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1  Activiteiten & 
Ontwikkelingen 
 
Het afgelopen halfjaar zijn binnen de Nederlandse 
financiële sector veel initiatieven ontplooid rond 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Achmea 
IM heeft aan veel van deze initiatieven een bijdrage 
geleverd en de belangen van haar klanten behartigd. Zo 
hebben wij onze kennis en ervaring gedeeld op 
verschillende forums en hebben wij via werkgroepen 
een bijdrage geleverd aan waardevolle verbeteringen 
rond impactmeting en brede MVB-ontwikkelingen. Wij 
rapporteren halfjaarlijks in dit rapport over onze 
publieke activiteiten. 
 
 

Achmea IM MVB seminar: “is de activistische 
aandeelhouder terug van weggeweest?” 
Op 11 november vond het Achmea IM MVB seminar plaats 
waarin ongevraagde overnames en klimaatverandering als 
thema’s centraal stonden. Paul-Willem van Gerwen, Hoofd 
Toezicht Efficiënte Kapitaalmarkten van de AFM vertelde waar 
aandeelhouders en bedrijven rekening mee moeten houden bij 
ongevraagde biedingen en vijandige overnames. Het speelveld 
werd helder toegelicht met direct live demonstraties van de 
verschillende registers die door de AFM beheerd worden. 
Rients Abma, directeur van Eumedion gaf een helder overzicht 
van activistisch aandeelhouderschap en Nederlandse 
beursvennootschappen door de tijd heen. Daarbij gaf hij aan de 
corporate governance op een kruispunt staat en dat de passieve 
beleggers in aantal zal toenemen de aankomende jaren. Hij 
deed een oproep aan Nederlandse beursondernemingen om 
meer open te staan voor beleggers onder het mom “it takes 
two to tango”. Harm-Jan de Kluiver, algemeen secretaris van de 
Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen wilde niet 
meteen een dansje wagen met de belegger. Hij deelde zijn 
standpunt ten aanzien van beschermingsconstructies en 
ongevraagde biedingen vanuit een ondernemingsperspectief en 
de rol van de (afwezige) betrokken belegger. 
 
Piet Sprengers, Head Sustainability van ASN Bank gaf een 
toelichting over het nog te publiceren rapport van Platform 
Carbon Accounting Financials: "Nieuwe standaard ontwikkeld 
door en voor de financiële sector voor het meten van de CO2 
voetafdruk van beleggingen". In zijn verhaal gaf hij een beeld 
van de zoektocht naar goede methodes voor CO2 meting voor 
verschillende beleggingscategorieën samen met andere 
institutionele beleggers zoals Achmea IM. 
 
Eline ten Bosch van het Staatsteam nam de S van Social voor 
haar rekening . In een ESG case study naam zij de deelnemers 
mee de voorspellende waarde van duurzaamheidsinformatie in 
het beleggingsproces van staatsobligaties. Veel aandacht was er 
voor de rol van jongeren en de opkomst bij de verkiezingen in 
Frankrijk en Italië. Met haar enthousiaste verhaal en heldere 
analyse wist ze de deelnemers nieuwe inzichten te geven over 
ESG integratie bij staatsobligaties. 
 
 
 

MVB Seminar kring van pensioenspecialisten 
Op 14 september werd het KPS seminar "ESG en Impact 
Beleggingen" georganiseerd in Utrecht. Dit was een initiatief 
van de KPS Werkgroep Beleggingen.  
  
De sprekers waren Annette van de Krogt van Achmea IM, Piet 
Klop van PGGM en Els Ankum van Triodos Bank. Als 
dagvoorzitter was Vincent van Bijleveld aanwezig. Ondanks het 
slechte weer was er een grote opkomst; meer dan 50 
gegadigden! Het was een gemêleerd gezelschap van 
pensioenfondsbestuurders, adviseurs, consultants en 
vermogensbeheerders. Annette vertelde over de 
ontwikkelingen, de producten en de trends binnen MVB en 
onderstreepte de noodzaak van MVB Investment Beliefs. Piet 
Klop ging in op zijn uitdagingen om EUR 20 mrd duurzaam te 
investeren en Els lichtte het proces van enkele duurzame 
investeringen toe. Tot slot werden 5 stellingen behandeld 
waarbij Annette de gelegenheid kreeg om goed uit te leggen 
wat Achmea IM precies doet op gebied van uitsluiten, voting en 
engagen. 
 

PCAF 
Beleggers willen in toenemende mate inzicht in de manier 
waarop hun beleggingen passen in de wereldwijde ambitie om 
klimaatverandering te beperken. Kunnen financiële 
dienstverleners met hun investeringen bedrijven bewegen om 
snel in actie te komen tegen de uitstoot van CO2 in de 
atmosfeer? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben 
enkele spelers in de Nederlandse markt hun expertise bij elkaar 
gebracht onder de vlag van het Platform Carbon Accounting 
Financials (PCAF). Achmea Investment Management steunt het 
initiatief PCAF waarbinnen de Nederlandse financiële 
dienstverleners en pensioenfondsen samen onderzoeken naar 
de beste wijze van CO2-meting van beleggingsportefeuilles. Het 
geeft institutionele beleggers richting bij het maken van CO2 
voetafdrukberekeningen en draagt bij aan de vergelijkbaarheid 
van deze cijfers.  
 
In december jl. werd door de leden van PCAF, waaronder 
Achmea IM, een rapport gepresenteerd. Daarin is beschreven 
op welke manier beleggingsportefeuilles met aandelen, staats- 
of bedrijfsobligaties of hypotheekfinancieringen langs de CO2 
meetlat gelegd kunnen worden. In het rapport staan 
voorbeelden en praktische uitwerkingen van de rekensommen 
die tot een CO2 voetafdruk kunnen leiden. Het rapport werd 
twee jaar na het Parijse Klimaatakkoord, opnieuw in Parijs, 
gepresenteerd aan het publiek. Zowel PCAF als Achmea IM 
blijven verder onderzoeken hoe over steeds groter deel van de 
beleggingsportefeuilles de CO2 voetafdruk kan worden 
gemeten. 
 
 

NL Stewardship Code 
Eumedion heeft begin 2017 een werkgroep samengesteld om 
de Eumedion best practices voor betrokken 
aandeelhouderschap te vervangen door een officiële 
Nederlandse ‘Stewardship code’. Achmea IM heeft daar samen 
met een aantal andere institutionele beleggers aan 
deelgenomen.  
  
