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Over deze rapportage
CZ groep rapporteert ieder kwartaal over de voortgang en resultaten van het 
Beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen (CZ MVB-beleid). Thema’s die 
aan bod komen zijn onder andere de dialoog met bedrijven (‘engagement’), 
de uitgebrachte stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en de 
klimaatresultaten op onze portefeuille.

Zowel ons beleid als de rapportage erover blijft zich continu ontwikkelen. 
Meer informatie vindt u op www.cz.nl/beleggingen. Heeft u als lezer 
opmerkingen en/of vragen, dan zijn wij bereikbaar via mvb@cz.nl.
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In het tweede kwartaal van 2021 zijn de koersen 
van de wereldwijde aandelenbeurzen sterk op-
gelopen als gevolg van de langzame heropening 
van de wereldwijde economie na de eerste golven 
van de coronapandemie. De flatieverwachtingen 
stijgen verder, wat terug te zien is in onder meer 
de oplopende prijzen van grondstoffen. Hoewel  
de vooruitzichten ten aanzien van het verdere 
herstel van de economie nog steeds onzeker zijn, 
kijken we opnieuw terug op een gunstig kwartaal 
met positieve resultaten.

 
Ook op het gebied van duurzaamheid kunnen wij 
positieve ontwikkelingen melden. De implementatie van 
het nieuwe CZ MVB-beleid aan het eind van 2020, leidde  
in het eerste kwartaal al tot een forse verlaging van de 
CO2-footprint van onze aandelenportefeuille en deze 
ontwikkeling zette zich in het tweede kwartaal voort. 
Ditzelfde geldt voor onze exposure naar stranded assets. 
Hiernaast hebben we de eerste halfjaarlijkse update van 
de CZ uitsluitingenlijst uitgevoerd en geïmplementeerd. 
De uitsluitingenlijst is van toepassing op de gehele 
beleggingsportefeuille van CZ en de meest actuele versie 
is in te zien op www.cz.nl/beleggingen. Op het gebied van 
voting & engagement ging in het tweede kwartaal veel 
aandacht uit naar de thema's Mensenrechten, Arbeids-
omstandigheden, Volksgezondheid en Klimaat, waarbij 
met name Mensenrechten en Klimaat de actualiteiten-
rubrieken domineerden. Op alle thema's wordt door 
onze externe engagementmanager (al dan niet in 
samenwerkings-projecten) het gesprek met meerdere 
bedrijven gevoerd en ons stemrecht ingezet.  

Op het thema Mensenrechten publiceerde de Eerlijke 
Verzekeringswijzer afgelopen kwartaal het praktijk-
onderzoek ‘De reactie van verzekeringsgroepen op 
mensenrechtenschendingen bij delfstofwinning’.  
CZ scoorde in dit onderzoek een ruime voldoende en 
neemt hiermee een tweede plaats op de benchmark van 
Nederlandse verzekeraars in.

Momenteel werken we ons MVB-beleid verder uit op 
onderliggende thema's zodat onze inzet op maat-
schappelijke verbeteringen niet alleen in de praktijk 
zichtbaar is maar ook in onze beleidsuitgangspunten 
voldoende transparant vastgelegd is. Zo blijven we 
investeren in de verbetering van ons MVB-beleid.  

1 Terugblik op het kwartaal
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2 Het kwartaal in cijfers

De implementatie van het nieuwe CZ MVB-beleid eind 
2020 behelsde onder meer – voor onze aandelen-
portefeuille – de overstap van het volgen van een 
algemene wereldwijde index naar het volgen van een 
ESG-georiënteerde index waarin de duurzaamheids-
prestaties van ondernemingen mede bepalend zijn voor 
de samenstelling van de index. Deze overstap laat in 
het tweede kwartaal van 2021 een reductie van de 

CO2-uitstoot zien van 50 procent ten opzichte van onze 
portefeuille in 2020 (eerste kwartaal: 45 procent). De in 
het bovenstaande overzicht gepresenteerde uitstoot is 
onafhankelijk berekend door onze ESG-data leverancier 
o.b.v. de scope 1 en 2 uitstoot van onze aandelenporte-
feuille per miljoen dollar geïnvesteerd conform de 
PCAF-methodologie.
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Figuur: in bovenstaand overzicht is de uitstoot van onze aandelenportefeuille inzichtelijk gemaakt,  

de gerapporteerde uitstoot is op een "best effort" basis berekend o.b.v. breed gebruikte bronnen.  

