spreken we met wet- en regelgevers
over duurzaamheid en aandeelhoudersrechten.
Daarmee dragen we bij aan de ontwikkeling
van normen die de integriteit van financiële
markten kunnen verbeteren. Zo hebben we
de Principles for Responsible Investment (PRI)
ondertekend en zijn we aangesloten bij Eumedion,
dat de belangen behartigt van institutionele
beleggers op het terrein van corporate
governance. Ook participeren we in verschillende
internationale samenwerkingsverbanden op het
gebied van corporate governance.
Van de Nederlandse ondernemingen waarin we
beleggen, verwachten we dat ze de Nederlandse
Corporate Governance Code naleven. Deze code
bevat principes en bepalingen over goed
ondernemingsbestuur.

Invloed

Op aandeelhoudersvergaderingen in Nederland
is onze vermogensbeheerder APG meestal
vertegenwoordigd. Voor aandeelhouders
vergaderingen in de rest van de wereld wordt
voor ons gestemd via een digitaal stemsysteem
volgens een duidelijk stembeleid. Na afloop van
een vergadering wordt ons stemgedrag openbaar
gemaakt op www.bpfbouw.nl.
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9.	
Wij dragen ons beleid
voor verantwoord
beleggen actief uit om
duurzaamheid en
goed ondernemings
bestuur te bevorderen.

Invloed

We werken samen met andere pensioenfondsen
en vermogensbeheerders in de wereld om het
effect van ons beleid voor verantwoord beleggen
te vergroten. Partijen waarmee we samenwerken,
maken we bewust van het belang dat we aan
verantwoord beleggen hechten. In ons jaarverslag
en op onze website geven we een heldere
rapportage over onze beleggingsactiviteiten.

10.

Focusthema’s

 oor te focussen op
D
thema’s kunnen we
concreet bezig zijn en
vergroten we onze
herkenbaarheid.

Om aan te sluiten op onderwerpen die wij en
onze stakeholders belangrijk vinden, hebben we
thema’s gedefinieerd die extra nadruk krijgen bij
de uitvoering van ons beleid voor verantwoord
beleggen. Deze thematische aanpak willen
we op twee manieren vormgeven. We willen
beleggen in bedrijven die actief zijn binnen deze
thema’s en we willen de dialoog aangaan met de
bedrijven die hun prestaties op deze gebieden
kunnen verbeteren. Ook in de communicatie over
verantwoord beleggen, leggen we de focus op
deze vier thema’s:
 duurzame leefomgeving;

Voor het derde en vierde focusthema hebben
we een concrete target afgesproken die we
in 2020 gerealiseerd willen hebben. Om bij te
dragen aan de energietransitie willen we dat de
CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille
in 2020 25% lager ligt dan in 2015.
Onze beleggingen in zorgvastgoed willen we de
komende jaren uitbreiden van ruim € 24 miljoen
eind 2015 naar € 500 miljoen de komende jaren.

Rendement blijft leidend
Het is onze overtuiging dat beleggers betere
beleggingsbeslissingen nemen als ze structureel
aandacht schenken aan duurzaamheidsfactoren
en verantwoord ondernemen. Op die manier
krijgen ze een completer beeld van kansen
en risico’s.

1 Voor hun studie
‘From the stockholder
to the stakeholder; how
sustainability can drive
financial outperformance’
analyseerden Gordon
Clarck , Andreas Feiner
en Michael Viehs meer
dan 200 academische
studies over verantwoord
ondernemen en
verantwoord beleggen.

Ons vernieuwde beleid past binnen onze missie.
Daarin staat voorop dat we nu en in de toekomst
een waardevaste en betaalbare collectieve
pensioenregeling willen uitvoeren voor (gewezen)
deelnemers, pensioengerechtigden en werk
gevers in de bouwnijverheid en verwante
branches en ondernemingen. Bij de implementatie
van ons vernieuwde beleid blijven de financiële
prestaties dan ook leidend. Dat duurzaam en
verantwoord beleggen niet ten koste hoeft te
gaan van het financieel rendement wordt onder
steund door een in 2015 verschenen metastudie
van ruim 200 academische onderzoeken 1.
Zodra wij vermoeden dat ons vernieuwde beleid
negatief uitpakt voor het rendement kunnen we
het aanpassen.

 veilige arbeidsomstandigheden;
 bijdragen aan de energietransitie;
 zorgvastgoed.
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Hoofdstuk 3

De uitvoering
Hoe we met elk van de tien handvaten die de
basis zijn van ons nieuwe beleid in 2016 het
verantwoord beleggen hebben vormgegeven,
is onderwerp van dit hoofdstuk. Op de vier
prioriteitsthema’s die onderdeel zijn van handvat
tien gaan we in het volgende hoofdstuk in.

1. 	Wij verwachten van

Beleggingskeuzes

ondernemingen dat zij
handelen met respect
voor de uitgangs
punten van de
VN Global Compact
(VNGC).

Van de bedrijven waarmee we in 2016 in gesprek
waren, via APG, werden er zeven verdacht van het
schenden van de UN Global Compact-afspraken.
Daarbij ging het om mensenrechtenschendingen,
slecht milieumanagement, omkoping en corruptie
en onethisch gedrag. Met deze bedrijven 2 heeft
APG meerdere contacten gehad in 2016 (net als in
eerdere jaren) waarbij we hebben aangedrongen
op verbeteringen. Vier van deze bedrijven worden
eind 2016 niet meer beschouwd als UN Global
Compact-schenders. Met drie andere gaat de
dialoog verder omdat er geen of onvoldoende
verbeteringen waren. Eind 2016 staan er drie
bedrijven op onze uitsluitingslijst (zie bijlage 2)
vanwege VNGC-schendingen.

2. 	Wij beleggen niet in

Beleggingskeuzes

2 We maken niet de namen
bekend van de bedrijven
waarmee engagements
lopen in het kader van
de UN Global Compact
omdat dit mogelijk koers
gevoelige informatie is.

Begin 2016 hebben we onze uitsluitingslijst
uitgebreid met de moederbedrijven van twee
ondernemingen die we al eerder op die lijst
hadden gezet. Het Indiase L&T Finance Holding
is de grootaandeelhouder van Larsen en Toubro
dat we hadden uitgesloten vanwege mogelijke
betrokkenheid bij de productie van kernwapens
voor India. Het Zuid-Koreaanse S&T Holdings is
grootaandeelhouder van S&T Dynamics dat we in
2015 hadden uitgesloten vanwege de productie
van antipersoonsmijnen.
Het Roemeense Aeroteh SA, een producent van
clusterwapens, is van de uitsluitingslijst gehaald
omdat daar alleen beursgenoteerde bedrijven op
staan en dit bedrijf niet langer beursgenoteerd
is. Desondanks beleggen we er nog steeds niet in
omdat het verboden wapens maakt.

3. 	We beleggen niet in

Beleggingskeuzes

Een van de externe managers bleek in de tweede
helft van het jaar, tegen de instructies in, toch
enkele weken te hebben belegd in een bedrijf dat
op onze uitsluitingslijst staat. Dit was het gevolg
van een fout in het waarschuwingssysteem van
deze manager die werd gesignaleerd bij een
controle door APG. De aandelen zijn verkocht en
de systemen aangepast. De financiële schade is
door de externe manager vergoed.

bedrijven die
producten maken die
verboden zijn volgens
de Nederlandse wet
of internationale
regelgeving.

overheidsobligaties
van landen waarvoor
een wapenembargo
van de VN-Veiligheids
raad van kracht is.

Liberia en Ivoorkust staan niet langer op de lijst
met landen waarvan we geen staatsleningen
willen hebben (zie bijlage 2). Landen komen
op die lijst wanneer ze door de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties zijn gestraft met een
wapenembargo. De embargo’s tegen Liberia en
Ivoorkust werden in 2016 opgeheven.
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4.

Inzicht

 e zijn actief op zoek
W
naar aantrekkelijke
beleggingen die
duurzaamheid
bevorderen

Al enkele jaren zijn onze vermogensbeheerders
actief op zoek naar beleggingen die niet alleen
financieel aantrekkelijk zijn, maar ook bijdragen
aan oplossingen voor maatschappelijke en
milieuproblemen. In 2016 hebben we besloten dat
wij ons daarbij zullen gaan richten op de duurzame
ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties eind
2015 hebben afgesproken. Deze 17 doelen, die
weer zijn onderverdeeld in subdoelen, moeten
ervoor zorgen dat de wereld zich zo ontwikkelt
dat in de behoeften van de huidige generaties kan
worden voorzien zonder dat dit de mogelijkheden
beperkt van toekomstige generaties om aan
hun behoeften te voldoen. De duurzame
ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de
Millenniumdoelen die de VN in het jaar 2000
vaststelden om in 2015 onder meer honger en
extreme armoede uit te bannen.
Het overnemen van de VN-doelen als richtsnoer
betekent ook dat de naam High Sustainability
Investments (HSI’s) die we tot nu toe voor
deze beleggingen gebruikten, zal veranderen in
Sustainable Development Investments (SDI’s).
Vanaf volgend jaar zullen we rapporteren volgens
de nieuwe SDI-definitie die APG samen met
vermogensbeheerder PGGM heeft ontwikkeld.

DUURZAME
ONTWIKKELINGS
GEEN
ARMOEDE

GEEN
HONGER

BETAALBARE EN
SCHONE ENERGIE

FATSOENLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

KLIMAATACTIE

LEVEN
ONDER WATER

Beleggingen in duurzame ontwikkeling zijn
beleggingen in bedrijven met een positieve
invloed op mens en milieu door de producten
en diensten die ze produceren of doordat
deze bedrijven een erkend voorloper zijn bij de
overgang naar een duurzamere economie.
Om te kunnen vaststellen of een onderneming in
aanmerking komt als een belegging in duurzame
ontwikkeling, kijken onze vermogensbeheerders
allereerst of die onderneming een positieve
bijdrage levert aan een van de VN-doelen.
Hiervoor is er voor alle 'belegbare' 3 doelen een
nadere uitwerking gemaakt (taxonomie) met
subdoelen en bedrijfsactiviteiten die aan het
bereiken van dat doel bijdragen.