De nadruk in deze concept Nederlandse gedragscode ligt op het 
geïnformeerd stemmen door institutionele beleggers en hun 
bereidheid om een constructieve dialoog met de Nederlandse 
beursondernemingen, met medeaandeelhouders en met 
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andere stakeholders te voeren. Daarnaast wordt van de 
ondertekenaars van de code verwacht dat zij transparant zijn 
over het stem- en engagementbeleid, over de uitvoering 
daarvan en over de aandelenbelangen die worden 
aangehouden 
 
 

Sustainable Development Goals  (SDGs) 
In 2017 heeft Achmea IM geparticipeerd in de werkgroep SDG 
impactmeting. Deze werkgroep is onderdeel van ‘Het Platform 
voor Duurzame Financiering’. Dit is een samenwerkingsverband 
opgericht door De Nederlandsche Bank (DNB) om de aandacht 
voor duurzame financiering in de financiële sector verder te 
vergroten en te stimuleren. Het doel van de werkgroep is het 
opzetten van een door beleggers, banken, verzekeraars en 
bedrijven breed gedragen methodologie voor het meten van 
positieve impact op Sustainable Development Goals (SDG) van 
de Verenigde Naties. Een dergelijke methodologie per SDG 
moet zowel transparant en geloofwaardig als werkbaar zijn, 
met een beperkt aantal impact indicatoren en meeteenheden 
(metrics) die (1) vergelijkbaarheid en optelbaarheid van impact 
toelaten, (2) de informatie-uitvraag naar ondernemingen 
harmoniseren en (3) de communicatie naar stakeholders 
consolideren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De werkgroep heeft in de tweede helft van 2017 een rapport 
gepubliceerd waarin een kernset van impact indicatoren voor 
de verschillende SDGs wordt voorgesteld. Het rapport is een 
eerste poging om een consensus te bereiken tussen 
institutionele beleggers ten aanzien van impact indicatoren. 
Waarbij het uiteindelijk doel is om tot een beperkte set van 
indicatoren te komen waarmee op een geloofwaardige en 
praktische manier impact per SDG inzichtelijk gemaakt kan 
worden. In het rapport worden beleggers aangemoedigd om 
initieel langs deze indicatoren impact te gaan meten en 
ondernemingen en dataleveranciers worden aangemoedigd 
relevante data te verzamelen en te publiceren. Het rapport 
schrijft niet voor op welke wijze en in welke mate beleggers 
investeringen zouden moeten doen die de SDG ten goede 
komen. 
 
 
 
 
  



 

  

 
 

5 

 

 

 
 
  

2  Inleiding verantwoord beleggen 
Achmea Investment Management beheert beleggingsfondsen waar meerdere institutionele beleggers in 
participeren. Sinds 2008 past Achmea Investment Management verantwoord beleggen instrumenten toe bij het 
beheren van het vermogen in deze beleggingsfondsen. In deze halfjaarlijkse rapportage leest u de laatste stand van 
zaken met betrekking tot deze instrumenten en vindt u terug welke activiteiten voor de beleggingsfondsen zijn 
ondernomen. Beleidsdocumenten en rapportages zijn terug te vinden op de website van Achmea Investment 
Management. 
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2.1 Verantwoord beleggen 
Achmea IM staat voor een goed en betaalbaar pensioen en is 
van mening dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het 
realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en 
toekomstige generaties. Daarom besteedt Achmea IM waar 
nodig en mogelijk binnen de fiduciaire verantwoordelijkheid 
aandacht aan ecologische, sociale en governance onderwerpen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen door 
ondernemingen waarin belegd wordt speelt een belangrijke rol. 
 
 

2.2 Uitgangspunten 
Voor het verantwoord beleggen beleid hanteert Achmea IM de 
principes van het Global Compact van de Verenigde Naties als 
uitgangspunt. Deze principes hebben betrekking op vier 
hoofdthema’s: 
• Mensenrechten 
• Arbeidsnormen 
• Milieu 
• Anticorruptie 
 
Het VN Global Compact bestaat uit tien breed geaccepteerde 
principes (zie bijlage 1). Deze principes vinden hun oorsprong  
in internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens en principes van de International 
Labour Organisation (ILO). Het VN Global Compact verlangt van 
bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedsfeer kernwaarden  
op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en 
anticorruptie omarmen, ondersteunen en uitoefenen. 
 
 

2.3 Instrumenten 
Bij het in praktijk brengen van het Achmea IM verantwoord 
beleggen beleid, wordt gebruik gemaakt van vijf instrumenten: 
1. Uitsluiting, van producenten van controversiële wapens en 

ondernemingen die op structurele wijze principes van het 
Global Compact schenden; van landen die vallen onder de 
sanctiewet 1977; 

2. Engagement, het aangaan van de dialoog met 
ondernemingen; 

3. Corporate governance en stemmen op 
aandeelhoudersvergaderingen; 

4. Doelinvesteringen (Green Bonds); 
5. ESG-integratie in beleggingsprocessen. 
 
 

OVERZICHT 1: MVB-INSTRUMENTEN ACHMEA IM 

 

 
 

2.4 Transparantie en verantwoording 
Transparantie is onafscheidelijk verbonden aan een  
goed verantwoord beleggen beleid. Achmea IM rapporteert 
daarom tweemaal per jaar over hoe zij de afgelopen periode 
invulling gaf aan het verantwoord beleggen beleid. Ook 
rapporteert Achmea IM over de wijze waarop instrumenten zijn 
ingezet op sociale, governance en milieuthema´s. Daarnaast 
geven wij inzicht in ons stemgedrag via een vote disclosure 
system. De rapportages en het systeem zijn toegankelijk via de 
website van Achmea IM. Ook staan de volgende documenten 
op website: 
1. Verantwoord beleggen beleid 
2. Uitsluitingsbeleid ten aanzien van controversiële wapens en 

structurele Global Compact schenders 
3. Corporate governance en stembeleid 
 
 

2.5 Scope van rapportage 
Het verantwoord beleggen beleid is van toepassing op 
onderstaande beleggingsfondsen: 
• Achmea IM Wereldwijd Aandelen Fonds 
• Achmea IM Euro Investment Grade Credits Fonds 
• Achmea IM EMU Staatsobligaties Fonds 
• Achmea IM Wereldwijd High Yield Fonds 
• Achmea IM Geldmarkt Fonds 
 
In deze rapportage is verantwoording afgelegd voor het in de 
beleggingsfondsen gevoerde verantwoord beleggen beleid. 
Daarnaast voert Achmea IM een aantal beleggingsfondsen die 
fund-of-funds zijn. Op deze fondsen is het MVB-beleid van de 
externe vermogensbeheerder van toepassing. 
 