De gerapporteerde uitstoot beslaan de scope 1 and 2 uitstoot per miljoen dollar geïnvesteerd en 

worden zo in lijn met de PCAF methodologie gerapporteerd.
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We zien door onze overstap naar een sterk ESG-
georiënteerde index en het uitsluiten van bedrijven die 
betrokken zijn bij het delven van kolen, teerzanden en 
schaliegas een forse verlaging van onze betrokkenheid bij 
bedrijven met fossiele brandstofreserves. In het tweede 
kwartaal noteren we een reductie van 59 procent ten 

opzichte van onze aandelenportefeuille in 2020 (eerste 
kwartaal: 62 procent). Onze exposure naar zogenaamde 
‘stranded assets’ is hiermee gedaald tot 2,1 procent.  
De in het bovenstaande overzicht gepresenteerde 
percentages zijn onafhankelijk berekend door onze 
ESG-data leverancier.

-59%
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Exposure naar bedrijven met fossiele brandstof reserves (stranded assets)  
totale aandelenportefeuille CZ

Figuur: in bovenstaand overzicht is het percentage van bedrijven die eigenaar zijn van fossiele 

brandstof reserves binnen onze aandelenportefeuille weergegeven. De gerapporteerde percentages 

zijn op een "best effort" basis berekend o.b.v. breed gebruikte bronnen. Een bedrijf wordt als eigenaar 

gezien van een fossiele brandstof reserve wanneer het een bewezen olie, gas of kolen reserve bezit.
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In het afgelopen kwartaal zijn we via onze engage-
mentmanager aangesloten op dialoog met 99 
ondernemingen verdeeld over 27 landen en betrokken  
bij 31 gerealiseerde engagement-doelstellingen 
(‘milestones’). De dialoog in het tweede kwartaal  
werd met name gevoerd over de thema’s arbeids-
omstandigheden, volksgezondheid, ondernemings-
bestuur en klimaatverandering. De gerealiseerde 
doelstellingen (vaak het resultaat van engagement  
over meerdere kwartalen) betrof met name de 
aandachtsgebieden ondernemingsbestuur en 
volksgezondheid. In totaal heeft onze engagement-
manager aan 735 aandeelhoudersvergaderingen 

deelgenomen en is 10.163 keer namens CZ een stem 
uitgebracht. In de bijlage ‘Totaaloverzicht voting & 
engagement’ is meer informatie over alle activiteiten  
te vinden, inclusief inhoudelijke verdieping. 

99
Aangesproken 

ondernemingen

31
Behaalde 

milestones

735
AVA's

Aangesproken ondernemingen  
naar onderwerp

Behaalde milestones naar  
onderwerp

Klimaatverandering 27
Milieustaandaarden 22
Bedrijfsethiek 3
Mensenrechten 14
Arbeidsomstandigheden  46
Volksgezondheid  45
Ondernemingsbestuur   38

 

Klimaatverandering 4
Bedrijfsethiek 2
Arbeidsomstandigheden  1
Volksgezondheid  8
Ondernemingsbestuur   16

 

 

 

 

 

 

Grondslag CZ uitsluitingenlijst 2021

UN Global Compact 31

UN Guiding Principles 23

ILO 9

Tabak 66

Wapens 220

Kolen, teerzanden & schaliegas 60

Landenuitsluitingsbeleid 9
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MVB Routekaart
CZ groep werkt doorlopend aan de doorontwikkeling 
van het beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen. 
We stellen hier jaarlijks een MVB Routekaart voor vast. 
Conform deze Routekaart richten we ons de komende 
kwartalen op het verder inzichtelijk maken en monitoren 
van de CO2-footprint van onze beleggingen, naast onze 
aandelenportefeuille. Tegelijkertijd onderzoeken we welke 
reductiedoelstellingen hieraan gekoppeld kunnen worden. 
Verder werken wij aan de verdere uitbreiding van 
ESG-integratie in andere beleggingscategorieën, zoals 
bedrijfsobligaties. Tot slot werken wij aan het verrijken van 
onze externe rapportages in lijn met de inhoudelijke 
doorontwikkelingen van ons beleid. Hierbij gaat de 
aandacht op dit moment met name uit naar de publicatie 
van ons MVB-beleid op onderliggende thema's (zoals 
Mensenrechten, Klimaat en Arbeidsomstandigheden), 
zodat onze stakeholders – onder wie verzekerden – een  
zo helder mogelijk beeld krijgen van onze inzet op 
maatschappelijk verantwoord beleggen.