3 Doelen 16 en 17
zijn niet belegbaar
omdat ze betrekking
hebben op duidelijke
overheidstaken.

Daarnaast mogen SDI’s geen negatieve gevolgen
hebben voor een van de andere VN-doelen of
voor de doelstellingen van ons eigen beleid.
Ook letten we op eventuele betrokkenheid bij
grote controverses als omkopingsschandalen
of milieurampen.
In 2017 zullen onze vermogensbeheerders nagaan
welke beleggingen in onze portefeuille kunnen
worden aangemerkt als SDI. Wij verwachten dat
vrijwel alle HSI’s zich ook als SDI kwalificeren.
Voor dit verslag rapporteren we nog volgens de
HSI-definitie. In het verslag over 2017 zullen we
dat volgens de SDI-definitie doen.

D ELEN

GEZONDHEID
EN WELZIJN

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

LEVEN
OP AARDE

Wat zijn beleggingen in duurzame
ontwikkelingsdoelen?

GOED
ONDERWIJS

GENDER
GELIJKHEID

SCHOON WATER
EN SANITAIR

VERMINDERDE
ONGELIJKHEID

DUURZAME STEDEN
EN GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

VREDE, RECHT
EN SOLIDE
INSTANTIES

SAMENWERKEN
VOOR DE DOELEN

DUURZAME
ONTWIKKELINGS

D ELEN
Figuur: De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
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Duurzame beleggingen nemen toe
Onze beleggingen met hoge duurzaamheids
waarde zijn in 2016 toegenomen van 6,9 miljard
tot 8,2 miljard euro. De groei van 19% komt
voor het grootste deel (bijna 60%) doordat de
waarde toenam van de beleggingen die we al in
portefeuille hadden.
Het grootste deel van onze beleggingen
met hoge duurzaamheidswaarde bestaat uit
duurzaam vastgoed. Daarbij gaat het om de
vastgoedbeleggingen die in de hoogste categorie
eindigden bij het jaarlijkse duurzaamheids
onderzoek van de Global Real Estate Sustainability
Benchmark (GRESB). Het vermogen dat we in
deze zogenoemde Green Stars beleggen, steeg
van 5,2 naar 6,2 miljard euro.
Van een reële groei van de beleggingen met hoge
duurzaamheidswaarde was ook duidelijk sprake
in de portefeuille met (bedrijfs)leningen waar het
aantal green bonds flink toenam (zie verderop
in dit verslag) en de aandelenportefeuille voor
ontwikkelde markten. Hier zijn we onder andere
gaan beleggen in het Belgische materiaal
technologiebedrijf Umicore, dat sterk is in
metaalrecycling en herlaadbare autobatterijen,
en het Noorse Tomra Systems dat onder
andere flesseninnamemachines maakt voor
supermarkten. Een afname was er in de private
equity-portefeuille waar een fonds met schone
technologiebedrijven werd opgeheven. Private
equity-fondsen worden doorgaans opgericht
voor een vooraf vastgelegde periode van tien
tot twaalf jaar. Daarna worden de bedrijven in dat
fonds weer verkocht. Dat is met dit fonds in 2016
ook gebeurd.

Verhoging duurzaamheid vastgoed
in Nederland
Onze vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest
werkt met de diverse stakeholders samen om
de duurzaamheid van de vastgoedbeleggingen
als geheel te verbeteren en ESG-criteria verder
mee te nemen in de (beleggings)beslissingen.
Bouwinvest neemt verantwoordelijkheid in de
vastgoedketen die past bij de maatschappelijke
rol en de achterban. We stellen ambitieuze doelen
voor onszelf en de partijen waar we mee werken,
spreken partijen aan op hun verantwoordelijk
heden en dagen ze uit om met innovatieve
duurzaamheidsoplossingen te komen die verder
gaan dan het wettelijk minimum. Als lange
termijnbelegger investeren we in de kwaliteit van
gebieden en creëren we plekken waar mensen
willen wonen, werken, winkelen en verblijven.
Nu en in de toekomst.

Aan de hand van wereldwijd aanvaarde prestatie
indicatoren (INREV, GRI), internationale richtlijnen
en duurzaamheidslabels (GRESB, BREEAM) worden
bestaande en beoogde beleggingen getoetst en
de voortgang gemonitord. Verantwoordelijkheid
nemen en samenwerking zoeken met belangrijke
stakeholders in de vastgoedketen staat
daarbij centraal. Samen met bouwbedrijven,
vastgoedbeheerders en huurders is gewerkt
aan CO2-reductie, reductie van energie- en
waterverbruik en de scheiding en recycling
van afvalstromen. Van de partners in de keten
wordt verwacht dat zij ook aan deze richtlijnen
voldoen en hiernaar handelen. Binnen onze
vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest
worden integriteitsrisico’s gemitigeerd middels
de gedragscode, zakenpartnertoetsen en
anti‑corruptie maatregelen.

Internationaal vastgoed
Internationaal wordt geïnvesteerd in vastgoed
in landen die voldoen aan hoge criteria en
standaarden ten aanzien van verantwoord
beleggen: hoge kredietwaardigheid, weinig
corruptie en hoge mate van (vastgoedmarkt)
transparantie. Er wordt niet geïnvesteerd
in landen met een wapenembargo van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en landen
met een slechte staat van dienst wat betreft
transparantie of corruptie.
Bouwinvest beoordeelt landen op basis van de
Transparency Index, Corruption Index en S&P
Rating. Dit vormt de basis voor de landen waarin
Bouwinvest belegt. Ieder kwartaal wordt een
update gemaakt van de financiële exposure per
land voor de Transparency Index, Corruption
Index en S&P Rating. Hieruit blijkt dat per ultimo
2016 95% van de exposure zich bevindt in
(hoog) transparante markten, 71% gealloceerd
is naar landen met AAA of AA+ status en 5%
is gealloceerd naar landen met een relatief
lagere score in de Corruption Index. Binnen de
landen waar wordt belegd, ligt de nadruk op
grote steden.
Een andere hoge prioriteit voor de internationale
vastgoedbeleggingen is de kwaliteit van het
onderliggende vastgoed. De duurzaamheid
daarvan is een belangrijke component en
al onze investeringen voldoen aan strikte
criteria op het gebied van milieu, maatschappij
en goed ondernemingsbestuur (ESG- ofwel
‘environmental, social and governance’ criteria).
In de landen waar we investeren, werken we
met ‘best in class’ fondsmanagers. Zo wordt
bijvoorbeeld verwacht dat fondsmanagers lid
zijn van 'branche-organisaties' zoals INREV, dat
als doel heeft het verbeteren van transparantie,
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professionaliteit en best practices in de sector.
Of dat fondsmanagers participeren in GRESB
en hierin een goede score behalen, werkzaam
zijn voor institutionele investeerders, een
conservatief financieringsbeleid hebben en een
degelijk track record. De fondsmanagers waar
we mee samenwerken begrijpen zo het DNA van
een pensioenfonds en handelen in het verlengde
van de investeringsfilosofie van Bouwinvest.
Ze kennen hun markten door en door, hebben
solide track records, een goede governance
structuur en delen de voorkeur voor kwaliteit
en duurzaamheid van onze vastgoedvermogens
beheerder Bouwinvest.

5.

Inzicht in
ESG-prestaties maakt
het ons mogelijk om
gericht te kiezen

Inzicht

Belangrijk onderdeel van ons vernieuwde beleid is
ons insluitingsbeleid. Dit houdt in dat we in 2020
alleen nog beleggen in aandelen en obligaties
van bedrijven met voldoende aandacht voor
duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
Deze bedrijven noemen we koplopers. In bedrijven
die achterblijven, zullen we in principe 4 alleen
nog beleggen wanneer we ze kunnen aanzetten
tot verbeteringen. Deze achterblijvers noemen
we beloften.
Om alle bedrijven te kunnen indelen in koplopers
en achterblijvers heeft APG in 2016 een
beoordelingsproces ontwikkeld op basis van de
thema’s die binnen het kader van de Verenigde
Naties zijn afgesproken over verantwoord
ondernemen 5: mensenrechten, arbeidsrechten,
milieu en het tegengaan van corruptie. We willen
dat bedrijven zich bewust zijn van de belangrijkste

Indeling op duurzaam
en verantwoord
ondernemen

Onze analyse

Koplopers

Aantrekkelijke
belegging

risico’s die ze op deze terreinen lopen. Ook
moeten ze beleid hebben over hoe ze met die
risico’s omgaan en procedures om dat beleid
in praktijk te kunnen brengen. Verder kijkt
APG of ze nu of in het verleden betrokken zijn
geweest bij grote controverses zoals corruptie,
arbeidsongelukken en milieurampen.
Deze beoordeling gaat per bedrijfstak. In zo’n
60 verschillende bedrijfstakken richt APG zich
op de risico’s die daar het meest relevant zijn.
Zo zijn milieuvervuiling en arbeidsveiligheid
belangrijke thema’s in bijvoorbeeld de olie- en
gassector terwijl ze in de financiële wereld minder
risico’s opleveren. Daar zal het meer gaan over
zaken die te maken hebben met bedrijfsethiek,
zoals betrokkenheid bij omkoping en corruptie,
witwaspraktijken en de vraag of er een goede
klokkenluidersregeling is om misstanden aan
de orde te stellen. Daarnaast is er binnen elke
bedrijfstak een onderscheid tussen bedrijven in
ontwikkelde en in opkomende markten. Dankzij
dit onderscheid blijft het voor ons mogelijk om
in verschillende markten te beleggen. Wanneer
we dit onderscheid niet zouden maken, zouden
we ons beperken tot de markten die het best
gereglementeerd zijn.

