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Sectorbeleid bosbouw, landbouw en visserij
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 wil de nadelige invloed van de sector op het milieu en de maatschappij zoveel mogelijk
beperken. Daarom zijn er sectorspecifieke standaarden die we in aanmerking nemen, en willen
we de bedrijven stimuleren om in overeenstemming met de best practices te handelen.
De activiteiten van bosbouw, landbouw en visserij kunnen schadelijke gevolgen hebben voor
mens en milieu als ze niet op adequate wijze worden gemitigeerd. Voor het beperkt aantal
gevallen waarbij Aegon direct in deze sectoren investeert hebben we de beschikking over de
gebruikelijke instrumenten om deze bedrijven aan te spreken op hun gedrag. Voor de indirecte
relaties geldt dat we proberen voorkomende issues te bespreken met bedrijven (afnemers) in de
keten waarin we investeren. Daarnaast kunnen we collectieve initiatieven ondersteunen.
De diversiteit aan impact vereist een grondige analyse van de ESG factoren en risico’s die in deze
sectoren aanwezig zijn. Deze factoren en risico’s worden hierna in meer detail beschreven. Alle
internationale verdragen en richtlijnen die in het Beleid Verantwoord Beleggen worden genoemd
zijn ook van toepassing op de investeringen in bosbouw, landbouw en visserij. 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.
Bosbouw
Aegon hecht er belang aan dat bedrijven ontbossing voorkomen en niet actief zijn in bossen met
een High Conservation Value, zoals regenwouden, oerbossen en mangrovebossen. In de bosbouw
geldt certificering door de Forest Stewardship Council (FSC) als best practice. De vereniging FSC
hanteert tien principes. Zo moeten de eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en
bosproducten duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig zijn. De formele en traditionele
rechten van de inheemse bevolking op land en hulpbronnen moeten worden erkend en
gerespecteerd. Hieruit volgt ook dat bosgebieden alleen met vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming (Free, Prior and Informed Consent) van de inheemse bevolking
verworven kunnen worden. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale
gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of
verbeterd. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat
de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden
veiliggesteld. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke
waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd en er wordt een beheerplan
opgesteld en toegepast. De toestand van het bos, de productieketen en managementactiviteiten
worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan. Bosbeheer in
bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij
kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
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Naast de FSC zijn er ook andere vergelijkbare initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Aegon vindt de naleving van voornoemde
principes belangrijk en zal waar mogelijk via zijn directe bosbouwinvesteringen, en indirecte
investeringen in de productieketen, bijvoorbeeld in papierfabrikanten en grote winkelketens,
certificering volgens deze of gelijkwaardige initiatieven bevorderen.
Landbouw
De landbouw en de wijziging van landgebruik (ontbossing, mijnbouw, gaswinning, et cetera) zijn
verantwoordelijk voor een substantieel deel van de uitstoot van broeikasgassen als
koolstofdioxide, lachgas en methaan en vormen daardoor een continue bedreiging voor het
behoud van biodiversiteit. Vooral de veeteelt is verantwoordelijk voor een groot deel van het
versterkt broeikaseffect. Bedrijven in deze sector moeten de uitstoot van deze broeikasgassen,
en andere schadelijke stoffen zoals ammoniak, zoveel mogelijk met behulp van technische
oplossingen terugdringen. Overmatig gebruik van pesticiden, herbiciden en kunstmest moet
worden voorkomen.
Om de voedselzekerheid voor de wereldbevolking in de toekomst, met het vooruitzicht op negen
miljard mensen in het jaar 2050, te kunnen garanderen is ongeveer een verdubbeling van de
mondiale voedselproductie noodzakelijk. Naast technische innovatie kan een grote winst behaald
worden door een verandering in de consumptie, namelijk door een vermindering van de
vleesconsumptie. Naast een hoog waterverbruik, milieuverontreiniging en het broeikaseffect, is
de productie van vlees namelijk zeer inefficiënt als we de hoeveelheid voer, en daarmee
landbouwgrond, in ogenschouw nemen die voor de productie vereist is. Die hoeveelheid is er bij
de huidige stand van de landbouw niet. Ontbossing, landbouw in beschermde gebieden en
conflicten met inheemse volken zijn ook hier een reëel gevaar. Vrijwillige, voorafgaande en
geïnformeerde instemming van de inheemse bevolking bij landverwerving is dan ook van
toepassing.