4  Spotlight

Eerlijke verzekeringswijzer:  
CZ op 2e plek in onderzoek Mensenrechten
In het tweede kwartaal van 2021 heeft de Eerlijke 
Verzekeringswijzer hun praktijkonderzoek ‘De reactie  
van verzekeringsgroepen op mensenrechtenschendingen 
bij delfstofwinning’ gepubliceerd. In dit onderzoek is  
in kaart gebracht hoe de negen grootste verzekeraars  
van Nederland in hun beleggingsbeleid omgaan met 
bedrijven waar (ernstige) schendingen van mensen-
rechten plaatsvinden. De Eerlijke Verzekeringswijzer 
heeft zowel gekeken naar het uitsluitingenbeleid van 
verzekeraars als hun engagementprogramma. CZ scoort  
in het praktijkonderzoek een zeven en neemt met deze 
ruime voldoende de tweede plaats van de benchmark in. 
De meeste bedrijven die in het onderzoek als structurele 
schenders zijn geïdentificeerd, komen niet voor in onze 
aandelenportefeuille (zowel door onze positieve selectie 
als door ons uitsluitingenbeleid). Voor de overige 
bedrijven nemen wij deel aan uitgebreide dialoog 
gericht op verbeteringen.  

3   Vooruitblik op komende kwartalen
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Bijlage: Totaaloverzicht voting & engagement
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Statistisch overzicht engagementactiviteiten

CZ Zorgverzekeringen
2e kwartaal 2021

Het doel van de reo® (responsible engagement overlay)* service is om bedrijven te stimuleren hun 
handelswijze met betrekking tot ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) te verbeteren. Dit doen wij 
door ondernemingen waarin onze klanten zijn belegd aan te spreken (engagen) op ESG-kwesties. De 
focus ligt op het verbeteren van het beleggingsresultaat op lange termijn. Wij willen bedrijven helpen 
om commercieel succesvoller te worden door op een veiligere, schonere en meer verantwoorde wijze te 
werken. Zo zijn bedrijven ook beter gepositioneerd om met ESG-risico’s en -kansen om te gaan.

Tien jaar geleden hebben de Verenigde Naties de verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven, inclusief institutionele beleggers, om de mensenrechten te 
eerbiedigen, geformaliseerd met de lancering van de Guiding Principles on 
Business and Human Rights. Sindsdien zijn de verwachtingen van 
werknemers, leveranciers, klanten, regeringen en de samenleving als geheel 
alleen maar toegenomen. De klimaatcrisis, de toenemende economische 
ongelijkheid en de wereldwijde COVID-19 pandemie hebben een belangrijke 
rol gespeeld bij het nog verder vergroten van die verwachtingen.

Gezien de rol van beleggers bij het helpen voorkomen en beperken van 
actuele en potentiële negatieve impacts voor mensen, heeft BMO GAM in het 
afgelopen jaar haar engagementactiviteiten rond mensenrechten opgevoerd. 
Alleen al dit kwartaal hebben wij deelgenomen aan verschillende 
samenwerkingsprojecten over onderwerpen als due diligence op het gebied 
van mensenrechten, de impact van gezichtsherkenningstechnologieën, 
potentiële mensenrechtenschendingen door activiteiten in Myanmar en de 
uitdagingen waarmee personeel in verzorgingstehuizen wordt 
geconfronteerd. Lees hieronder meer over deze initiatieven.