Op de uitsluitingslijst

5 Hierbij gaat het om de
VN Global Compactafspraken die al enkele
jaren een belangrijke
rol spelen binnen ons
beleid voor duurzaam en
verantwoord beleggen.

Bij beleggingsbeslissingen zullen onze beleggers
deze indeling in koplopers en achterblijvers
gebruiken. Waar bedrijven gelijk scoren op
rendement/risico-verwachtingen zullen ze kiezen
voor de koplopers. In achterblijvers mogen onze
portefeuillemanagers straks alleen nog beleggen
wanneer ze hen er toe kunnen aanzetten
hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren
(of wanneer ze dit doen uit eigen initiatief).
Daarbij zullen we concrete doelen afspreken.
Naast deze insluitingsaanpak blijft ook ons
uitsluitingsbeleid bestaan (handvaten 1 en 2)
zoals wordt uitgelegd in de figuur hieronder.

Onze beleggingen

Ja
Nee

Achterblijvers

4 Waar het vanuit het
perspectief van
rendement en risico
aantrekkelijk is om in
een achterblijver te
beleggen die mogelijk
pas op langere termijn
duurzaamheids
verbeteringen laat zien,
blijft dat in principe
mogelijk.

Aantrekkelijke belegging
en zicht op verbetering
van duurzaam en
verantwoord ondernemen

Koplopers

Niet belegd

Nee
Beloften
Ja
Uitgesloten

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2016 bpfBOUW

15

Een overtuigend verhaal
voor alle beleggingen
In 2020 zal het insluitingsbeleid in onze
hele aandelen- en obligatieportefeuille
zijn ingevoerd. Dan willen we voor al onze
beleggingen een duidelijk beeld hebben waarom
we erin beleggen. Noodzakelijk hiervoor is
een kennismanagementsysteem dat op een
toegankelijke manier inzicht geeft in hoe bedrijven
presteren, zowel op rendement en risico als op
duurzaam en verantwoord ondernemen. In 2016
heeft APG een dergelijk systeem ontwikkeld voor
onze aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles
dat in 2017 operationeel wordt. Hiermee kunnen
wij ook zien of bedrijven behoren tot de koplopers
of de achterblijvers en welke activiteiten onze
beleggingsorganisatie onderneemt om hen op het
juiste niveau te brengen.

Insluiten van alternatieve beleggingen
Het insluitingsbeleid geldt niet alleen voor onze
aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles maar
ook voor onze alternatieve beleggingen, waarin
we vaak niet rechtstreeks zijn belegd maar via
fondsen. Voor deze fondsen (private equity,
hedgefondsen en grondstoffen) geldt ook dat we
in principe een voorkeur hebben voor fondsen die
duurzamer en verantwoorder zijn dan andere.
Om beter zicht te krijgen op duurzaamheid en
verantwoord ondernemerschap bij onze private
equity-beleggingen heeft APG in 2016 een nieuwe
vragenlijst ontworpen die private equity-fondsen
moeten invullen voordat we erin beleggen. Daarbij
gaat het om hun beleid, hoe ze dat uitvoeren, hoe
ze erover rapporteren en hoe ze het monitoren.
Ook moeten ze duidelijk maken hoe ze omgaan
met klimaatverandering en de diversiteit in
hun bestuur.
Daarnaast heeft APG meegewerkt aan een due
dilligence-vragenlijst die de managers van private
equity-fondsen (general partners) kunnen
gebruiken om beter zicht te krijgen op wat de
bedrijven in hun fondsen doen aan duurzaamheid
en verantwoord ondernemerschap. Ook is
bijgedragen aan een soortgelijke vragenlijst
van de Principles for Responsible Investing
voor hedgefondsen. Door deze vragenlijsten,
die sectorbreed bruikbaar zijn, weten private
equity-bedrijven en hedgefondsen beter wat van
hen wordt verwacht.

Vastgoedbeleggingen
Binnen de opdracht van een vastgoedportefeuille
die toekomstbestendig en waardevast is,
vormen ESG-criteria een belangrijke pijler.
Bouwinvest is transparant over de prestaties
omtrent verantwoord beleggen, legt hierover
verantwoording af in haar kwartaalrapportages
naar aandeelhouders en openbare jaarverslagen
en werkt continu en doelgericht aan verbetering
door onder andere deelname aan benchmarks.

Benchmark Nederlandse vastgoed
fondsen
Om de duurzaamheidsprestaties van de drie
grootste Nederlandse sectorfondsen objectief
te meten en te vergelijken, hanteert Bouwinvest
de Global Real Estate Sustainability Benchmark
(GRESB). Inmiddels hebben de drie Nederlandse
sectorfondsen in 2016 voor de vijfde keer een
actieve bijdrage geleverd aan dit initiatief dat
transparantie en verduurzaming binnen de
vastgoedsector bevordert.
In de laatste survey van 2016 hebben alle drie
de fondsen opnieuw de zogenaamde Green
Star-classificatie (de hoogst mogelijke score)
toegekend gekregen. Bovendien scoren de
fondsen ruim boven de wereldwijde gemiddelde
GRESB score van 60. Het Bouwinvest Retail Fund
behaalde een overall score van 74 (2015: 69) en
bezet hiermee de tweede plaats in de ranking
in Nederland. Het Bouwinvest Residential Fund
behaalde een overall score van 66 (2015: 66)
en bezet hiermee de zesde plaats in Nederland.
Het Bouwinvest Office Fund ten slotte behaalde
een overall score van 78 (2015: 76), neemt
hiermee de tweede plaats binnen Nederland in en
behoort wereldwijd tot de 20% meest duurzame
vastgoedfondsen.
Bij nieuwbouw worden waar mogelijk extra
aanvullende maatregelen genomen of afspraken
gemaakt met ontwikkelaars om prestaties
nog verder te verbeteren. Factoren als
opleverkwaliteit, lagere energierekeningen,
beperking gebruik fossiele brandstoffen en
meer comfort spelen daarbij een belangrijkere
rol. Belangrijke focus ligt daarbij op het
toevoegen van waarde voor de huurder:
betaalbaarheid, comfort en kwaliteit binnenmilieu.
Daarnaast wordt door Bouwinvest gewerkt
aan bewustwording van duurzaamheid op de
bouwplaats door bijvoorbeeld het toepassen van
de richtlijnen van Bewuste Bouwers.
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Duurzaamheidsprestaties gebouwen:
BREEAM
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode voor
het bepalen van de duurzaamheidsprestaties
van gebouwen. BREEAM-NL is afgeleid van
het internationale BREEAM en wordt beheerd
en ontwikkeld door de Dutch Green Building
Council. Gebouwen worden beoordeeld op negen
verschillende duurzaamheidsonderwerpen:
management, gezondheid, energie, transport,
water, materialen, afval, landgebruik & ecologie
en vervuiling. Bouwinvest gebruikt de BREEAMmethodiek om inzicht te krijgen in de prestaties
bij zowel nieuwbouw, grootschalige renovatie of
bestaande bouw en een bijdrage te leveren aan
een duurzame leefomgeving.
Omdat BREEAM-NL alleen de criteria meet die
verder gaan dan de wettelijke vereisten, biedt dit
zekerheid dat een project beter scoort dan wat
algemeen in de markt gebruikelijk is. Daarnaast
weerspiegelt BREEAM ook de blootstelling aan
milieuregelgeving en milieurisico's: hoe beter de
BREEAM-score, hoe lager het risico.

De belangrijkste GRESB‑resultaten
in de internationale portefeuille
 Het percentage investeerders dat
deelneemt aan GRESB steeg van
65% naar 72%, gemeten op basis van
nettovermogenswaarde (NAV).
 69% van de portefeuille behoort tot de
hoogste GRESB-categorie: de Green Stars.
 De gemiddelde totaalscore was 64,
vergeleken met een mondiaal gemiddelde
van 60.

6 Dit zijn de meest recente
cijfers beschikbaar
gekomen in de
GRESB survey 2016.

 Van de niet-beursgenoteerde investeringen
wist 69% de score te verbeteren ten
opzichte van het voorgaande jaar (2015:
91%). Bij de beursgenoteerde investeringen
verbeterde 38% de score ten opzichte van
het voorgaande jaar (2015: 78%).
 Het energieverbruik werd met 4%
gereduceerd ten opzichte van een jaar
eerder, de uitstoot van broeikasgassen
met 6% 6.

Internationale vastgoedbeleggingen
Internationaal wordt door onze vastgoed
vermogensbeheerder Bouwinvest de Global
Market Monitor gehanteerd om kansrijke
vastgoedmarkten wereldwijd te identificeren.
Naast een corruptie-index voor landen bevat
deze een duurzaamheidsindex voor landen.
Door deze uitbreiding verlagen wij blootstelling
aan mogelijke ESG-risico’s bij het selecteren
van onze internationale vastgoedinvesteringen.
Vervolgens wordt een stap verder in
het beleggingsproces in de due-diligence onder
andere de GRESB-score gehanteerd bij de
beoordeling van individuele vastgoedfondsen
of beursgenoteerde vastgoedondernemingen.
Jaarlijks wordt de voortgang van de prestaties
gemonitord.
In 2016 stelden we vast dat wederom een groter
deel van de fondsmanagers heeft deelgenomen
aan de GRESB benchmark. Voor een groot deel
is dit te verklaren door het resultaat van een
succesvol engagement traject met een grote
Europese joint venture. Hiermee wordt invulling
gegeven aan de belangrijke doelstelling van het
vergroten van de transparantie en inzicht in de
duurzaamheidsprestaties van de deelnemingen.
Tegelijkertijd heeft ook het merendeel hun overall
GRESB score weten te verbeteren ten opzichte
van 2015.