 

2.6 ESG Integratie 
Vanuit de overtuiging dat in de markt het belang van 
ontwikkelingen op milieu en sociaal gebied niet voldoende 
wordt onderkend hecht Achmea IM waarde aan informatie op 
ESG-vlak. Voor de beheerde beleggingsfondsen worden daarom 
daar waar mogelijk duurzaamheidsfactoren op een 
systematische en consistente manier geïntegreerd in het 
reguliere beleggingsproces. Dit vanuit de overtuiging dat het 
inzichtelijk maken van relevante ecologische, sociale en goed 
bestuur (ESG) factoren, en daarmee verbonden 
bedrijfsspecifieke risico’s, bijdraagt aan het maken van beter 
geïnformeerde beleggingsbeslissing.  
 
Aandelen 
Binnen het kwantitatieve (factor) beleggingsproces voor 
aandelen heeft ESG-integratie een plek binnen de factor 
kwaliteit. De factor kwaliteit kwam als meeste geschikte factor 
naar voren na uitvoerig testen van verschillende ESG-integratie 
scenario’s. Voor alle ondernemingen worden ESG risico’s en 
kansen met gebruikmaking van de MSCI ESG Research 
inzichtelijk gemaakt. Het includeren van deze 
duurzaamheidsinformatie van ondernemingen ten aanzien van 
enerzijds risicoblootstelling en anderzijds door het management 
van de onderneming ingevoerde beheersmaatregels blijkt zich 
het beste te laten vangen in de factor kwaliteit. ESG-integratie is 
daarmee toegepast op alle intern beheerde 
aandelenstrategieën. 
 
Bedrijfsobligaties 
Bij het beheer van het Euro Investment Grade Credits Fonds 
past Achmea IM op structurele wijze een ESG-
integratiestrategie in het beleggingsproces toe. Voor alle 
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ondernemingen worden ESG risico’s en kansen met 
gebruikmaking van de MSCI ESG Research inzichtelijk gemaakt. 
Binnen het beleggingsproces wordt vervolgens een 
gedetailleerde analyse gemaakt van de ESG risico-opslag die de 
issuer voor de uitgegeven obligatielening zou moeten bieden. 
Dit naast de reguliere kredietwaardigheids- en andere relevante 
economische criteria. Op basis van deze gedetailleerde analyses 
van risico-opslagen wordt bepaald in welke mate een 
issuer/lening een aantrekkelijke vergoeding biedt voor gelopen 
risico’s. Deze informatie vormt de basis voor de 
beleggingsbeslissingen.  
 
Staatsobligaties 
Voor het EMU staatsobligatiefonds worden bestuurlijke, milieu 
en sociale risico’s waar van toepassing en relevant meegewogen 
in de kwantitatieve en kwalitatieve landenanalyses. In de 
bepaling van het risico of een land de uitgeleende hoofdsom en 
bijhorende rente volledig en op tijd terug kunnen betalen zijn 
ESG risico’s dus meegewogen. Bij het identificeren van deze 
risico’s maken de Achmea IM portefeuillemanagers gebruik van 
ESG landenanalyses van de onafhankelijke dataleverancier MSCI 
ESG Research. 

 
Achmea IM werkt continu aan verbeteringen van het ESG-
integratieproces. Zo is in de afgelopen periode een uitgebreide 
additionele studie uitgevoerd naar de effecten van de 
verschillende ESG-pijlers op de credit spreads van de 
verschillende staatsobligaties. De opgedane kennis wordt 
geïntegreerd in het beleggingsproces.  
 
Green Bonds (doelinvesteringen) 
Green Bonds zijn obligaties die zijn uitgegeven door overheden, 
internationale instellingen of ondernemingen, waarbij de 
opbrengsten expliciet worden gebruikt voor financiering van 
duurzaamheids-, ook wel groene projecten. Veelal leveren zij 
hiermee een directe bijdrage aan een verminderde belasting 
van het klimaat, bijvoorbeeld door realisatie van CO2-emissies in 
bestaande producten, het op hernieuwbare wijze genereren 
van energie, of het doorvoeren van veranderingen in de 
bestaande energie infrastructuur zodat dit bijdraagt aan de 
energietransitie. De opbrengsten van deze obligaties moeten 
specifiek aan dergelijke projecten worden uitgegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green Bonds hebben veelal dezelfde risico-
rendementskenmerken als reguliere obligaties, hoewel zich 
bescheiden verschillen in spread (zowel positief als negatief) 
kunnen voordoen. Achmea IM heeft de mogelijkheid om in 
Green Bonds te beleggen voor de vastrentende waarden 
fondsen. Hierbij hanteert Achmea IM een eigen raamwerk voor 
het beoordelen van de mate waarin de obligatie als ‘groen’ kan 
worden gekwalificeerd. Dat betekent dat niet alle als Green 
Bond bekend staande obligaties ook door Achmea IM als groen 
worden beoordeeld. Ten aanzien van het gevolgde proces van 
de issuer toetsen wij of de Green Bond voldoet aan:` 

 Principes rondom het gebruik van het opgehaalde kapitaal 

 Principes rondom het proces van projectbeoordeling en 
selectie 

 Principes rondom het beheer van beschikbaar kapitaal 

 Principes rondom verslaglegging 
 
Ten aanzien van inhoud toetsen wij vervolgens hoe de Green 
Bond zich verhoudt tot de Climate Bond Initiative taxonomie. 
Dit doen wij onder meer door te beoordelen of de opbrengsten 
van de obligatie worden besteed aan de juiste oplossingen. Zie 
onderstaand een overzicht voor deze taxonomie. 

 
OVERZICHT 2: TAXONOMIE CLIMATE BOND INITIATIVE 
Bron: Climate Bond Initiative  
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3  Uitsluitingsbeleid 
Er kunnen uiteenlopende redenen zijn voor een institutionele belegger om op voorhand niet te willen beleggen in bepaalde 
ondernemingen of landen. Zo kan men ervoor kiezen om niet te beleggen in ondernemingen die ongewenst gedrag vertonen 
of ondernemingen die bepaalde controversiële producten produceren. Wanneer een onderneming betrokken is bij een 
controversieel product, veelal een kernactiviteit van de onderneming, is het toepassen van een engagementbeleid niet reëel. 
Het is immers lastig de onderneming over te halen een ander product te produceren. Achmea Investment Management past 
in dat geval een uitsluitingsbeleid toe. Daarnaast kunnen ondernemingen die op structurele wijze met hun gedrag 
internationale normen rondom mensenrechten, milieu, arbeidsnormen of corruptie schenden (vormgegeven in de principes 
van het Global Compact) en bij achterblijvende engagementresultaten worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Het 
uitsluitingsbeleid van de beleggingsfondsen richt zich hiermee op twee criteria, namelijk controversiële wapens en 
structurele schenders van het Global Compact. 
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3.1 Definitie controversiële wapens 
Voor Achmea IM zijn wapens controversieel wanneer deze 
wapens onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken en 
geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen. 
Ook na afloop van een conflict veroorzaken deze wapens nog 
op aanzienlijke schaal slachtoffers en ontwrichten deze de 
maatschappij en de economie. In de praktijk gaat het om de 
volgende wapens: 
1. Nucleaire wapens 
2. Biologische wapens 
3. Chemische wapens 
4. Antipersoonsmijnen 
5. Clustermunitie 
 