Wat het klimaat betreft, was 26 mei 2021 voor enkele grote olieconcerns een 
dag van afrekening. Die dag kregen ExxonMobil, Chevron en Royal Dutch 
Shell klappen te verduren, onder aanvoering van aandeelhouders in het 
geval van Exxon en Chevron, die hen dwingen hun bedrijfsmodellen te 
heroverwegen. Na jarenlang met deze ondernemingen te hebben gesproken 
over hun aanpak van energie transitie en bredere 
klimaatveranderingsvraagstukken, hebben wij ons aangesloten bij de 
groeiende groep van ontevreden beleggers door onze betrokkenheid bij de 
stembus te escaleren.

Samenwerken voor robuuste mensenrechten due 
dilligence
Gezamenlijk engagement

Alle bedrijven zouden een robuuste aanpak moeten hebben om negatieve 
effecten op mensenrechten te minimaliseren en te herstellen, in 
overeenstemming met de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten. Uit de Corporate Human Rights Benchmark voor 2020 bleek 
echter dat 95 van de 230 ondernemingen geen enkel punt scoorden op 
zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten. Wij hebben ons 
aangesloten bij 208 institutionele beleggers en een verklaring ondertekend 
waarin wij onze bezorgdheid uitspreken over deze lage scores, 
ondernemingen oproepen om hun benadering ten aanzien van 
mensenrechten te verbeteren. Deze brief, die werd gecoördineerd door de 
Investor Alliance for Human Rights, waarvan wij lid zijn, werd in mei 2021 
naar de 95 ondernemingen gestuurd.

Mijn gezicht, mijn rechten
Gezamenlijk engagement

Robuuste mensenrechten due dilligence is vooral belangrijk om onbedoelde 
negatieve effecten van nieuwe technologie voor de mensenrechten te 
voorkomen. Door de snelheid van technologische ontwikkeling, kunnen 
regelgevers ze maar moeilijk bijbenen. De accuraatheid van 
gezichtsherkenningstechnologieën kan twijfelachtig zijn, maar toch worden 

zij steeds meer gebruikt voor bewakingsdoeleinden. Ze kunnen ingebouwde 
etnische en raciale vooroordelen hebben en door autoritaire regimes worden 
misbruikt, met negatieve gevolgen voor toch al kwetsbare mensen. Enkele 
van 's werelds grootste techbedrijven hebben de afgelopen jaren hun eigen 
producten en diensten op het gebied van gezichtsherkenning ontwikkeld, 
zoals Amazon's Rekognition.

Met deze context in het achterhoofd hebben we ons aangesloten bij 50 
beleggers door het Investor Statement on Facial Recognition1 te 
ondertekenen, waarin we bedrijven oproepen om mensenrechtenrisico's van 
gezichtsherkenning proactief te beoordelen, te publiceren, te beperken en te 
verhelpen.

Covid 19 - De onzekere positie van 
verpleeghuispersoneel
Gezamenlijk engagement

In maart 2021 hebben wij samen met 94 andere beleggers een verklaring 
over arbeidsnormen in de verpleeghuissector ondertekend . De verklaring is 
geïnitieerd door UNI Global Union, een wereldwijde vakbondsfederatie voor 
de dienstensector. Naar aanleiding van de verklaring hebben we 13 
zorgaanbieders en vastgoedbedrijven die verpleeghuizen beheren, benaderd 
met het verzoek om een dialoog aan te gaan over voldoende personeel, 
collectieve onderhandelingen, betere gezondheid en veiligheid, leefbare 
lonen en een betere kwaliteit van de zorg.

Een slechte dag voor de oliereuzen
26 mei 2021 zou wel eens de geschiedenis in kunnen gaan als een dag van 
klimaatafrekening voor de fossiele-brandstofindustrie, toen drie van 's 
werelds grootste oliemaatschappijen klappen kregen die hen zouden kunnen 
dwingen hun bedrijfsmodellen te heroverwegen. Bij Exxon en Chevron 
stemden beleggers met een overweldigende meerderheid voor maatregelen 
die de bedrijven ertoe moeten aanzetten verantwoordelijkheid te nemen 
voor het verlagen van de emissies van hun producten (Scope 3). In een nooit 
eerder vertoonde proxystrijd die werd aangewakkerd door bezorgdheid over 
klimaatactie, stemden beleggers in Exxon voor drie dissidente kandidaten in 
de raad van bestuur in de hoop het bedrijf in een duurzamere richting te 
duwen. Op dezelfde dag gelastte een rechtbank in Nederland Shell om veel 
hogere emissiereductiedoelstellingen vast te stellen.