6.

Invloed

 e gebruiken onze
W
invloed om
duurzaamheid en
goed ondernemings
bestuur te stimuleren.

In gesprekken met ondernemingen maken onze
vermogensbeheerders duidelijk welke normen
wij hanteren op het gebied van duurzaamheid
en aandeelhoudersrechten. Om hierbij meer te
bereiken, werken onze vermogensbeheerders
vaak samen met andere beleggers.
De specialisten van APG hebben in 2016 met
245 bedrijven gesproken over verbeteringen van
hun duurzaamheid en hun ondernemingsbestuur.
Belangrijke ondernemingen waarmee het contact
intensiever was, waren Volkswagen, Tata en
Samsung Electronics. Dit was naar aanleiding van
misstanden die ook in Nederland uitgebreid het
nieuws haalden.

Nieuw beloningsbeleid bij Volkswagen
Volkswagen heeft een nieuw beloningsbeleid
vastgesteld voor zijn bestuurders waarin
meer waarde wordt toegekend aan nietfinanciële prestaties zoals de tevredenheid
van medewerkers en klanten. Hierop had APG
aangedrongen in drie gesprekken met de
voorzitter van de raad van commissarissen.
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Deze gesprekken waren mede naar aanleiding van
de sjoemelsoftware die de Duitse autoproducent
gebruikte om de CO2-uitstoot van zijn auto’s
in de Verenigde Staten gunstiger voor te
stellen. In die gesprekken is ook gewezen op de
noodzaak van een opener bedrijfscultuur en meer
onafhankelijke commissarissen.

Bestuurscrisis bij Tata
Samen met twaalf andere grote beleggers
heeft APG bij het Indiase Tata aangedrongen
op een betere inrichting van het bestuur.
Naar aanleiding van de crisis die eind 2016 was
ontstaan nadat de bestuursvoorzitter moest
aftreden op initiatief van zijn medebestuurders, is
gesproken met verschillende bestuurders binnen
de onderneming. Het niet-beursgenoteerde
Tata Sons is de grootste aandeelhouder van de
verschillende Tata-bedrijven (waaronder Tata
Steel en Tata Motors) waarin wij ook beleggen.
Wij willen dat de onafhankelijkheid van de Tatabestuurders toeneemt en de positie van de
(minderheids) aandeelhouders wordt versterkt.

Op de aandeelhoudersvergadering van de
Amerikaanse sigarettenfabrikant Philip Morris
steunden we een motie die de onderneming
opriep om een mensenrechtenbeleid op te
zetten met daarin aandacht voor het recht op
gezondheid. Ook zou de onderneming ervoor
moeten zorgen dat haar lobby- en marketing
activiteiten niet de inspanningen ondermijnen van
nationale overheden om de gezondheid van hun
burgers te beschermen. Met 18% van de stemmen
voor werd de motie verworpen.
Datzelfde lot trof het verzoek aan het
Amerikaanse internetverzendbedrijf Amazon.com
om meer te rapporteren over zijn inspanningen
voor het voorkomen van mensenrechten
schendingen, ook bij leveranciers en afnemers.
Daarbij werd onder meer verwezen naar een
conflict met Duitse vakbonden over lonen die
onder het wettelijke minimum zouden liggen.
Alhoewel de motie werd verworpen, was de steun
ervoor (25%) beduidend groter dan die voor een
vergelijkbare motie in 2015 (5%).

Meer diversiteit aan de top
Omkoping door Samsung Electronics
APG heeft de raad van bestuur van Samsung
Electronics gevraagd om een diepgaand
onderzoek in te stellen naar de betrokkenheid
van het bedrijf bij het omkoopschandaal dat voor
grote politieke onrust zorgde in Zuid-Korea. Het
bedrijf zou grote sommen geld hebben gegeven
aan stichtingen die beheerd worden door een
vertrouweling van de president. Wij willen dat
wordt uitgezocht om hoeveel geld het gaat en
wat het bedrijf gaat doen om dit soort praktijken
in de toekomst te voorkomen.

Bedrijven met een eigen beleid
Het Nederlandse Arcadis publiceerde eind 2016
een eigen beleid voor mensen- en arbeids
rechten. Tijdens gesprekken met bestuurders had
APG hierop aangedrongen omdat het ingenieurs-,
ontwerp- en adviesbureau betrokken is bij
grote infrastructurele werken in verschillende
landen variërend van de nieuwe kustwering in
Katwijk tot het openbaarvervoerstelsel in Jeddah
(Saudi-Arabië). Dit soort projecten kunnen niet
alleen grote gevolgen hebben voor de lokale
bevolking maar ook voor de werknemers die ze
moeten uitvoeren. Het is dus goed dat bedrijven
vastleggen hoe ze hiermee omgaan.

Samen met andere beleggers heeft APG
ongeveer 60 grote Amerikaanse bedrijven
aangeschreven met het verzoek meer vrouwen
op te nemen in hun bestuur. Daarbij ging het
om bedrijven waar niet meer dan één vrouw in
het bestuur zat en waar minimaal 40% van de
bestuurders er al meer dan twaalf jaar op had
zitten. Aan deze bedrijven is duidelijk gemaakt dat
ze in het komende aandeelhoudersseizoen beter
hun best moeten doen voor meer diversiteit en
vernieuwing. Dit zou tevens moeten leiden tot
meer onafhankelijke bestuurders.
Via beleggersvereniging Eumedion heeft APG
een soortgelijke aankondiging uitgestuurd naar
alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland.
Eumedion stuurt hen elk jaar een brief met
punten die beleggers belangrijk vinden en waarop
ze bedrijven zullen beoordelen. In de brief voor
2017 is ook gewezen op het belang van voldoende
aandacht voor de risico’s van klimaatverandering
en de gevolgen daarvan op de bedrijfsvoering.
Op zijn Amerikaanse kantoor heeft APG samen
met advocatenkantoor Ropes & Gray een
bijeenkomst georganiseerd over de positie van
vrouwen binnen private equity-bedrijven. Op dit
moment is niet meer dan 5% van de managers
van deze bedrijven vrouw. Wij geloven dat meer
diversiteit aan de top leidt tot betere resultaten.
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Samenwerken
met andere financiële instellingen
Hoe grote beleggers er aan kunnen bijdragen
dat meer geld beschikbaar komt voor de
duurzame ontwikkelingsdoelen, is onderwerp
van het rapport dat APG heeft gemaakt,
samen met 17 andere Nederlandse financiële
instellingen. In december werd het aangeboden
aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking en directeur
Elderson van de Nederlandsche Bank. Om de
VN-doelen in 2030 daadwerkelijk te kunnen
realiseren, zal naar schatting jaarlijks wereldwijd
zo’n 5.000 tot 7.000 miljard dollar geïnvesteerd
moeten worden. De 18 instellingen, waaronder
banken als ABN-AMRO en ING en verzekeraars
NN, Aegon en Delta Lloyd, benadrukten dat het
ook voor hun aandeelhouders en zakelijke relaties
van belang is om de duurzame ontwikkelings
doelen te laten meewegen bij hun beleggings
beslissingen.

5%
10%

Hoe stemden
we over
bestuurders?
7 Dat dit aantal lager ligt
dan in 2015 komt doordat
het aantal bedrijven
in de portefeuille is
verminderd.

85%
Voor
Tegen
Onthouding/niet gestemd

Figuur 1: Hoe stemden we over bestuurders?

3%
15%

7.

 e maken actief
W
gebruik van onze
aandeelhouders
rechten

Hoe stemden
we over
voorstellen?

Invloed

In 2016 stemde APG voor ons op 4.160 7 aandeel
houdersvergaderingen van bedrijven waarin ons
vermogen is belegd over bijna 45.000 voorstellen.
Een groot deel daarvan had betrekking op
de verkiezing van bestuurders (ruim 18.000).
Bijna 85% van de voorgestelde kandidaten kon
op onze steun rekenen. Bij 10% was dat niet het
geval en stemden we tegen, bijvoorbeeld omdat
kandidaten niet onafhankelijk genoeg waren of
al te veel bestuursfuncties hadden.
Voor het eerst sinds jaren hebben we vaker
voor dan tegen beloningsvoorstellen gestemd.
Aangezien ons stembeleid niet wezenlijk is
veranderd, lijkt dit het gevolg van een beter
beloningsbeleid bij de bedrijven waarin we
beleggen. In 2016 stemde APG voor ons op
ruim 1.400 aandeelhoudersvergaderingen over
ruim 1.500 beloningsvoorstellen. Bij 52% van de
voorstellen was dit een stem voor, bij 47% tegen.
In 2016 lag die verhouding andersom toen slechts
45% van de voorstellen op onze instemming
kon rekenen en we bij 52% tegen stemden.
Een duidelijke vooruitgang was te zien in de
Verenigde Staten waar we in 2015 nog geen kwart
van de voorstellen steunden (22%). Vorig jaar
was dat meer dan een derde (35%). Met acht van
de 115 bedrijven waar we eerder tegenstemden
en in 2016 voor, heeft APG in de afgelopen jaren
gesprekken gevoerd over het beloningsbeleid.

82%

Voor
Tegen
Onthouding/niet gestemd

Figuur 2: Hoe stemden we over alle voorstellen?

1%

47%

Hoe stemden
we over
beloningsbeleid?

52%

Voor
Tegen
Onthouding/niet gestemd

Figuur 3: Hoe stemden we over beloningsbeleid?
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Belangrijke redenen om tegen te stemmen
waren: te royale vertrekregelingen, onvoldoende
relatie tussen de beloning en de prestatie die
ervoor moest worden geleverd en onduidelijke
regelingen. Voorstellen die de beloning koppelden
aan het realiseren van uitdagende prestaties die
voldoende bijdragen aan de strategische lange
termijndoelen van een onderneming, konden in
het algemeen wel op onze steun rekenen.