Voedselzekerheid, opwarming van de aarde en bevolkingsgroei zijn voorbeelden van zogenaamde
macro- of megatrends. Deze trends staan ook aan de basis van de ESG (risico)factoren die we
hanteren in onze investeringsanalyse. Ze beïnvloeden vele sectoren en regio’s op verschillende
wijzen en daarmee ook de kansen en bedreigingen voor de bedrijven waarin we investeren. Het
is in het belang van onze klanten en onszelf om te investeren in bedrijven die inspelen op deze
trends en de risico’s onderkennen, met als doel de winstgevendheid en daarmee het
voortbestaan voor de lange termijn veilig te stellen.
Erbarmelijke arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en slavernij zijn voorbeelden van
ontoelaatbaar gedrag en worden reeds door de verdragen en richtlijnen in het Beleid
Verantwoord Beleggen geadresseerd. In aanvulling op dit beleid zijn de vijf Principles for
Responsible Investment in Farmland (Farmland Principles) en de zeven Principles for Responsible
Agricultural Investments that Respect Rights, Livelihoods and Resources (PRAI) het vermelden
waard. Bij land(bouw)investeringen verwachten wij van de investeerder dat hij handelt in
overeenstemming met deze principes.
Visserij
Overbevissing, ongewenste bijvangst en spookvisserij zijn problemen in de visserij die leiden tot
onder andere nadelige gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook tot sociaaleconomische
gevolgen als verlies van werkgelegenheid en inkomsten. Ook de rechten van lokale
gemeenschappen die afhankelijk zijn van kleinschalige visvangst moeten gerespecteerd worden.
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Het beleid van Aegon is erop gericht om schadelijke vistechnieken en –bijvangst zoveel mogelijk
te voorkomen. Naast visvangst speelt aquacultuur een steeds grotere rol. Ook deze visteelt is
niet altijd zonder gevolgen voor het ecosysteem. Voor het kweken van garnalen komt het
bijvoorbeeld voor dat mangrovewoud wordt gekapt. Aegon vindt dat garnalenkwekerijen zich
dienen te houden aan de International Principles for Responsible Shrimp Farming. In de
aquacultuur kan het gebruik van antibiotica en bestrijdingsmiddelen problematisch zijn en
vanzelfsprekend is dierenwelzijn bij de intensieve visteelt een aandachtspunt.
Aquacultuurbedrijven moeten voldoen aan de criteria van de Aquaculture Stewardship Council.
Visserijbedrijven voldoen bij voorkeur aan de FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries,
bijvoorbeeld door middel van een certificering door de Marine Stewardship Council (MSC).
Doordat het aantal publieke visserijbedrijven zeer gering is, is Aegon voornamelijk indirect
betrokken via de voedingsmiddelen- en andere visverwerkende industrieën. Via deze
investeringen zal Aegon voornoemde principes en standaarden proberen te bevorderen.
Toepassing
Aegon heeft de beschikking over duurzaamheidsinformatie die door externe bedrijven wordt
aangeleverd. Op basis van deze informatie, en eventueel aanvullende informatie uit andere
bronnen, besluit Aegon om in dialoog te treden met ondernemingen waarin Aegon investeert. Als
een dergelijk bedrijf betrokken is bij controverses in de landbouw, bosbouw en visserij, dan zal
Aegon deze bedrijven hierop aanspreken. Omdat het vooral om indirecte investeringen gaat, zal
Aegon in het merendeel van de gevallen via de invloedssfeer van de bedrijven in de
productieketen, de bosbouw, landbouw en visserijbedrijven erop wijzen de standaarden en
richtlijnen die hier genoemd zijn te implementeren.

Aegon Nederland

Pagina 3 van 3