Het succes van het aandeelhoudersactivisme bij Exxon in het bijzonder zou 
een precedent kunnen scheppen voor Amerikaanse oliemultinationals, die 
over het algemeen achterblijven bij hun Europese collega's wat betreft de 
aanpak van klimaatverandering. De strijd werd aangebonden door Engine No. 
1, een klein hedgefonds, dat vier onafhankelijke kandidaat-bestuurders 
voorstelde met ervaring in olie en gas, klimaatverandering, hernieuwbare 
energie en bedrijfstransformatie. We hebben de afgelopen drie jaar tegen 
bestuurders van Exxon gestemd vanwege klimaat gerelateerde zorgen en het 
niet reageren op engagement.

Ondertussen heeft Shell de opdracht gekregen om de uitstoot van haar 
operaties en die van klanten tegen 2030 met 45% te verminderen, vijf jaar 
eerder dan het bedrijf van plan was.
1 https://collaborate.unpri.org/system/files/2021-06/investor_statement_-
_facial_recognition_human_rights_0.pdf

2 https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/imce/investor_statement_for_quality_care.pdf
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Aantal aangesproken ondernemingen dit kwartaal

Aangesproken ondernemingen Behaalde milestones Aantal landen

99 31 27

Engagement naar regio

VS
Europa
Azië (ex Japan)
Japan
Overig

35

42

11 7

4

Aangesproken ondernemingen naar onderwerp** Behaalde milestones naar onderwerp

■ Klimaatverandering 27

■ Milieustandaarden 22

■ Bedrijfsethiek 3

■ Mensenrechten 14

■ Arbeidsomstandigheden 46

■ Volksgezondheid 45

■ Ondernemingsbestuur 38

■ Klimaatverandering 4

■ Bedrijfsethiek 2

■ Arbeidsomstandigheden 1

■ Volksgezondheid 8

■ Ondernemingsbestuur 16

Stemresultaten: ***

Aantal AVA’s 735

Aantal stemmen 10163

Stemmen tegen en onthoudingen naar 
onderwerp

■ Voor stemmen 79.9%

■ Tegen stemmen 18.9%

■ Blanco 0.3%

■ Onthoudingen 0.9%

■ Bestuurssamenstelling 49.7%

■ Bezoldiging 25.8%

■ Kapitaal 7.0%

■ Aandeelhoudersmoties 4.5%

■ Overig 13.0%

* reo®  wordt toegepast op €316billion beheerd vermogen per 31 maart 2021.
** Bedrijven kunnen zijn aangesproken op meer dan een onderwerp.
*** Dit verslag is opgesteld met behulp van gegevens die zijn verstrekt door een externe aanbieder van het elektronisch stemplatform. De statistieken zijn exclusief stemmingen met nul aandelen en 
herinschrijvingen. Vergaderingen/stemmingen/voorstellen/ worden geacht niet in stemming te zijn gebracht indien: de stembiljetten zijn verworpen door stemgerechtigde tussenpersonen (bv. indien de nodige 
documenten (zoals volmachten, bevestiging van de uiteindelijke gerechtigde, enz.) niet aanwezig waren); geïnstrueerd als "Niet stemmen" (bv. op aandelenblokkerende markten); of geen instructie hebben 
gekregen.
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Engagements en Sustainable Development Goals (SDGs)
De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) zijn ontwikkeld door de VN en bedrijfstakoverkoepelende stakeholders, met het 
oog op het opstellen van een routekaart naar een duurzamere wereld.

Wij gebruiken de gedetailleerde onderliggende SDG-doelstellingen om de engagementdoelen per bedrijf te bepalen, waar relevant, en 
om de positieve maatschappelijke en milieugevolgen van engagement te verwoorden. Engagements worden systematisch op doelniveau 
vastgelegd, om een grotere nauwkeurigheid en een grotere impact mogelijk te maken.