Beloningsbeleid bij Blackrock
We steunden het voorstel van een
Blackrock-aandeelhouder die wilde dat de
vermogensbeheerder bij het stemmen over
beloningsvoorstellen meer gaat letten op een
duidelijke link tussen de beloning en de prestatie
die eraan ten grondslag zou moeten liggen.
Volgens ons is Blackrock te weinig kritisch op
de beloningsvoorstellen van de Amerikaanse
bedrijven waarin het belegt, zoals blijkt uit het
hoge percentage voorstellen dat op steun van
Blackrock kan rekenen 8. Omdat Blackrock als
grootste vermogensbeheerder ter wereld een
duidelijke voorbeeldfunctie vervult, en tot de
grootste beleggers behoort in veel Amerikaanse
ondernemingen, vonden wij het belangrijk om
hiermee een signaal af te geven. Het voorstel
kreeg de steun van slechts 4% van de stemmen.
Overigens wordt voor de aandelen die Blackrock
als externe beheerder voor ons beheert,
gestemd volgens ons eigen stembeleid.

Beloningsbeleid
bij Nederlandse bedrijven
Wanneer een bedrijf voorstellen op de agenda
van de aandeelhoudersvergadering zet waarmee
wij het niet eens zijn, laten we dat vaak ook
vooraf al weten zodat het voorstel nog kan
worden aangepast of ingetrokken. AHOLD kwam
terug van zijn voornemen om bestuursleden een
speciale bonus toe te kennen als ze een succes
zouden maken van de fusie met de Belgische
supermarktketen Delhaize. APG had hier bezwaar
tegen gemaakt omdat fusies en overnames
behoren tot het reguliere werk van bestuurders.
Ook met bestuurders bij Unilever, Shell en
Philips is gesproken over het beloningsbeleid.
Daarbij ging het onder andere om het koppelen
van bonussen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

8 Volgens consumenten
organisatie SumOfUs
stemde Blackrock in
de periode juli 2014
- juni 2015 voor 97%
van de belonings
voorstellen in de VS.
Volgens hetzelfde
onderzoek behoorde
APG in dezelfde periode
tot de meest kritische
aandeelhouders.

Hoe we als aandeelhouder bijdragen aan
de energietransitie staat in hoofdstuk 4.

Actief aandeelhouderschap
bij internationaal vastgoed
Internationaal wordt ingezet op actief
aandeelhouderschap. Dit betekent dat van de
externe fondsmanagers wordt verwacht dat ze
transparant zijn over hun duurzaamheidprestaties
en handelen in lijn met de internationaal erkende
standaarden en continue werken aan verbetering.
Doormiddel van een significant belang in de
fondsen waarin we beleggen, bestuurszetels
en commissielidmaatschappen van branche
organisaties in de regio’s en daarnaast ongeveer
40 advisory board seats in fondsen waarin
geïnvesteerd is, vergroot onze vastgoed
vermogensbeheerder Bouwinvest haar invloed
om ESG-thema’s te agenderen. Bouwinvest krijgt
hierdoor meer invloed op beleggingskeuzes en
strategieën.
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8.

 amen met andere
S
beleggers maken we
ons nationaal en
internationaal sterk
Invloed
voor betrouwbare
regelgeving om
duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur
te verankeren.
In 2016 is er zowel in Nederland als in
Duitsland gewerkt aan nieuwe regels voor
goed ondernemingsbestuur. APG heeft zich
succesvol ingezet om de discussie hierover in
de juiste richting te sturen. De mogelijkheid om
commissarissen van een bedrijf te belonen met
aandelen in dat bedrijf, is niet opgenomen in de
nieuwe Nederlandse corporate governancecode die eind 2016 werd gepubliceerd. Omdat
commissarissen die met aandelen worden
beloond, lastiger op een onafhankelijke manier
hun toezicht kunnen uitoefenen, had APG
bezwaar gemaakt tegen een eerder voorstel van
de commissie die de code vernieuwde om dat wel
te gaan doen. Ondanks dat deze commissie niet
inging op APG’s verzoek voor scherpere eisen aan
de onafhankelijkheid van de auditcommissies, die
toezicht houden op het werk van de accountants,
is deze code duidelijk beter dan de oude uit 2008.
De focus op waardecreatie op de lange termijn en
op bedrijfscultuur is een goede vooruitgang.
Duidelijke verbeteringen zitten er ook in de
voorstellen van de commissie die werkt aan
een vernieuwing van de Duitse corporate
governance-code. Zo wordt voorgesteld om
de communicatie tussen aandeelhouders en de
raad van commissarissen te verbeteren en een
klokkenluidersregeling op te zetten waarmee
misstanden aan de orde kunnen worden gesteld.
De directeur voor duurzaamheid en goed bestuur
van APG is lid van de commissie die werkt aan
de vernieuwing van de Duitse code waarvan
de definitieve versie begin 2017 zal verschijnen.

OESO-afspraken voor
vermogensbeheerders
Samen met maatschappelijke organisaties,
andere beleggers en vertegenwoordigers van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) heeft APG overeenstemming
bereikt over wat de OESO-richtlijnen voor
multinationale ondernemingen betekenen voor
grote beleggers. De OESO-richtlijnen zijn regels
waaraan bedrijven zich moeten houden als het
gaat om verantwoord ondernemerschap. Bij de
nieuwe afspraken is erop gelet dat klachten
commissies in alle OESO-landen op een gelijke
manier oordelen over klachten die worden
ingediend over vermogensbeheerders die te
weinig zouden doen tegen misdragingen van de
bedrijven waarin zij beleggen.

9.

Invloed

 ij dragen ons beleid
W
voor verantwoord
beleggen actief uit om
duurzaamheid en
goed ondernemings
bestuur te bevorderen.

Al enkele jaren rapporteren we in een apart
verslag over wat wij doen aan verantwoord
beleggen. In 2016 hebben we besloten dat we ons
verslag over 2017 zullen laten beoordelen door
een onafhankelijke auditor.
In 2016 zijn we lid geworden van de Principles
for Responsible Investing (PRI). De PRI is
een internationaal netwerk dat wereldwijd
verantwoord beleggen wil bevorderen en waarbij
meer dan 1.400 pensioenfondsen en vermogens
beheerders zijn aangesloten die gezamenlijk
meer dan 60 biljoen Amerikaanse dollars onder
beheer hebben. Als PRI-lid hebben we de plicht
om jaarlijks te rapporteren hoe wij bij onze
beleggingen aandacht geven aan duurzaamheid
en goed ondernemingsbestuur. De PRI kijkt
vervolgens of onze prestaties beter of slechter
zijn dan die van vergelijkbare fondsen zodat wij
zicht hebben op waar en hoe we ons verder
kunnen verbeteren.
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Hoofdstuk 4

Onze
prioriteitsthema’s
Door te focussen op thema’s kunnen we
concreet bezig zijn en vergroten we onze
herkenbaarheid. Daarom hebben we in 2016 vier
thema’s afgesproken die extra nadruk krijgen bij
de uitvoering van ons beleid voor verantwoord
beleggen. Deze prioriteitsthema’s zijn het tiende
handvat waarmee we ons beleid vormgeven.
Omdat hierover meer te melden valt dan over de
andere handvaten is ervoor gekozen om ze onder
te brengen in een apart hoofdstuk.

Bij de keuze van deze thema’s hebben we ook
gelet op wat onze deelnemers belangrijk vinden.
Het zijn geen volledig nieuwe thema’s. Door ze
apart te benoemen, willen we ervoor zorgen dat
ze structureel aandacht blijven krijgen. Wat we in
2016 op deze thema’s hebben gedaan, komt in dit
hoofdstuk aan bod.

Bij deze thema’s gaat het gaat het om:

duurzame
leefomgeving

veilige arbeidsomstandigheden

bijdragen aan
de energietransitie

zorgvastgoed
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Levendigheid brengen

duurzame
leefomgeving

4.1 Duurzame leefomgeving
De maatschappelijke impact (meerwaarde)
die bereikt wordt door het creëren van een
aantrekkelijke en leefbare omgeving is in
Nederland het grootst. Dit komt omdat er in
Nederland meer mogelijkheden zijn om invloed uit
te oefenen. Hiermee geeft Bouwinvest invulling
aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het totaal belegd vermogen in vastgoed
bedraagt € 8 miljard (ca. 15% van ons totale
vermogen). In 2016 is voor ongeveer € 5,4
miljard in Nederlands vastgoed belegd en € 2,6
miljard in internationale niet-beursgenoteerde
en beursgenoteerde fondsen. Verder is in
2016 ruim € 60 miljoen besteed in duurzaam
onderhoud en herontwikkeling in de Nederlandse
vastgoedportefeuille.

Meerwaarde
Twee derde van de vastgoedbeleggingen wordt
gedaan in Nederlands vastgoed en draagt zo
bij aan wat wij noemen het maatschappelijke
rendement. Met de investeringen in Nederlands
vastgoed voorzien we in vastgoed waar vraag
naar is en zo dragen we bij aan de leefbare
omgeving in Nederland. Dat vinden wij belangrijk.
Veel van de Nederlandse investeringen hebben
een duidelijke meerwaarde voor de omgeving.
In Amsterdam werken we bijvoorbeeld aan
een groot aantal nieuwbouwwoningen. De
behoefte aan betaalbare huurwoningen is enorm.
Dankzij onze projecten kunnen veel mensen
prettig wonen in de stad.