Bij het bepalen van de definitie van controversiële wapens 
zoekt Achmea IM aansluiting bij internationale verdragen die 
door Nederland zijn ondertekend en bij het beleid van de 
Nederlandse overheid. Het volledige uitsluitingsbeleid kunt u 
terugvinden op de website.  

 
 
3.2 Vaststellen uitsluitingen 
De beleggingsfondsen beleggen direct wereldwijd in aandelen 
en bedrijfsobligaties. Hierbij gaat het enkel om financiële 
markten die ontwikkeld zijn, dus er wordt niet in opkomende 
markten belegd. Het uitsluitingsbeleid is van toepassing op deze 
beleggingen. Het onafhankelijke onderzoeksbureau ISS-Ethix 
stelt ieder halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij 
de productie van controversiële wapens (tabel 3). Daartoe 

bekijkt het onderzoeksbureau het gehele belegbaar universum. 
Wanneer het onderzoeksbureau betrokkenheid vaststelt  
leidt dit tot uitsluiting. 
 
 

3.3 Uitsluiting controversiële wapens 
 

Verbod beleggen in clustermunitie 
Met betrekking tot het verbod tot beleggen in clustermunitie 
heeft de AFM geïnventariseerd welke ondernemingen per  
1 januari 2018 voldoen aan de criteria geformuleerd in artikel 
21a Besluit Marktmisbruik. Uit deze inventarisatie blijkt dat de 
onderstaande beursgenoteerde ondernemingen in ieder geval 
onder de wettelijke definitie van een ‘verboden onderneming’ 
als bedoeld in artikel 21a Besluit Marktmisbruik vallen. In deze 
lijst van ondernemingen hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan ten opzichte van voorgaand jaar, anders dan een 
naamswijziging voor Motovilikha. Zie de volledige lijst in tabel 3. 

 
Veranderingen in de uitsluitingslijst 
Op basis van onderzoeksresultaten van ISS-Ethix is een tweetal 
Amerikaanse onderneming van de lijst verwijderd in verband 
met het niet langer betrokken zijn bij de ontwikkeling of 
productie van (kritische functies van) nucleaire wapens. Zie de 
wijzigingen in de uitsluitingslijst in tabel 4.  

 
De actuele uitsluitingslijst voor ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële wapens is op de volgende pagina 
weergegeven in tabel 5. 
 
 
 
 
 

 

TABEL 3: INDICATIEVE AFM LIJST PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management & “indicatieve AFM lijst” 
 

Onderneming Land Clustermunitie 

Hanwha Corporation Zuid Korea ja 

Motovilikha Plants PJSC (voorheen: Motovilihinskie Zavody) Rusland ja 

Poongsan Corporation Zuid Korea ja 

Orbital ATK Verenigde Staten ja 

Textron Verenigde Staten Ja 

 
 

TABEL 4: VERANDERINGEN IN UITSLUITINGSLIJST CONTROVERSIELE WAPENS 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix  
 

Onderneming Land Status 

Exelis Inc  United States verwijderd 

GrafTech International Ltd  United States  verwijderd 
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TABEL 5: UITSLUITINGSLIJST CONTROVERSIËLE WAPENS 
PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix  
 

Onderneming  

AECOM  

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc  

Aeroteh SA  

Airbus Group SE  

Aryt Industries Ltd  

Babcock International Group PLC  

BAE Systems PLC  

Boeing Co/The  

Booz Allen Hamilton Holding Corp  

BWX Technologies Inc  

CACI International Inc  

China Shipbuilding Industry Co., Ltd.  

Cohort PLC  

Constructions Industrielles de la Mediterranee SA  

Engility Holdings Inc  

Fluor Corp  

Fortive Corp  

General Dynamics Corp  

GP Strategies Corp   

Hanwha Corp  

Harris Corp  

Honeywell International Inc  

Huntington Ingalls Industries Inc  

Jacobs Engineering Group Inc  

L-3 Communications Holdings Inc  

Larsen & Toubro Ltd  

Leidos Holdings Inc  

Leonardo-Finmeccanica SpA  

Lockheed Martin Corp  

Moog Inc  

Motovilikha Plants PJSC  

Northrop Grumman Corp  

Orbital ATK Inc  

Poongsan Corporation  

Poongsan Holdings Corp  

Premier Explosives Ltd  

Raytheon Co  

Rolls-Royce Holdings PLC  

S&T Dynamics Co Ltd  

S&T Holdings Co Ltd  

Safran SA  

Serco Group PLC  

SGL Carbon SE  

Tata Power Co. Ltd  

Textron Inc  

Thales SA  

Toshiba Corp  

Ultra Electronics Holdings PLC  

United Technologies Corp  

Walchandnagar Industries Ltd  

 
 Per 1 januari 2018 is geen van de ondernemingen in het 

beleggingsuniversum betrokken bij de productie van biologische- 
en/of chemische wapens. 
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3.4 Schenders van het VN Global Compact  
Naast producenten van controversiële wapens vindt Achmea IM 
ook dat ondernemingen die op grove en structurele wijze 
internationaal breed gedragen normen op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en (anti)corruptie 
schenden moeten worden uitgesloten van het 
beleggingsuniversum. Achmea IM heeft een maatschappelijke 
rol te spelen en neemt hierin onder meer door toepassing van 
dit uitsluitingsbeleid haar verantwoordelijkheid. Dit doet 
Achmea IM op onderstaande wijze.  
 
 

3.5 Vaststelling uitsluitingen 
De beleggingsfondsen beleggen direct wereldwijd  
in aandelen en bedrijfsobligaties. Hierbij gaat het enkel om 
ontwikkelde markten, er wordt niet direct in opkomende 
markten belegd. Het uitsluitingsbeleid is van toepassing op de 
directe beleggingen. 
 