Engagement SDG niveau

■ No SDG 28%

■ SDG 12 16%

■ SDG 8 15%

■ SDG 13 9%

■ SDG 3 8%

■ SDG 10 8%

■ SDG 5 5%

■ SDG 2 3%

■ Other 10%

Engagement onderliggende SDG doelstelling

0% 5% 10% 15% 20%
% of engagement

1.1
2.2
3.3
3.8
5.5
7.2
8.5
8.7
8.8

10.2
12.2
12.5
12.6
13.2
13.a

Other*
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Milestone SDG niveau

■ No SDG 61%

■ SDG 3 6%

■ SDG 8 6%

■ SDG 10 6%

■ SDG 13 6%

■ SDG 2 3%

■ SDG 5 3%

■ SDG 11 3%

■ SDG 12 3%

Milestone onderliggende SDG doelstelling

0% 5% 10%
% of engagement

2.1

3.4

3.8

5.5

8.7

10.2

11.6

12.6

13.2

13.a
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*Other vertegenwoordigt SDG subdoelen die minder dan 2% van de relevante SDG uitmaken.
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Engagement casestudy

Naam: China Construction Bank Corp Land: China Sector: Financiële instellingen

Prioriteitsbedrijf: ✔ ESG-risicoscore: Reactie op engagement: Voldoende

Thema:  Klimaatverandering Onderwerp: Klimaatfinanciering

SDG: 13.2

Achtergrond

China Construction Bank (CCB) is een van de vier grootste banken van China en samen met 
de Chinese concurrentie ’s werelds grootste financiers van activiteiten op het gebied van 
kolenmijnbouw en kolengestookte elektriciteitsopwekking. De bank heeft geen beleid van 
betekenis ontwikkeld om die financiering aan banden te leggen. Ook een afdoende 
krachtige risicobeheerstrategie voor klimaatverandering ontbreekt. Wel is CCB zeer actief 
als emittent van obligaties met een ESG-thema in meerdere tranches (samen in totaal 
USD 2,4 miljard eind 2020). De helft daarvan is afkomstig uit groene en transitie-obligaties. 
CCB spant zich ook meer in om het saldo groene leningen omhoog te krijgen: geschat 
wordt dat die leningen bijna 74 ton aan CO2-uitstoot hebben helpen verminderen (gelijk 
aan een jaar rijden met bijna 15 miljoen auto’s) in 2020.

Actie

We zijn ons engagement met CCB over verantwoord bankieren, inclusief 
klimaatrisicobeheer, begin 2020 gestart. De eerste respons van de bank was zwak, dus 
hebben we besloten samen te werken met andere beleggers via twee 
samenwerkingsinitiatieven die puur op klimaatrisico gericht zijn: eentje onder leiding van 
Asia Research and Engagement (ARE) en de andere via de Institutional Investors Group on 
Climate Change (IIGCC). CCB is gevraagd om de financieringsactiviteiten af te stemmen op 
de doelstelling van het akkoord van Parijs, onder andere via een toezegging om nettonul 
gefinancierde emissies te realiseren; stappen te zetten om de governance van klimaatrisico 
aan te scherpen; en de informatieverschaffing af te stemmen op de TCFD-aanbevelingen. 
In 2021 werd er wat vooruitgang zichtbaar. De bank heeft een stresstest losgelaten op de 
leningenportefeuille in de sector thermische elektriciteit en chemie, heeft toegezegd de 
financiering van klanten in kolen en staal te zullen beperken terwijl het percentage krediet 
dat naar duurzame energie gaat wordt verhoogd. Ook zegde CCB toe te rapporteren 
conform het TCFD-raamwerk.

Oordeel

De geboekte vorderingen met klimaatrisicobeheer in 
een relatieve korte periode zijn prijzenswaardig, maar 
blijven achter bij de groeiende risico’s en 
verwachtingen. Er ontbreken voldoende krachtige 
beleidsbepalingen over de financiering van fossiele 
brandstoffen en we signaleren een governancekader 
dat geen recht doet aan de blootstelling van CCB aan 
klimaatrisico’s. Het plan is om door te gaan met ons 
engagement, op samenwerkingsbasis, en op die 
manier duurzame verandering van betekenis te helpen 
realiseren. We hebben goede hoop dat de al 
ondernomen actie op het gebied van groen en 
duurzaam financieren de weg zal banen voor een 
verbetering van de klimaatrisicoaanpak.

