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Sectorbeleid olie, gas en mijnbouw
Introductie
In het Beleid Verantwoord Beleggen van Aegon Nederland zijn internationale verdragen,
industriële standaarden en richtlijnen opgenomen waar Aegon rekening mee houdt bij
investeringbeslissingen. 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 olie-, gas- en
mijnbouwbedrijven. Aegon stimuleert de transitie naar duurzame energiebronnen, maar erkent
ook dat olie en gas een belangrijke rol zullen blijven spelen in de wereldwijde energiemix.
Mijnbouw is noodzakelijk ter ondersteuning van de wereldeconomie en is een belangrijke bron
voor economische ontwikkeling. Diverse factoren, zoals bevolkingsgroei, zorgen ook voor een
toenemende vraag naar metalen en andere mineralen.
De activiteiten van olie-, gas- en mijnbouwbedrijven kunnen echter ook schadelijke gevolgen
hebben voor mens en milieu als ze niet op adequate wijze gemitigeerd worden. Doordat de
winning van conventionele olie- en gasreserves steeds moeilijker en daardoor duurder wordt,
breidt de winning zich uit naar nieuwe, vaak afgelegen, nog onontgonnen gebieden. De
technieken die voor deze locaties gebruikt moeten worden, zijn complexer. Dit geldt ook voor het
delven van mineralen. De risico’s in deze gebieden en van deze nieuwe technieken zijn daardoor
groter dan voorheen. Adequate maatregelen zijn vereist om deze risico’s te beheersen.
Deze uitdagingen vereisen een grondige analyse van de ESG factoren en risico’s die in deze
sectoren aanwezig zijn, zoals: gevolgen voor het milieu, schending van mensenrechten en
arbeidsrechten, corruptie, risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en lokale
gemeenschappen. Deze factoren en risico’s worden hierna in meer detail beschreven.
De internationale verdragen en richtlijnen die in het Beleid Verantwoord Beleggen worden
genoemd, zoals de UN Global Compact en de OESO Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen, zijn ook van toepassing op de investeringen in olie-, gas-, en
mijnbouwbedrijven. Vanzelfsprekend dienen de bedrijven te voldoen aan de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving. Wij verwachten dat zij rapporteren in overeenstemming met de GRI
(inclusief Sector Disclosure) en/of IPIECA / API / OPG richtlijnen, of tenminste op gelijkwaardig
niveau.
Milieustandaarden
De controverses en gevolgen van de olie-, gas- en mijnbouwbedrijven voor mens, dier en
leefomgeving worden beoordeeld aan de hand van factoren als: landgebruik; biodiversiteit;
verontreinigingen met giftige stoffen; energiegebruik en klimaatverandering; waterbeheer;
afvalbeheer; en ketenbeheer.
Het gebruik en het beheer van land en natuurlijke hulpbronnen zijn indicatoren voor de gevolgen
op het milieu en de biodiversiteit. Bedrijven die actief zijn in olie-, gas- en mijnbouw moeten
rapporteren wat de milieueffecten zijn. Hiervoor is een nulmeting noodzakelijk voordat er een
locatie of faciliteit wordt geopend. Na sluiting zal er wederom een onderzoeksmeting verricht
moeten worden. Bij buitengebruikstelling van een mijn of olie- of gasbron moet er ook een plan
zijn om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden moeten zijn gebudgetteerd.
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Energieverbruik en de herkomst van natuurlijke hulpbronnen hebben een grote invloed op
klimaatverandering en het milieu. Bij de beoordeling hiervan moet ook de toeleveringsketen
worden meegerekend. Daarnaast worden ook het beleid en de initiatieven op het gebied van
klimaatverandering en energiegebruik beoordeeld. Voornoemde metingen, rapportages, en
evaluaties moeten ook de gevolgen voor de dierenwereld en hun leefomgeving, inclusief
seismologisch onderzoek, meenemen.
Tot slot moeten bedrijven maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen, andere
schadelijke gassen, gevaarlijke en giftige stoffen, en niet-gevaarlijke bedrijfsafval in land, lucht
en water te minimaliseren.
Standaarden voor mensenrechten en lokale gemeenschappen
Olie-, gas- en mijnbouwbedrijven kunnen mensenrechten schenden of andere negatieve gevolgen
hebben voor lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld door gedwongen verhuizing van inheemse
bevolkingsgroepen, en door gebrekkige consultatie en onvoldoende instemming van de lokale
gemeenschappen.
Om conflicten te voorkomen is het belangrijk dat de zelfbeschikking en vrije keuze van inheemse
volken worden gerespecteerd en dat volledige en tijdige toestemming (‘free, prior, and informed
consent’) wordt verkregen, alvorens de bedrijfsplannen ten uitvoer worden gebracht. Ook het
toepassen van het UN ‘Protect, Respect and Remedy’ raamwerk is een belangrijk element om
mensenrechtenproblemen te adresseren.
Steun aan onderdrukkende regimes en de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor de vrijheid
van meningsuiting en censuur zijn ook zaken die moeten worden beoordeeld, evenals
medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen, zoals moorden, mishandeling, en geweld
tegen burgers.
Standaarden voor arbeidsrechten en ketenbeheer
Van olie-, gas- en mijnbouwbedrijven mag worden verwacht dat ze passend beleid en gedrag
hebben 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.
Gezondheid en veiligheid voor de werknemers in deze sectoren betekent ook het gebruik van een
noodplan, een adequate infrastructuur om rampen te bestrijden, en om kunnen gaan met lekken
van olie en gevaarlijke stoffen, explosies, ineenstorten van mijnen, en de redding van ingesloten
mijnwerkers.
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Toepassing
Bovenop de verdragen en richtlijnen die in het Beleid Verantwoord Beleggen worden genoemd,
past Aegon ook de volgende sectorspecifieke richtlijnen, standaarden, en verdragen rekening toe
bij investeringen in olie-, gas- en mijnbouwbedrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Gas Flaring Reduction Public-Private Partnership Guidelines
Performance Standards on Environmental and Social Sustainability van de International
Finance Corporation (IFC)
Kimberley Process Certification Scheme
(gecertificeerd) lidmaatschap van de Responsible Jewellery Council
International Council on Mining & Metals’ Sustainable Development Framework
Specific Guidelines by OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas
UN Voluntary Principles on Security and Human Rights
UNEP Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level (APELL) Program
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