Olympisch Stadion-gebied Amsterdam

Ook transformatie van (lege) kantoorgebouwen
kan die meerwaarde hebben. In Amsterdam
bouwt Bouwinvest de voormalige Citroëngebouwen om tot kantoorruimte voor bedrijven
die werkzaam zijn rondom de thema’s sport,
mobiliteit en innovatie. Daarmee houden we
een monument in stand en brengen we ook
levendigheid in de buurt. In Den Haag wordt een
oud Shell-hoofdkantoor in de wijk Benoordenhout
omgebouwd tot appartementencomplex.
Daarmee krijgt een leeg pand een nuttige nieuwe
bestemming en creëren we tegelijkertijd nieuwe
woningen, waar vraag naar is in Den Haag. Als een
van de eerste vastgoedbeleggers in Nederland
investeert Bouwinvest ook in zorgvastgoed.
Prettig wonen blijft belangrijk, ook als je ouder
wordt en meer hulp nodig hebt. Ook dat is
meerwaarde.

Optimaliseren duurzaamheid van
fondsen en gebouwen
In 2016 behaalde het World Trade Center in
Den Haag een BREEAM-NL In-Use Excellent
certificaat. Het is daarmee in Nederland
het eerste kantoorgebouw met meerdere
huurders (multi tenant) dat dit keurmerk heeft
verkregen. BREEAM-NL is hét instrument om
integraal de duurzaamheid op gebouwniveau te
beoordelen. Gebouwen worden beoordeeld op
negen verschillende terreinen: management,
gezondheid, energie, transport, water, materialen,
afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.
BREEAM-NL is afgeleid van het internationale
BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door
de Dutch Green Building Council. Met BREEAM-NL
wordt altijd bovenwettelijk gewaardeerd. De
totaalscore per onderdeel wordt uitgedrukt
in sterren en loopt van Pass (een ster) naar
Outstanding (vijf sterren).

Oostduinlaan Den Haag transformatie oude
Shell‑kantoor naar woningen
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Het World Trade Center heeft per december
2016 een dubbele ‘excellent’-beoordeling
(vier sterren) gekregen in BREEAM-categorieën
‘Asset’ en ‘Beheer’. Het pand, dat vervaardigd
is uit duurzame materialen, kreeg al in 2010
een Energielabel A. Het gebouw is voorzien van

warmte koude opslag en alle verbruikte stroom is
afkomstig uit hernieuwbare energie.
Naast het WTC The Hague kregen ook andere
gebouwen in het Bouwinvest Office Fund in 2016
een BREEAM-keurmerk.

Asset

City

BREEAM-NL In-Use BREEAM-NL In-Use Building
Asset Score
Management Score

WTC Den Haag

Den Haag

Excellent (****)

Excellent (****)

Nieuwe Vaart
(Arthur van Schendelstraat 500)

Utrecht

Goed (**)

Niet van toepassing

Nieuwe Vaart
(Arthur van Schendelstraat 550)

Utrecht

Goed (**)

Niet van toepassing

Nieuwe Vaart
(Arthur van Schendelstraat 600)

Utrecht

Goed (**)

Niet van toepassing

Centre Court

Den Haag

Erg goed (***)

Goed (**)

WTC Rotterdam

Rotterdam

Goed (**)

Niet van toepassing

World Trade Center Den Haag

World Trade Center Rotterdam

Centre Court Den Haag

Nieuwe Vaart (Arthur van Schendelstraat) Utrecht
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Hoogtepunten sectorfondsen 2016
Hieronder noemen we een aantal hoogtepunten
van drie Nederlandse vastgoedsectorfondsen
waarin bpfBOUW grootaandeelhouder is.

Bouwinvest Residential Fund
 GRESB Green Star-status voor de derde keer
op rij.
 Acquisitie van de eerste nul-op-de-meterwoningen (woningen die minimaal de energie
opwekken die nodig is voor het huis en het
huishouden); 46 eengezinswoningen in Zwolle
(de buurt Vrij Werkeren).
 Ontwikkeling Live the Future- concept;
14 innovatieve wisselstroom lofts in Eindhoven
(Strijp S).
 Hernieuwbare energie: 764 eengezinswoningen
in proces voor installatie zonnepanelen
 736.000 kWh duurzame energie opgewekt door
geïnstalleerde zonnepanelen (2015: 108.498
kWh) en daarmee 353.280 kg CO2-emissies
vermeden (2015: 52.079 kg CO2).
 Verlaging milieu-impact: energiereductie van
2,5% in 2016 en een totale reductie van 12,9%
ten opzichte van 2012.

Bouwinvest Retail Fund
 GRESB Green Star-status voor het derde jaar
op rij.

Beurspassage Amsterdam

Bouwinvest Office Fund
 GRESB Green Star-status voor het derde jaar
op rij en een GRESB 5-sterrenbeoordeling en
daarmee een plek in de top 20% van meest
duurzame vastgoedfondsen wereldwijd.
 Succesvolle pilot met de Energy Navigator
waarbij een potentieel van 25-30% aan
mogelijke energiereducties zijn gedetecteerd.
 Zes kantoren gecertificeerd met een BREEAM
NL In-Use duurzaamheidscertificaat
 Het WTC Den Haag ontving een BREEAM-NL
In Use Excellent duurzaamheidcertificaat.
Deze score op gebouw- en gebouw
managementniveau is de hoogste score ooit
behaald in Nederland voor een kantoorgebouw
met meerdere huurders.
 Verlaging milieu-impact: energiereductie van
4,8% in 2016 en een totale reductie van 12,0 %
ten opzichte van 2012

 Fonds gaat verder met implementatie van
‘green leases’.
 Winkelcentra Goverwelle en Makado bekroond
met een BREEAM NL In-Use duurzaamheids
certificaat.
 Pilot slim & duurzaam beheer en onderhoud.
 Heropening van duurzame herontwikkeling
Damrak 70 en de onthulling van de Beurs
passage in Amsterdam (hotspot Amsterdam
Oersoep).
 Verlaging milieu-impact: energiereductie van
5,1% in 2016 en een totale reductie van 18,2%
ten opzichte van 2012.

veilige arbeidsomstandigheden

4.2 Veilige arbeids
omstandigheden
In de bouw- en aanverwante sectoren is
aandacht voor arbeidsveiligheid een belangrijk
thema. Als belegger vinden we het belangrijk dat
bedrijven waarin wij beleggen hier voldoende
aandacht voor hebben. Verder willen we niet
dat bedrijven gebruik maken van kinderarbeid of
producten verwerken die met kinderarbeid tot
stand zijn gekomen.
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Veilige arbeidsomstandigheden
op de bouwplaats
Omgevingsmanagement, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, veiligheid en
duurzaamheid zijn thema’s die, naast de innovaties
in techniek, een belangrijke rol innemen bij bouwen infraprojecten. Een bouwplaats is niet langer
een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel
van de samenleving. De Bewuste Bouwers
Gedragscode richt zich op de bouwplaats en
haar omgeving. De gedragscode biedt het hele
projectteam, van timmerman tot projectmanager
concrete handvaten hoe zij bewust, met oog
voor de omgeving, het milieu en veiligheid, en met
minder hinder kunnen werken.
In de overeenkomsten met projectontwikkelaars
en bouwbedrijven heeft Bouwinvest de voor
waarde opgenomen de betreffende bouw
plaatsen aan te melden bij de Stichting Bewuste
Bouwers. Daarnaast is de verplichting opgenomen
voor het behalen van de certificering op
projectniveau en de op te stellen rapportages.
Het certificaat dient bij oplevering overhandigd te
worden aan Bouwinvest met het streven voor een
bovengemiddelde score.

Kinderarbeid
Wij willen dat kinderarbeid wordt uitgebannen.
In 2016 is APG begonnen met trajecten om
kinderarbeid aan te pakken in twee sectoren
waarin kinderarbeid helaas nog steeds voorkomt:
de cacao en de kobaltwinning. Kinderarbeid
blijkt lastig om aan te pakken. Doorgaans is het
onderdeel van veel grotere problemen zoals
armoede, weinig economische mogelijkheden,
slechte sociale voorzieningen en ontoereikend
onderwijs. Kinderen worden ingezet voor het
meest eenvoudige werk, vaak helemaal in het
begin van de productieketen. Vaak is dit werk
met duidelijke risico’s. Bedrijven waarin wij
beleggen, maken voor zover wij weten geen

gebruik van kinderarbeid. Wel kunnen producten
die met kinderarbeid tot stand zijn gekomen
bij hen terecht komen, al dan niet via tussen
leveranciers. Een essentiële eerste stap bij het
uitbannen van kinderarbeid is dat bedrijven in
risicosectoren het probleem onderkennen, een
duidelijke aanpak hebben, en transparant zijn over
hun inspanningen.
Tijdens gesprekken met grote cacao- en
chocoladebedrijven (Nestlé, Mondelez en
The Hershey Company) heeft APG aangedrongen
op een dergelijke aanpak om kinderarbeid uit
de hele productieketen te elimineren. Cacao
leverancier Barry Callebaut heeft inmiddels een
nieuwe duurzaamheidsstrategie vastgesteld,
onder meer om in 2025 kinderarbeid uit zijn hele
productieketen te hebben uitgebannen.
Mede naar aanleiding van een onderzoek van
Amnesty International over kinderen die worden
gedwongen om te werken in kobaltmijnen in
Congo (DRC), heeft APG een coalitie van 23 grote
beleggers tot stand gebracht om dit probleem
aan te pakken. Kobalt is een steeds belangrijker
wordende grondstof die nodig is voor oplaadbare
batterijen in bijvoorbeeld mobiele telefoons
en elektrische auto’s. Ongeveer de helft van
de wereldkobaltvoorraad ligt in de Congolese
bodem. Via doorgaans meerdere tussenschakels
(mijnwerkers, opkopers, smelters etc.) komt
de kobalt bij de grote elektronica-, auto- en
batterijproducenten waarin wij beleggen. Dertien
daarvan zijn door de beleggerscoalitie gevraagd
om publiekelijk duidelijk te maken wat zij doen
om kinderarbeid bij kobaltwinning te voorkomen.
Computerproducent Apple heeft dit inmiddels
gedaan. Twee andere grote bedrijven willen
dit binnenkort ook doen. Door druk te blijven
uitoefenen op grote bedrijven verwachten we dat
het probleem effectief kan worden aangepakt.
Ook de vereniging van grote elektronicabedrijven
(Electronic Industry Citizenship Coalition) en
de Chinese Kamer van Koophandel hebben
we gevraagd om hieraan meer aandacht te
geven. Die laatste is erg belangrijk omdat veel
kobaltbedrijven in Chinese handen zijn.
Het engagement-traject in de scheepsbouw
sector, waarmee APG in 2014 is gestart vanwege
enkele dodelijke ongelukken op scheepswerven
in Azië, heeft in 2016 zo goed als stilgelegen
vanwege de economische problemen waarin
de sector zich bevindt. Door de lage olieprijs
is er weinig vraag naar nieuwe schepen
waardoor veel scheepsbouwbedrijven druk zijn
met reorganisaties.
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bijdragen aan
de energietransitie