Het onafhankelijke onderzoeksbureau ISS-Ethix stelt  
ieder halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij 
structurele schendingen van internationale normen. Leidraad 
hierbij zijn de principes van het Global Compact op het vlak  
van mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen en 
anticorruptie. Daartoe bekijkt het onderzoeksbureau het  
gehele belegbaar universum.  
 
Wanneer het onderzoeksbureau heeft geverifieerd dat  
een onderneming een schending pleegt op één van 
bovengenoemde principes leidt dit tot verdere analyse van de 
onderneming door de Beheerder. Omdat een schending snel 
kan ontstaan, maar ook weer snel kan worden opgeheven, 
komen alleen de structurele schenders van principes in 
aanmerking voor uitsluiting. Achmea IM stelt dat een schending 
structureel is wanneer deze ten minste 24 aaneengesloten 
maanden heeft plaatsgevonden. Zolang dit niet het geval is, 
heeft het aangaan van de dialoog met de onderneming 
(engagement) de voorkeur. Uitsluiten in deze fase zou  
voorbarig zijn. 
 
Na vaststelling van de lijst van structurele schenders bepaalt  
de Beheerder of de ondernemingen worden aangehouden, 
uitgesloten dan wel op de watchlist geplaatst worden. Dit 
besluit wordt genomen op basis van onderstaande relevant 
bevonden criteria:  
 
1. de houding van de onderneming ten aanzien van de 

schending en de bereidheid het gesprek met 
aandeelhouders aan te gaan (constructief/niet-
constructief) 

2.  de ontwikkelingen t.a.v. de casus en door de onderneming 
gemaakte stappen om schending (deels) op te heffen 
(positief/neutraal/negatief) 

3. de ernst van de schending: sommige schendingen 
beïnvloeden complete bevolkingsgroepen, andere niet 
(hoog/middel) 

4. de sterkte van de casus waarbij wordt gekeken naar reeds 
gedane uitspraken van nationale of internationale 
gezaghebbende instanties (sterk/neutraal/zwak). 

 
Aan de hand van informatie op deze criteria vormt de 
Beheerder zich een beeld van de ontwikkelingen en ernst  
van de schending en wordt al dan niet overgegaan tot uitsluiting 
van de onderneming voor de aandelen- en vastrentende 
waardenfondsen. 
 
Beleggingen in uitgesloten ondernemingen worden verkocht. 
Geen nieuwe aandelen of obligaties worden aangekocht  
zolang de onderneming op de uitsluitingslijst staat. Bij een 
geverifieerde opheffing van de schending zal de onderneming 
van de uitsluitingslijst worden verwijderd. 
 
 

3.6 Uitsluiting structurele Global Compact schenders 
Per 1 januari 2018 zijn wereldwijd twaalf ondernemingen voor 
beleggingen uitgesloten vanwege structurele schendingen van 
Global Compact principes. Zeven ondernemingen zijn 
uitgesloten in verband met de schending van het recht op 
zelfbeschikking (mensenrecht), één onderneming vanwege 
levering van wapentuig en/of militaire training aan een regime 
dat mensenrechten heeft geschonden, drie ondernemingen 
vanwege het schenden van recht op vereniging en 
vakbondsvorming (arbeidsnorm) en één onderneming vanwege 
vervuilen van land en water (milieu).  
 
Elbit Sysytems  is toegevoegd aan de uitsluitingslijst, De 
onderneming is nieuw in het beleggingsuniversum en heeft een 
geverifieerde schending van mensenrechten wegens het 
leveren van militairmaterieel aan een regime dat hiermee 
mensenrechten schendt.  Dongfeng Motor Corp. is weer 
toegelaten tot het belegbaar universum omdat het niet langer 
wordt aangemerkt aan structurele schender van 
mensenrechten. Zie tabel 4 voor het volledige overzicht. Tevens 
heeft de Beheerder besloten 12 ondernemingen op Tevens de 
watchlist te plaatsen of aan te houden.  
Deze ondernemingen hebben op structurele wijze principes  
van het Global Compact geschonden, maar op basis van 
bovengenoemde criteria is vooralsnog niet besloten tot 
uitsluiting over te gaan maar via de dialoog (engagement) het 
beleid van de onderneming te beïnvloeden. 
 
 

3.7 Uitsluiting landen 
Het gevoerde landenbeleid is geënt op de Nederlandse 
sanctiewetgeving (1977). Hierdoor sluit Achmea IM op 
voorhand staatsobligaties van de volgende landen uit: Noord-
Korea, Iran, Syrië en Myanmar. 
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TABEL 6: UITSLUITINGSLIJST STRUCTURELE GLOBAL COMPACT SCHENDERS PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix  
 

Onderneming Norm Kwestie 

Alstom SA  Recht op zelfbeschikking 

Bank Hapoalim  Recht op zelfbeschikking 

Bank Leumi Le-Israel  Recht op zelfbeschikking 

Centrais Eletricas Brasileiras S.A.- Eletrobras  Recht op zelfbeschikking 

Centrais Eletricas Brasileiras SA- Eletrobras Pfd B  Recht op zelfbeschikking 

Elbit Systems   Levering wapens aan regime dat mensenrechten 
schendt 

Incitec Pivot Limited  Recht op zelfbeschikking 

Mizrahi-Tefahot Bank  Recht op zelfbeschikking 

Vale S.A.  Recht op zelfbeschikking 

Vale SA Pfd A   Recht op zelfbeschikking 

Cintas  Recht op vereniging en vakbondsvrijheid 

T-Mobile US Inc.  Recht op vereniging en vakbondsvrijheid 

Wal-Mart Stores, Inc.  Recht op vereniging en vakbondsvrijheid 

Chevron Corporation  Water- en grondvervuiling 
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4  Engagement 
 
