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Sectorbeleid maakindustrie
Introductie
In het Beleid Verantwoord Beleggen van Aegon Nederland zijn internationale verdragen,
industriële standaarden en richtlijnen opgenomen waar Aegon rekening mee houdt bij
investeringsbeslissingen. Om portefeuillemanagers en analisten een leidraad te geven, en om de
transparantie naar aandeelhouders en andere belanghebbenden te vergroten, heeft Aegon meer
gedetailleerd sectorbeleid ontwikkeld voor de sectoren waar specifieke milieu-, sociale- en
bestuurlijke factoren (de zogenaamde ESG factoren) een rol spelen en die ook voor Aegon het
meest relevant zijn.
Aegon heeft een grote, gespreide portefeuille en investeert onder andere in de maakindustrie. De
maakindustrie is een verzamelnaam voor uiteenlopende bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld de
auto-industrie, chemie, elektronica, speelgoed, kleding en textiel, metaalindustrie en voeding.
Een groot deel van de wereldbevolking is werkzaam in de maakindustrie, en een groot deel levert
via toeleveringsketens producten en diensten aan deze industrie. Dit gebeurt voor een steeds
groter deel in de zogenaamde opkomende landen. Dit vereist extra aandacht omdat deze landen
nog niet altijd strikte wet- en regelgeving hebben, bovendien kan de handhaving van wetten en
regels zwak zijn. Duurzaamheid en transparantie binnen de productieketens, voor zowel mens als
milieu, is daarmee een belangrijk aspect voor deze industrie.
De internationale verdragen en richtlijnen die in het Beleid Verantwoord Beleggen worden
genoemd, zoals de UN Global Compact en daarmee de vier fundamentele principes en rechten op
het werk van de ILO, en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, zijn ook van
toepassing op de investeringen in de maakindustrie. Vanzelfsprekend dienen de bedrijven te
voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij verwachten dat zij rapporteren in
overeenstemming met de GRI richtlijnen, inclusief Sector Supplement/Disclosure, of tenminste
op gelijkwaardig niveau.
Standaarden voor arbeidsrechten en ketenbeheer
In de maakindustrie mag van bedrijven verwacht worden dat ze passend beleid hebben en
gedrag vertonen met betrekking tot: hun werknemers en diens gezondheid en veiligheid, het
recht op collectieve onderhandelingen, het voorkomen van discriminatie op grond van geslacht,
ras of etnische afkomst, het voorkomen van kinderarbeid in de toeleveringsketen, en het
voorkomen van misbruik van arbeidsrechten van werknemers in de toeleveringsketen en hun
veiligheid. Mochten er toch misstanden bestaan, dan verwachten wij beleid en maatregelen om
deze aan te pakken.
Milieustandaarden
De impact van de maakindustrie op het milieu kan groot zijn. Energieverbruik en de herkomst
van natuurlijke hulpbronnen hebben een grote invloed op klimaatverandering en het milieu. Sub
sectoren als chemie en de metaalindustrie maken in hoge mate gebruik van natuurlijke
hulpbronnen. Vanzelfsprekend is het van belang dat de herkomst hiervan voldoet aan de eisen
die hieraan gesteld mogen worden. De mate van hergebruik en het energiegebruik spelen daarbij
een belangrijke rol. Niet alleen tijdens de productie van de goederen, maar ook gedurende de
levenscyclus van de producten. In gebieden met schaarste aan water dient niet alleen het
gebruik van water zoveel mogelijk beperkt te worden, ook de beschikbaarheid van water voor
lokale gemeenschappen en de natuurlijke omgeving is van cruciaal belang. De uitstoot van
broeikasgassen en gevaarlijke en giftige stoffen moet ook zoveel mogelijk worden beperkt en
dient op een verantwoorde wijze te geschieden, zodat deze niet in bodem, water of lucht
terechtkomen en daarbij een gevaar vormen voor de mens, flora en fauna. Datzelfde geldt voor
de afvoer van afval, waarbij hergebruik niet meer mogelijk is.
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Corruptie en belastingen
Zoals in de introductie aangegeven opereert de maakindustrie ook voor een groot deel in
opkomende economieën waar gebrekkig bestuur, corruptie en belastingontduiking wijdverspreid
is. Corruptie en belastingontduiking zijn ernstige overtredingen van lokale en internationale
wetten en worden in verband gebracht met economische risico’s en reputatieschade.
Aegon verlangt van bedrijven in de maakindustrie dat ze beleid hebben dat omkoping en
belastingontduiking verbiedt en dat er adequate maatregelen worden genomen om deze
praktijken te voorkomen.
Toepassing
Bovenop de verdragen en richtlijnen die in het Beleid Verantwoord Beleggen en in de introductie
hiervoor worden genoemd, houdt Aegon ook met de volgende sectorspecifieke richtlijnen,
standaarden en verdragen rekening bij investeringen in de maakindustrie:
•
•
•

•
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Certificering conform de ISO 14001-norm op het gebied van milieumanagement
Certificering conform de SA 8000 standaard van faciliteiten op het gebied van
arbeidsrechten en de werkplek
De OHSAS 18001 standaard van het Britse instituut voor standaardisatie, die wereldwijd
geaccepteerd is als Best Practice voor de waarborging van de gezondheid en veiligheid op
de werkvloer
Sectorspecifieke initiatieven, bijvoorbeeld de Electronic Industry Code of Conduct van de
Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
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