4.3 Bijdragen aan
de energietransitie
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in 2016
was de inwerkingtreding van het VN-Klimaat
akkoord van Parijs dat eind 2015 werd gesloten.
Hierin spraken vertegenwoordigers van bijna 200
landen af om de wereldwijde temperatuurstijging
tot minder dan 2 graden te beperken ten
opzichte van de industriële revolutie. Om dit doel
te halen, zijn in het komende decennium flinke
veranderingen nodig die bijna al onze beleggingen
zullen raken. Met name voor energiebedrijven
en bedrijven met een hoge CO2-uitstoot is het
cruciaal om hier goed op in te spelen.

Terugdringen CO2-voetafdruk
De beheerders van onze aandelenportefeuilles
hebben in 2016 een target gekregen voor de
hoeveelheid CO2 die bedrijven in hun portefeuille
maximaal mogen uitstoten. Door dit CO2-plafond
de komende jaren steeds iets te verlagen, werken
we stapsgewijs toe naar een reductie van de
CO2-voetafdruk 9 van onze aandelenportefeuille
met 25% in 2020 10. Zo dragen we niet alleen bij
aan het tegengaan van klimaatverandering maar
zorgen we er ook voor dat onze beleggings
portefeuille minder risico’s loopt als gevolg van
maatregelen die overheden (kunnen) treffen
als onderdeel van hun klimaatbeleid, zoals een
hogere heffing op het uitstoten van broeikasgas.
Drie jaar geleden behoorden wij tot de eerste
beleggers die de CO2-voetafdruk van hun
aandelenportefeuille in kaart brachten. De
cijfers hierover die we in onze verslagen over
2014 en 2015 publiceerden werden eens per
jaar berekend. Om het mogelijk te maken dat
portefeuillemanagers bij hun beleggings
beslissingen inderdaad op minder CO2-uitstoot
kunnen sturen, heeft onze beleggingsorganisatie
in 2016 een datasysteem ontwikkeld dat hen op
dagbasis inzicht geeft in de CO2 –uitstoot van
hun bedrijven. Resultaat hiervan: terwijl onze
CO2-uitstoot in 2015 nog steeg met bijna 8%, is hij
in 2016 met ongeveer 21% afgenomen. In absolute
aantallen gaat het daarbij om een reductie van
ongeveer 0,9 miljoen ton. Dat is ongeveer gelijk
aan de hoeveelheid die jaarlijks wordt uitgestoten
door 350.000 auto’s.

De reductie vond plaats over onze gehele
aandelenportefeuille. Een grote afname
kwam tot stand na de splitsing van het Duitse
energiebedrijf RWE in een deel waarin de fossiele
energieopwekking is ondergebracht en een
deel voor de duurzame activiteiten (Innogy).
Onze beleggingen in het fossiele deel zijn eind
2016 bijna volledig afgebouwd.

Meer beleggen
in hernieuwbare energie
Onze beleggingen in hernieuwbare energie zijn in
2016 met ongeveer 21% toegenomen. Eind 2015
hadden we hier nog 272 miljoen euro belegd, eind
2016 was dat 329 miljoen.De toename was vooral
groot in onze (bedrijfs)obligatieportefeuille.
Een flink deel van de green bonds die we in 2016
verwierven (zie verderop) droeg hieraan bij.

Energiereducties en
meer hernieuwbare energie
in de vastgoedbeleggingen
Bouwinvest investeert in zonnepanelen op
huurwoningen. Dat is goed voor het milieu,
goed voor de portemonnee van de huurders en
goed voor de waarde van de woningen. Om de
ecologische en economische gevolgen die
verband houden met het gebruik van fossiele
energie te verminderen en een bijdrage te
leveren aan de energietransitie, heeft Bouw
invest in haar kwaliteitskader voor nieuwbouw
vereisten opgenomen rondom duurzame
energietoepassingen zoals zonnepanelen en
is zij bezig met de installatie van zonnepanelen
op bestaande woningen. Het doel is om de
komende drie jaar minimaal 1.200 woningen uit
de bestaande portefeuille te hebben voorzien
van zonnepanelen. Aan het eind van 2016 hebben
deze acties geleid tot een stijging van het aantal
woonprojecten met lokaal opgewekte energie
doormiddel van zonnepanelen. Eind 2016 staat
de teller op een totaal van 4.392 zonnepanelen
op zowel bestaande woningen als projecten
in aanbouw.

9 Voor het bepalen van
de voetafdruk kijken
we hoeveel van de
CO2-uitstoot van
de bedrijven in onze
aandelenportefeuille
voor onze rekening komt
gezien het percentage
van de aandelen van
die bedrijven dat wij
bezitten. Hiervoor
letten we op de CO2 die
bedrijven zelf uitstoten
en de CO2 die wordt
uitgestoten bij de
productie van de door
hen ingekochte energie
(de zogenoemde scope
1 en 2 emissies). Voor
de bedrijven waarover
onze dataleverancier
Trucost geen gegevens
heeft (zo’n 2,5% van
onze portefeuillewaarde)
maken we gebruik van
industriegemiddelden.
10 Ons reductiedoel van
25% berekenen we ten
opzichte van uitstoot
cijfers die beschikbaar
waren op 30 september
2014 en onze aandelen
portefeuille van
31 maart 2015. In de
praktijk betekent dit
dat we bovenop de 25%
reductie ook nog eens
de groei compenseren
die in 2015 plaatsvond.

Ook in de kantorenportefeuille zijn in 2016
zonnepanelen geïnstalleerd. Op het pand aan de
Arthur van Schendelstraat in Utrecht zijn tijdens
het verduurzamingstraject 487 zonnepanelen
geïnstalleerd, wat bijgedragen heeft in een
verbetering van het energielabel van D naar B en
een BREEAM NL ‘Good’ certificering.
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De Tuinen van Sion in Rijswijk (43 zeer energiezuinige woningen zonder gasaansluiting)
De woningen worden gerealiseerd met een EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt) van 0,0 door een
innovatief energiesysteem toe te passen. Energiezuinig dus en dat zien de bewoners ook terug in
hun energierekening.

Meer beleggingen via groene leningen
We zijn meer gaan beleggen in groene leningen
(green bonds). Green bonds worden uitgegeven
door bedrijven en overheden voor de financiering
van duurzame projecten, meestal op milieugebied.
Eind 2016 hebben we 59 green bonds ter waarde
van 298 miljoen euro. Een jaar eerder waren
dat er nog 38, goed voor ongeveer 155 miljoen.
Via onze green bonds dragen we bij aan meerdere
van de VN-doelen, maar verreweg het meest aan:
betaalbare en duurzame energie.
Via leningen die we in 2016 aan onze portefeuille
hebben toegevoegd, dragen we bij aan de
financiering van een groot windmolenpark in
Kansas (VS) en het kabelnetwerk dat wind
energie van de Noordzee aan land brengt.
Via een greenbond van Nederlandse hypotheek
verstrekker Obvion zijn we voor ongeveer
11 miljoen euro gaan beleggen in energiezuinige
woningen 11.
In totaal is 3% van onze obligatieportefeuille
belegd in green bonds. Vorig jaar was dat
nog 1,8%.

Stemmen over klimaatmaatregelen
Wij willen dat de olie- en mijnbouwbedrijven
waarin we beleggen nadenken over de gevolgen
die klimaatverandering kan hebben voor hun
bedrijfsvoering. Maatregelen die overheden
nemen om de CO2-uitstoot te beperken,

kunnen ervoor zorgen dat de vraag naar olie
sneller daalt dan verwacht. Bij hun investerings
beslissingen moeten bedrijven voorkomen dat ze
straks met voorraden blijven zitten die niet meer
op een rendabele manier uit de grond kunnen
worden gehaald.

11 Het ging hierbij om
hypotheken die Obvion
heeft verstrekt
aan woningen met
een A- of B-label
en huizen met een
C-label die recentelijk
energiebesparende
maatregelen hebben
uitgevoerd. We
beleggen in totaal
voor zo’n 3,5 miljard
euro in Nederlandse
hypotheken.
12 Hierbij hebben we
samengewerkt met
andere beleggers in
de zogenoemde Aiming
for A-coalitie die de
grootste mijnbouw- en
nutsbedrijven in GrootBrittannië probeert aan
te zetten tot minder
CO2-uitstoot.