Een onderneming is gericht op het maken van winst. Dit streven naar winstmaximalisatie kan echter op gespannen voet 
komen te staan met internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen, zoals het VN Global Compact. Wanneer 
ondernemingen deze internationale richtlijnen systematisch schenden wordt gedrag onverantwoord. Daarmee ontstaat 
er een risico voor de continuïteit van de onderneming en houdbaarheid van winstrealisatie op de lange termijn. Daarom 
is het in het voordeel van de onderneming en al haar belanghebbenden dat richtlijnen voor verantwoord ondernemen 
worden gerespecteerd. Daarom gaat Achmea Investment Management in dialoog met ondernemingen. Inzet: het 
duidelijk stellen van kaders, het ontwikkelen van kennis bij ondernemingen en het definiëren van 'good practices'. Zo 
draagt Achmea Investment Management bij aan het bewaken van het juiste evenwicht en beschermt het haar belangen 
en die van haar klanten. 
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4.1 Achmea Investment Management en de dialoog 
Engagement is het aangaan van de dialoog met 
ondernemingen. Het is het centrale middel in het verantwoord 
beleggen beleid van Achmea IM. Met het aangaan van de 
dialoog willen wij het duurzame gedrag van ondernemingen 
verbeteren en tegelijkertijd aandeelhouderswaarde vergroten. 
Wij voeren de dialoog op meerdere vlakken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
De doelstellingen  
De verschillende type engagement hebben elk een andere focus 
en doelstelling. Voor elk van de verschillende vormen geldt dat 
engagement een zaak van de lange adem is. Voor de diverse 
trajecten wordt uitgegaan van een looptijd van drie jaar. Anders 
dan bij het instrument uitsluiting waarbij pensioenfondsen of 
beleggingsfondsen op voorhand niet beleggen in 
ondernemingen, geldt voor engagement dat er wel belegd 
wordt in ondernemingen die ter discussie staan, maar we als 
aandeelhouder het management juist actief aangesporen om 
het beleid of activiteiten te verbeteren. 
 
Het Global Compact Engagement heeft als doel structurele 
schendingen van de VN Global Compact te stoppen en te 
voorkomen. Structurele schendingen van het VN Global 
Compact vergroten het risico op nadelige gevolgen voor de 
onderneming, haar directe omgeving zoals lokale 
gemeenschappen of het milieu en voor andere 
belanghebbenden. Activiteiten die (mogelijk) leiden tot een 
schending van de principes van het VN Global Compact staan 
veelal in de belangstelling van niet-gouvernementele 
organisaties (NGO’s) en de media. In de praktijk leiden deze 
schendingen ook vaker tot rechtszaken, die boetes of het 
uitbetalen van schadeclaims door de ondernemingen tot gevolg 
kunnen hebben. Dit zijn directe negatieve financiële effecten, 
die ook de belangen van aandeelhouders schaden. Het Global 
Compact engagement wordt uitgevoerd in samenwerking met 
ISS-Ethix. 
 
 
 
 

Het Thematische engagement heeft een andere doelgroep dan 
de VN Global Compact engagement. Hier staan niet de 
bedrijven centraal die normen schenden, maar juist bedrijven 
die zowel financieel als maatschappelijk op bepaalde thema’s 
hun prestaties verder kunnen verbeteren. De thema’s worden 
gekozen in samenspraak met klanten en binnen de speerpunten 
van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid (zie 
figuur x). Bij de keuze spelen de volgende zaken een rol: 

 Materialiteit van het thema 

 Sociale, of ecologische relevantie van het thema 

 Omvang van onderneming in beleggingsportefeuille 
(zowel aandelen als bedrijfsobligaties) 

 Succeskans voor slagen dialoog 
 

De uitvoering van de thematische engagement wordt deels 
uitgevoerd door Achmea IM en deels in samenwerking met 
Robeco. 
 
 
 
        
 
 
  Klimaatverandering     Mensenrechten      Gezondheid 

       
    
 
 
   Arbeidsnormen      Natuur & Milieu 

   
 
 
In het ESG Nederland engagement is Achmea IM in gesprek 
met de belangrijkste Nederlandse ondernemingen. Dit valt 
veelal samen met het aandeelhoudervergaderingenseizoen. 
Deze dialogen vinden veelal in collectief verband plaats in 
samenwerking met andere Nederlandse vermogensbeheerders 
en Eumedion, het Nederlandse samenwerkingsinitiatief voor 
Governance kwesties. Het gezamenlijke doel is het beïnvloeding 
van governance en duurzaamheidsthema’s, veelal ingegeven 
door de actualiteit van de aandeelhoudersvergadering. Te 
denken valt aan beloningsbeleid, benoeming van bestuurders, 
fusies & overnames en sociaal- en milieubeleid. 
 
Binnen Collectief engagement trekt Achmea IM samen op met 
ander institutionele beleggers waar het effectief is en past 
binnen de kernthema’s van ons en onze klanten. Ook steunen 
wij publiekelijk initiatieven indien dit de belangen van ons en 
onze klanten goed vertegenwoordigt.  
 

Thema’s in het engagementprogramma  
Het engagementprogramma van Achmea IM beslaat het 
engagementprogramma de volgende thema’s 
 
  

 
1. wij spreken ondernemingen aan die internationaal 

breed gedragen normen en principes zoals 
mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen of 
anticorruptie schenden. Dit noemen wij Global 
Compact engagement.  

 
2. wij spreken ondernemingen in specifieke sectoren of 

ketens aan ter bevordering van een algemene 
standaard. Dit noemen wij Thematisch engagement. 

 
3. wij spreken met (hoofdzakelijk) Nederlandse 

beursgenoteerde ondernemingen over Sociale, Milieu, 
en Goed Bestuurskwesties. Dit doen wij veelal in 
collectief  verband. Dit noemen wij ESG engagement 
NL. 

 
4. wij spreken ondernemingen in collectief verband, 

wanneer de situatie erom vraagt en het onderwerp 
past binnen de speerpuntthema’s van Achmea IM. Dit 
noemen we  Collectief engagement. 
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TABEL 7: LOPENDE THEMA’S  
Bron: Achmea Investment Management 
 

# 

 

Thema 

 

Dialoogvorm 

1 Schending Mensenrechten Global Compact  

2 Schending Arbeidsnormen Global Compact  

3 Schending Milieu Global Compact  

4 Schending Anti-Corruptie Global Compact  

5 
Milieu uitdagingen in de 
olie- en gassector Thematisch Milieu 

6 

Milieu uitdagingen voor de 
Europese 
elektriciteitsbedrijven Thematisch Milieu 

7 

ESG risico's en kansen in de 
(bio) farmaceutische 
industrie Thematisch Sociaal 

8 
Verantwoord 
Belastingbeleid Thematisch Governance 

9 Sociale risico’s van suiker Thematisch Sociaal 

10 
Energie-efficiency van 
consumentengoederen 

Thematisch 
Klimaatverandering 

11 
Cultuur en toezicht in de 
financiële sector Thematisch Sociaal 

12 

Nederlandse 
Beursgenoteerde 
ondernemingen ESG-issues Nederland 

 
De thema’s risico’s van suiker, energie-efficiency van 
consumentengoederen en cultuur en toezicht in de financiële 
sector zij in de tweede helft van 2017 nieuw opgestart. 
 
