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Candriam presenteert de eerste resultaten van haar
Facial Recognition Technology Engagement Initiatief
•
•
•

Onder leiding van Candriam hebben 21 beleggers, waaronder Aviva Investors, Domini Impact
Investments LLC en Robeco, sneller initiatieven genomen om de risico's van
gezichtsherkenningstechnologie 'FRT' aan te pakken
Uit de bevindingen blijkt dat slechts 4 van de 15 bedrijven FRT in hun mensenrechtenbeleid
opnemen
Het initiatief dringt er bij bedrijven op aan de verkoop aan wetshandhavingsinstanties op te schorten
totdat er goede regelgeving is

Amsterdam, 29 september 2022 - Candriam, een wereldwijde duurzame vermogensbeheerder gericht op
multi-asset beheer, heeft een update gepubliceerd over zijn gezichtsherkenningstechnologie (FRT) een
jaar na de start, met een gedetailleerd overzicht van de inspanningen die zijn geleverd om de
mensenrechtenrisico's van deze technologie aan te pakken. Candriam, samen met 20 andere beleggers,
waaronder Aviva Investors, Domini Impact Investments LLC en Robeco, onderzocht 15 bedrijven die
betrokken zijn bij FRT om te begrijpen hoe deze bedrijven risico's met betrekking tot mensenrechten
beoordelen, beheren en beperken.
In het verslag worden vier belangrijke pijnpunten aangehaald: het potentiële risico van vooroordelen op
grond van etnische achtergrond en gender, de twijfelachtige nauwkeurigheid van de technologie, privacy
problemen en misbruik.
Enkele van de belangrijkste conclusies:
•

•
•
•
•

De regelgeving heeft moeite om de technologie bij te houden. Het is daarom essentieel dat
bedrijven verder denken dan het puur wettelijke en zich richten op wat ethisch is. Bedrijven die
openlijk praten over de ethiek van artificiële technologie 'AI' en een verantwoorde aanpak van FRT
is een positief teken dat ze er zorgvuldig en bedachtzaam mee omgaan, en komt doorgaans tot
uiting in de hele bedrijfsvoering van een bedrijf.
Ondernemingen moeten een specifiek bestuur hebben voor risico's op het gebied van
mensenrechten en moeten een gedetailleerd mensenrechtenbeleid publiceren met verwijzingen
naar de wijze waarop zij AI en FRT gebruiken.
Categorisering leidt tot te veel potentiële discriminaties en schendingen van de mensenrechten en
moet koste wat het kost worden vermeden.
Bedrijven worden aangemoedigd de verkoop van FRT aan ordediensten te vermijden zolang er
geen adequate regelgeving is.
FRT moet gericht zijn op de ondersteuning van mensen bij het verwerken van identificatie en
authenticatie. Menselijk toezicht en controle zijn essentieel. Een algoritme mag geen beslissing
nemen die kan leiden tot een maatregelen met bepaalde gevolgen.

Drie bedrijven die opvielen door hun inspanningen om mensenrechtenrisico's te beperken bij het gebruik
van AI en FRT waren Microsoft, Motorola Solutions en Thales:
•

Microsoft heeft solide governance ingesteld rond de ethiek van AI en specifiek FRT en heeft
onlangs de mogelijkheden voor gezichtsclassificatie ingetrokken. Bovendien is Microsoft een van
de eerste technologiebedrijven die een moratorium heeft ingesteld op de verkoop van FRT aan
ordediensten.

•
•

Motorola benadrukt dat FRT mensen moet helpen in plaats van consequente beslissingen te
nemen en heeft tweefactorauthenticatie in zijn technologie ingebouwd.
De door Thales FRT ondersteunde paspoortcontrole vereist een strikte controle en vernietigt de
gebruikersgegevens na elke passage.

Deze update volgt op de succesvolle lancering van Candriam's FRT-campagne in maart 2021 en de
daaropvolgende ondertekening van de Investor Statement on Facial Recognition door 55 wereldwijde
beleggers in juni 2021. Na dit rapport zal Candriam met elk bedrijf bespreken hoe ze de voorgestelde best
practices in hun bedrijfsvoering kunnen implementeren. Het resultaat van deze tweede gespreksronde
moet in 2023 bekend worden gemaakt.
Candriam heeft zich ook aangesloten bij de onlangs gelanceerde Collective Impact Coalition (CIC) voor
digitale inclusie, geleid door de World Benchmarking Alliance, om een verantwoord gebruik van AI te
stimuleren.
Benjamin Chekroun, Proxy Voting and Engagement-analist bij CANDRIAM, zei over het rapport: "Het
snelle tempo waarin de gezichtsherkenningstechnologie zich ontwikkelt en de vertraging bij de regulering
van de technologie betekenen dat meer toezicht op en begrip van bedrijven die op dit gebied actief zijn, nu
essentieel zijn voor mensenrechten. Als verantwoordelijke beleggers in de technologiesector kunnen wij
een belangrijke rol spelen door ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd aan te moedigen de risico's voor
de mensenrechten bij het gebruik van AI en FRT in kaart te brengen, te beheren en te beperken. Wij hopen
dat ons rapport en de bevindingen ervan een stimulans zullen zijn voor bedrijven om werk te maken van
due diligence en toezicht op de mensenrechten door hen ertoe aan te zetten op te letten en de risico's van
FRT aan te pakken."
Louise Piffaut, Senior ESG-analist van Aviva Investors, voegde daaraan toe: "Bij Aviva Investors zijn
we blij met dit tussentijds verslag, dat een belangrijke mijlpaal is voor dit samenwerkingsinitiatief. Aangezien
de regelgeving in de technologiesector beperkt blijft, houden bedrijven nog niet ten volle rekening met hun
verantwoordelijkheden bij het beheer van de maatschappelijke effecten van FRT, afhankelijk van waar in
de waardeketen ze betrokken zijn. Investeerders kunnen een belangrijke rol spelen door te wijzen op beste
praktijken en met bedrijven over deze kwestie in gesprek te gaan".
Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

-END-

Over Candriam
Candriam is een Europees multidisciplinaire vermogensbeheerder, evenals een gerenommeerd pionier en leider in
duurzaam beleggen sinds 1996. De naam Candriam (Conviction AND Responsibility In Asset Management)
weerspiegelt de kernwaarden van het bedrijf. Candriam beheert een vermogen van zo'n EUR 143 miljard1 met een
team van meer dan 600 professionals. Het heeft beheercentra in Luxemburg, Brussel, Parijs en Londen, die cliënten
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Per 30 Juni 2022. Het vermogen onder beheer omvat activa die niet binnen de definitie vallen die de Amerikaanse Securities and
Exchange Commission geeft aan 'regulatory assets under management' in Form ADV, Part 1A.

in meer dan 20 landen op 4 continenten bedienen. Candriam biedt innovatieve en gediversifieerde
beleggingsoplossingen2 aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut rendement en activa-allocatie.
Candriam is een New York Life Investments Company. New York Life Investments3 behoort tot de grootste
internationale vermogensbeheerders4.
Meer informatie vindt u op www.candriam.com
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Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar voor alle beleggers of in alle regio's.
“New York Life Investments is een dienstmerk dat wordt gebruikt door New York Life Investment Management Holdings LLC en haar
dochteronderneming New York Life Investment Management LLC. Beide zijn indirecte volledige dochterondernemingen van New York
Life Insurance Company.
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Bron: in juni 2022 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 27e plaats toe op zijn lijst met de belangrijkste
vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 2021 voor institutionele
beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de aangesloten
beleggingsadviseurs.
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