Samen met andere aandeelhouders hebben we
er bij oliebedrijf ExxonMobil op aangedrongen dat
het bedrijf jaarlijks rapporteert over hoe het om
denkt te gaan met (mogelijke) maatregelen van
overheden om klimaatverandering tegen te gaan,
ook met de strenge maatregelen die nodig zijn om
de wereldwijde temperatuurstijging te beperken
tot maximaal 2 graden. Een voorstel hiervoor op
de aandeelhoudersvergadering wist het ondanks
onze steun niet te halen (38% van de aandeel
houders was voor). Een (grote) meerderheid
stemde er wel voor soortgelijke voorstellen op
de aandeelhoudersvergaderingen van mijnbouw
bedrijven Rio Tinto, Glencore en Anglo American
die mede door ons waren ingediend 12.
Op de aandeelhoudersvergadering van Shell
hebben we tegen de resolutie gestemd die
het bedrijf opriep om niet langer te zoeken
naar nieuwe olievoorraden en in 2030 volledig
overgeschakeld te zijn op hernieuwbare energie.
Wij vinden het niet de taak van de aandeelhouders
om de transitiestrategie van Shell te bepalen
maar van de raad van bestuur. Wel hebben we
waardering voor de manier waarop de initiatief
nemers bijdragen aan de bewustwording over
klimaatverandering.
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zorgvastgoed

4.4 Meer beleggen
in zorgvastgoed
Veel pensioenfondsen en verzekeraars beleggen
een deel van hun vermogen in vastgoed.
Vastgoedbeleggingen zijn aantrekkelijk vanwege
de stabiele kasstroom, het gunstige risico
profiel en de mogelijkheid de beleggingen te
diversifiëren. Vier jaar geleden bedroeg het
beleggingsvolume in Nederlands zorgvastgoed
door Nederlandse marktpartijen nog maar 55
miljoen euro. Een jaar later was dat volume al bijna
verdubbeld. In 2015 belegden pensioenfondsen
en andere institutionele beleggers voor 338
miljoen euro in zorgvastgoed en in 2016 werd
voor ongeveer 465 miljoen euro aan transacties
geregistreerd 13.
BpfBOUW heeft in 2014 een commitment van
€ 300 miljoen afgegeven om te investeren
in Nederlands zorgvastgoed. Dit is later nog
uitgebreid met € 200 miljoen vanwege de goede
vooruitzichten. Als een van de eerste vastgoed
beleggers in Nederland investeert Bouwinvest,
naast woningen, winkels en kantoren en hotels,

nu ook in zorgvastgoed. Prettig wonen blijft
belangrijk, ook als je ouder wordt en meer
hulp nodig hebt. Het Bouwinvest Healthcare
Fund is voor bpfBOUW op zoek naar nieuwe
investeringen in met name verzorgd wonen voor
ouderen, intramurale ouderenzorg en de zorg
voor gehandicapten. Zo realiseren we zowel
maatschappelijk als financieel rendement door
de vergrijzing.
Het zorgvastgoedfonds investeert alleen
in zorgvastgoed dat voldoet aan de huidige
eisen van huurders aan zorg en focust op
de segmenten; intramurale ouderenzorg,
verzorgd wonen voor ouderen in het
midden- en meer luxe segment en de zorg
voor gehandicapten. Op beperkte schaal
is geïnvesteerd in de ‘cure’, met name in
gespecialiseerde behandelcentra. De verwachting
is dat de investeringen de komende tien jaar
verder zullen toenemen, gezien de toenemende
omvang van de markt. In 2016 nam de portefeuille
van het fonds toe van € 24 miljoen ultimo
2015 naar € 47 miljoen. Het fonds voegde
per december één nieuw object toe aan de
portefeuille, het Martha Flora Huis in Haarlem. De
bouw van woonzorggebouw Aliantus Oud-Seyst
in Zeist nam in augustus aanvang. Het gebouw
wordt in de zomer van 2017 opgeleverd. Het fonds
tekende in 2016 voor € 47 miljoen aan transacties.
Ultimo 2016 beschikte het Healthcare Fund
over een pijplijn van € 56 miljoen aan objecten in
aanbouw of herontwikkeling.

13 Bron: CBRE Trends Nederlands
zorgvastgoed, H2 2016.

In 2016 zijn we gaan beleggen in Zonnehof in Ouderkerk aan de Amstel. Hier wordt huisvesting
ontwikkeld voor 45 intramurale cliënten van de Zonnehuisgroep. Ook komen er 62 zorgappartementen
in de vrije sector.
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Hoofdstuk 5

Vooruitblik 2017
en verder
In 2017 zullen we meer aandacht geven aan het
betrekken van onze stakeholders bij ons beleid
voor verantwoord beleggen en de manier waarop
wij dat in de praktijk brengen. Onze stakeholders
zullen we ook duidelijk betrekken bij het opstellen
van ons verslag Verantwoord Beleggen over
2017. Dat verslag zullen we laten beoordelen door
een onafhankelijke auditor. De voorbereidingen
om dit proces goed te laten verlopen zijn
inmiddels gestart.
De beoordeling of bedrijven duurzaam en
verantwoord zijn zal in 2017 worden voortgezet.
Aan het eind van het jaar verwachten we van de
grote bedrijven in twaalf bedrijfstakken in kaart
te hebben wie tot de koplopers behoren en
wie tot de achterblijvers. Hierdoor kunnen we
gerichter kiezen voor koplopers en bedrijven
die de potentie hebben om een koploper te
worden. Dat proces zullen we in de jaren daarna
voorzetten totdat we in 2020 alle sectoren in
beeld hebben voor zowel de grote als kleine
ondernemingen.
De mensenrechtenbenchmark die is ontwikkeld
door onder andere APG en de Vereniging van
Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO)
zullen we een duidelijke plek geven in de
uitvoering van ons beleid. Deze benchmark,
die begin 2017 is gepubliceerd, geeft van bijna
honderd belangrijke bedrijven aan hoe ze scoren
op een flink aantal onderdelen van het bredere
mensenrechtenbeleid. Hierdoor krijgen onze
beleggers meer mogelijkheden voor het voeren
van een gerichte dialoog met deze bedrijven over
hoe ze zich kunnen verbeteren.

Samen met andere fondsen en de Pensioen
federatie werken we aan een convenant over
internationaal maatschappelijke verantwoord
ondernemen dat we in 2017 verwachten te
sluiten. De afspraken in dit convenant moeten
ertoe bijdragen dat fondsen niet alleen kunnen
zorgen voor goede en betaalbare pensioenen
maar ook kunnen meehelpen aan een stabiele
economie en een duurzame, veilige en recht
vaardige samenleving.

Belangrijke thema’s en aandachts
gebieden voor vastgoedvermogens
beheerder Bouwinvest in 2017 zijn:
 Inspelen op de kansen en risico’s verbonden
aan klimaatverandering door het verder
verbeteren van de energie-efficiëncy van het
vastgoed in de sectorfondsen (verbetering
energielabel);
 Verder verlagen van de milieu-impact van
de Nederlandse sectorfondsen en daar
waar mogelijk een bijdrage leveren aan de
energietransitie door het vergroten van het
aandeel op locatie opgewekte duurzame
energie (bijvoorbeeld zonnepanelen);
 Investeren in kwaliteitsverbetering en het
toekomstbestendig maken van het vastgoed
in de sectorfondsen door bij acquisities,
herontwikkeling en transformaties hoge
duurzaamheidseisen te stellen;
 Invulling geven aan onze maatschappelijk rol
door te investeren in zorgvastgoed.
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Bijlage 1

Over welke onderwerpen
spraken we met bedrijven in 2016?
In 2016 hebben we met 245 beursgenoteerde bedrijven gesproken over onderwerpen die onderdeel zijn
van duurzaam en verantwoord beleggen. Het overzicht hierna geeft aan welke onderwerpen daarbij aan
de orde kwamen en hoe vaak. Vaak spraken we over meerdere onderwerpen.

€
Tegengaan corruptie

Duurzaamheid

Respect voor mensenrechten

Uitbanning van kinderarbeid

Veilige arbeidsomstandigheden

Goed ondernemingsbestuur

2

11

11

16

25

196
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Bijlage 2

Uitsluitingslijst
bedrijven 14 en landen (januari 2017)
14 Op de uitsluitingslijst
staan alleen beurs
genoteerde onder
nemingen. In contracten
met externe managers
is vastgelegd dat
zij ons uitsluitings
beleid toepassen voor
niet-beursgenoteerde
ondernemingen.
De (niet-uitputtende)
lijst die daarvoor wordt
gehanteerd, omvat ook
nog eens 50 onder
nemingen waarvan
de meeste betrokken
zijn bij clusterwapen
productie. Externe
managers hoeven het
uitsluitingsbeleid niet
toe te passen voor
niet-beursgenoteerde
beleggingen die al in
de portefeuille zaten
voordat het uitsluitings
beleid (of delen daarvan)
van kracht werd(en).

Uitgesloten vanwege schending UN Global Compact
PetroChina					China
TEPCO						Japan
Walmart						Verenigde Staten

Uitgesloten vanwege betrokkenheid bij de productie van clusterwapens
Aryt Industries Ltd				Israël
Ashot Ashkelon					Israël
China Aerospace International Holdings		
China
China Spacesat					China
Hanwha Corporation				Zuid-Korea
Motovilikha Plants JSC				Rusland
Norinco International Cooperation Ltd		
China
Orbital ATK					Verenigde Staten
Poongsan Corporation				Zuid-Korea
Poongsan Holdings Corporation			
Zuid-Korea
Textron 						Verenigde Staten

Uitgesloten vanwege betrokkenheid bij productie van anti-persoonsmijnen
S&T Dynamics Co Ltd				
Zuid-Korea
S&T Holdings					Zuid-Korea

Uitgesloten vanwege kernwapenproductie in strijd met Non-proliferatieverdrag
Larsen & Toubro					India
L&T Finance Holdings				India
Walchandnagar Industries Ltd 			
India

Uitgesloten vanwege wapenembargo Veiligheidsraad Verenigde Naties
(geen staatsleningen, geen vastgoedbeleggingen)
Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo, Eritrea, Irak, Iran, Jemen, Libië,
Noord‑Korea, Soedan, Somalië
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