Binnen deze thema’s liepen in de tweede helft van 2017 88 
dialogen. Het kan voorkomen dat in het kader van Global 
Compact schendingen met een onderneming over meerdere 
onderwerpen wordt gesproken, dit zien we als 1 dialoog. 
Daarnaast kan het voorkomen dat een onderneming deel 
uitmaakt van verschillende thematisch dialogen, deze gevallen 
zien wij als een afzonderlijke dialoog. Ook kan sprake zijn van 
verschillende juridische entiteiten, of dochterondernemingen. 
Indien dit het geval is zien wij dit als één dialoog. In totaal 
voeren wij 88 dialogen met 78 unieke ondernemingen. Zie tabel 
8 voor een overzicht van de verdeling van deze dialogen per 
thema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABEL 8: HET ENGAGEMENTPROGRAMMA NAAR 
THEMA  
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix, Robeco 

 

 
 
 
 
De regionale verdeling richt zich grotendeels op de ontwikkelde 
markten, waarbij er focus ligt op de Europese (40) en 
Amerikaanse (41) markten. Zie figuur 9. Wij maken onderscheid 
tussen de volgende regio’s voor ontwikkelde markten: Europa, 
Verenigde Staten en Overig Wereld (o.m. Canada, Japan, 
Australië en Nieuw Zeeland). Daarnaast kunnen ondernemingen 
zich in opkomende markten bevinden (veelal Azië, Latijns-
Amerika, Afrika). 
 

FIGUUR 9: HET ENGAGEMENTPROGRAMMA NAAR REGIO 

Bron: Achmea Investment Management 

 

 
Vermeldenswaardige ontwikkelingen binnen de engagement-
thema’s zijn in de komende paragrafen toegelicht. Voor ieder 
thema is inzichtelijk gemaakt welke ondernemingen zijn 
opgenomen in het engagementprogramma. 
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4.2 Nieuwe engagementthema’s in H2 2017 
In de tweede helft van het jaar zijn twee nieuwe thema’s 
opgestart dan wel in vooronderzoek. Eén thema richt zich op 
energie-efficiency van consumentengoederen wat past binnen 
het speerpunt klimaatverandering en het tweede thema richt 
zich op cultuur en het toezicht binnen de financiële sector. Dit 
thema verenigt daarmee zowel sociale- als governance-
thematiek in zich.  

 

 
Energie efficiëntie van consumentengoederen  
Mede door bevolkingsgroei en -ontwikkeling wordt in de nabije 
toekomst een sterke groei verwacht van de huishoudelijke 
vraag naar energie. Van de totale verwachte wereldwijde groei 
van de energievraag door huishoudens met 48% in de periode 
2012-2040 nemen niet-OECSD landen het merendeel voor hun 
rekening. Hiermee wordt niet alleen voor hen de deur geopend 
naar verbeterd welzijn, onderwijs, economische ontwikkeling en 
meer welvaart. De keerzijde van de medaille betreft de 
toenemende CO2-uitstoot die gepaard gaat met de opwekking 
van deze energie zolang de koolstofarme economie nog geen 
feit is. Een oplossing zou kunnen liggen in het terugdringen van 
de energieconsumptie van huishoudelijke consumenten 
producten. 
 
Terwijl de bewustwording onder consumenten over 
energieverbruik en -besparing lijkt toe te nemen is het niet  
ondenkbaar dat ook overheden steeds strengere eisen zullen 
stellen aan producten en hun energieverbruik en producerende 
bedrijven daarom voorbereid moeten zijn om aan deze 
omstandigheid  gehoor te geven met slimme, energiezuinige 
producten.  
 

Doel van dialoog  
Doorgaans gaan dialogen rond klimaatverandering over de 
(reductie van de) directe  en ingekochte emissies van de 
onderneming in het productieproces (de scope 1 en 2 emissies). 
Binnen deze dialoog richten wij ons meer op de emissies die 
gepaard gaan met het gebruik van het eindproduct dat de 
producent vervaardigt (scope 3). We onderzoeken in welke 
mate de bedrijven in de beleggingsportefeuilles voorbereid zijn 
op marktontwikkelingen op dit vlak en de materialiteit hiervan. 
Om tot de huidige selectie van bedrijven te komen hebben wij 
gezocht naar een combinatie van bedrijven die zowel actief 
(willen) zijn in de productie van consumentenelektronica als de 
schaal, kennis en ervaring hebben om een geïnformeerde 
dialoog te voeren op dit onderwerp. We verwachten in deze 
eerste gesprekken een basis te vinden voor een voortzetting 
van onze dialoog over best practices met andere bedrijven die 
later kunnen worden geselecteerd. Wij hebben de volgende 
subdoelen gesteld. 
 

Goed bestuur 
Binnen dit onderdeel willen wij de materialiteit van het 
onderwerp energie efficiëntie van consumentengoederen 
bespreken met de ondernemingen. Wij verwachten dat de 
onderneming energie efficiëntie van de producten opneemt in 
de strategie, planning, operatie en investeringsbeslissingen. Er 
dient een toewijzing van het thema te zijn aan een specifieke 
bestuurder die de vergroening van de productenportefeuille 
overziet. Wij zien een koppeling van energie efficiëntie in KPI’s 

en beloning als een belangrijke wijze om focus op specifieke 
doelstellingen te behalen. 
 

Risico-inventarisatie 
Wij verwachten van de onderneming dat ze life cycle 
beoordelingen en zogenaamde ecodesigns  maakt. Door het 
meewegen van de mogelijke nadelige gevolgen van het product 
gedurende alle fases van de levenscyclus zorgt het bedrijf 
ervoor dat het product optimaal ontworpen is met een 
minimale voetafdruk. Hiermee verwachten wij dat de kans op 
verrassingen via de introductie van wet- en regelgeving op dit 
gebied beperkt blijft. 
 

Operationele efficiëntie 
Wij verwachten dat er binnen de operatie focus is op energie 
efficiency. Het bedrijf legt het energieverbruik dan ook vast, 
stelt reductiedoelstellingen en rapporteert over het verbruik en 
te behalen doelstellingen. Dit voor zowel de eigen operatie als 
ook voor het totale productenpallet van 
consumentenelektronica dat de onderneming op de markt 
brengt. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van 
doelen voor het behalen van hoge energielabels voor de 
geproduceerde producten. 
 