ESG-risicoscore: blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Laag Matig Bovengemiddeld Hoog
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Bijlage

SDG Doel Samenvatting doel

■ SDG1 1.1 Tegen 2030 extreme armoede uitroeien voor alle mensen wereldwijd, die met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen.

■ SDG2 2.1 Tegen 2030 een einde maken aan honger en voor iedereen, in het bijzonder de armen en de mensen die leven in kwetsbare 
situaties, met inbegrip van kinderen, toegang garanderen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel en dit het hele jaar lang.

■ SDG2 2.2 Tegen 2030 een einde maken aan alle vormen van malnutritie, waarbij ook tegen 2025 voldaan moet kunnen worden aan de 
internationaal overeengekomen doelstellingen met betrekking tot groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen onder de 5 
jaar; en eveneens tegemoetkomen aan de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die 
borstvoeding geven en oudere personen.

■ SDG2 2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de 
productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die de 
aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, droogte, 
overstromingen en andere rampen en die op een progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren.

■ SDG3 3.3 Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook 
hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden.

■ SDG3 3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en 
behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen.

■ SDG3 3.8 Zorgen voor een universele ziekteverzekering, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot 
kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare 
essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen

■ SDG5 5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.

■ SDG5 5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en 
seksuele en andere soorten uitbuiting.

■ SDG5 5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus
van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

■ SDG6 6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en 
verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat af te 
rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen.

■ SDG7 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

■ SDG8 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor 
jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

■ SDG8 8.7 Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde te maken aan 
moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, 
met inbegrip van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in al haar 
vormen.

■ SDG8 8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van 
migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

■ SDG9 9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en 
grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met 
klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

■ SDG9 9.4 Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een 
grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële 
processen, waarbij alle landen de nodige actie ondernemen volgens hun eigen respectieve mogelijkheden.

■ SDG10 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

© 2021 BMO Global Asset Management. Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden in de EU door BMO Asset Management Netherlands B.V., dat gereguleerd 
wordt door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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SDG Doel Samenvatting doel

■ SDG10 10.4 Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming.

■ SDG11 11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de 
luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

■ SDG12 12.2 Tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

■ SDG12 12.3 Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita halveren en voedselverlies reduceren in de 
productie- en bevoorradingsketens, met inbegrip van verliezen na de oogst.

■ SDG12 12.4 Tegen 2020 komen tot een vanuit milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval gedurende hun hele levenscyclus, 
in overeenstemming met afgesproken nationale kaderovereenkomsten, en de uitstoot aanzienlijk beperken in lucht, water en 
bodem om hun negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken.

■ SDG12 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

■ SDG12 12.6 Bedrijven aanmoedigen, in het bijzonder grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken aan te nemen en 
duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

■ SDG12 12.c Inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afval producerende consumptie aanmoedigen rationaliseren, door storende 
marktinvloeden uit de wereld te helpen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, ook door het 
belastingsysteem te herstructureren en deze schadelijke subsidies te laten uitdoven, waar deze bestaan, waarbij rekening word
gehouden met de specifieke noden en omstandigheden in de ontwikkelingslanden en waarbij de mogelijke negatieve 
invloeden worden geminimaliseerd op hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen 
beschermt.

■ SDG13 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, strategieën en planning.

■ SDG13 13.a De verbintenis uitvoeren die door de ontwikkelde landen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
Klimaatverandering genomen werd omtrent de doelstelling om tegen 2020 gezamenlijk jaarlijks $ 100 miljard bijeen te brengen
uit allerlei bronnen, om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in de context van aanzienlijke 
mitigatieacties en van transparantie inzake implementatie, en om door deze kapitalisatie het Groene Klimaatfonds zo snel 
mogelijk volledig operationeel te maken.

■ SDG14 14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van 
activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.

■ SDG14 14.4 Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken aan overbevissing, aan illegale, niet-
aangegeven en ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen 
implementeren, om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale duurzame 
opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken.

■ SDG15 15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen
verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren.

■ SDG16 16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

■ SDG16 16.b Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling.

© 2021 BMO Global Asset Management. Financieel promotiemateriaal wordt uitgegeven voor marketing- en informatiedoeleinden in de EU door BMO Asset Management Netherlands B.V., dat gereguleerd 
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