Wij willen voor de komende periode de dialoog aangaan over 
dit onderwerp met de volgende ondernemingen in de 
beleggingsportefeuille: 
 

TABEL 10: VOORTGANG ENERGIE EFFICIENTIE VAN 

CONSUMENTENGOEDEREN  

Bron: Achmea Investment Management  

 

Onderneming Voortgang 

Alphabet Inc. neutraal 

Apple Inc. neutraal 

Royal Philips NV neutraal 

Sony Corporation neutraal 

Canon Inc. neutraal 
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Cultuur en toezicht in de financiële sector  
In het afgelopen decennium hebben veel banken problemen 
gehad op het gebied van risico management en compliance. 
Voorbeelden zijn problemen met de overwaardering van sub-
prime hypotheken in de Verenigde Staten, een verkeerde 
inschatting van risico’s van derivaten en de Libor affaire. Veel 
van deze problemen hebben betrekking op de kwaliteit van het 
toezicht, de bedrijfscultuur, het beloningsbeleid en 
risicomanagement. Omdat deze problemen kwalitatief van aard 
zijn, zijn ze moeilijk te meten. Het is daarom voor beleggers 
moeilijk te bepalen of er sprake is van verbeteringen.  
 
In de tweede helft van 2017 is onderzoek uitgevoerd naar het 
risicobeheer en de risicocultuur in de bankensector. Aan de 
hand daarvan is een aantal belangrijke onderwerpen 
gedefinieerd voor verder onderzoek: beloningsstructuren voor 
bankpersoneel en topbestuurders, risicobeheer en risicometing 
en beperking van verschillende typen risico’s. Via een 
constructieve dialoog willen we meer grip krijgen op deze 
thema’s en willen wij de transparantie over risicobeheer van 
banken vergroten.  
 

Beloningsbeleid voor bestuurders 
Het beloningsbeleid van bestuurders dient aan te sluiten op de 
lange termijn strategie van de onderneming, waarbij rekening 
gehouden moet worden met het gewenste risico profiel. We 
verwachten van banken dat variabele beloning bestuurders niet 
aanmoedigt om meer risico te nemen dan in het belang is van 
de verschillende belanghebbenden van de organisatie. 
Verschillende maatregelen zijn daarbij van belang:  het 
gebruik van risico gewogen maatstaven,  strikte restrictie op 
het verkopen van aandelen, ook nadat de bestuurders hun 
functie niet langer beoefenen en  effectieve clawback 
procedures die moeten voorkomen dat bestuurders beloond 
worden voor mismanagement en misbruik van hun positie. 
 

Bonusstructuur voor werknemers 
Wanneer banken bonussen gebruiken om prestaties bij 
werknemers aan te moedigen, dient de bonusregeling 
werknemers niet aan te moedigen om verkoopvolumes te  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prioriteren boven het belang van de klant. Het bestuur dient 
regelmatig te evalueren of het bonus regime en jaarlijkse 
prestatie evaluaties gewenst gedrag aanmoedigen en of 
doelstellingen voor het personeel realistisch zijn. Wanneer 
bonussen gebruikt worden moet er een balans gevonden 
worden tussen verschillende prestatiemaatstaven, inclusief 
klanttevredenheid. Integriteit dient een expliciete rol te spelen 
bij het personeelsbeleid ten aanzien van promoties en bij het 
werven van nieuwe werknemers. 
 

 
 
 
 

Governance en cultuur 
We verwachten een adequaat risicotoezicht binnen de bank. Er 
dient een (publiek) ‘Risk Appetite Statement’ (RAS) te zijn en 
een risico-governance structuur die waarmee het risico profiel 
effectief geïmplementeerd en gemonitord wordt. Het ‘Risk 
Appetite Statement’ dient de belangrijkste risico’s, 
risicomaatstaven, toleranties en blootstelling aan risico’s te 
definiëren. Het bestuur is verantwoordelijk voor de toetsing van 
de kwaliteit en implementatie van het ‘Risk Appetite Statement’ 
in de gehele organisatie. Het toeziend bestuur dient minimaal 
een risico expert met relevante ervaring te hebben en de 
voorzitter van de risico management commissie dient 
onafhankelijk te zijn. De Chief Risk Officer dient direct aan het 
toeziend bestuur te rapporteren. Ook de compliance, 
risicomanagement en internal audit functie moeten geen 
belangenverstrengelingen in hun rapportage lijnen hebben. 
Daarnaast moeten deze functies voldoende capaciteit hebben 
in alle relevante markten waarin de bank opereert 
 

Operationeel risicobeheer  
Banken dienen een effectief systeem te hebben om 
operationele risico’s inclusief de gevolgen van onethisch 
handelen en ongepaste kruisverkoop te identificeren en /of 
voorkomen. Dit betekent dat er  een klokkenluidersregeling 
dient te zijn,  de onderneming een gedragscode moet 
hebben,  er een commissie moet zijn die bij het toetsen van 
nieuwe producten ook de risico’s van ongepaste 
verkooppraktijken in ogenschouw neemt. Daarnaast moet er 
een systeem zijn dat ongepaste verkooppraktijken 
identificeert. Ten aanzien van het klokkenluidersprogramma, 
verwachten we transparantie over het functioneren van het 
mechanisme en gegevens over het aantal behandelde zaken. 
 
Wij verwachten met ING Group, HSBC, JPMorgan, Citigroup, 
Bank of America en BNP Paribas de dialoog aan te gaan over 
bovenstaande onderwerpen. 
 

 
 

 

“Many business models, strategies and 
operating models can lead to bad customer 
outcomes due to embedded conflicts of 
interest.“  
      - Accenture  
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4.3 Global Compact dialogen 
De volledige voortgangsrapportage op ondernemingsniveau is 
bijgevoegd als bijlage 2. Onderstaand is aangegeven welke 
nieuwe dialogen rond Global Compact schendingen zijn 
geïnitieerd in het afgelopen halfjaar. Het 
engagementprogramma rond Global Compact schendingen 
wordt uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerd 
onderzoeksbureau ISS-Ethix. 
 
Global Compact schendingen Mensenrechten 
Het doel van deze dialogen is het opheffen van  
de geconstateerde of vermeende mensenrechtenschendingen. 
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en 
rapportages te ontwikkelen van die verband houden met het 
voorkomen van nieuwe mensenrechtenschendingen. De 
onderneming moet aantonen dat de schending van de Global 
Compact principes is opgeheven. Het is wenselijk dat  
een externe, onafhankelijke partij dit vaststelt.  
 
Schendingen van de beginselen van mensenrechten kunnen 
betrekking hebben op de activiteiten van ondernemingen in 
landen met controversiële regimes. Door hun activiteiten in 
deze landen genereren de ondernemingen inkomsten voor de 
betreffende regimes, die deze inkomsten vervolgens vaak niet 
ten goede laten komen aan de lokale bevolking. Daarnaast komt 
het voor dat lokale gemeenschappen direct worden geschaad 
door de activiteiten van de ondernemingen. Andere 
voorbeelden van schendingen op het gebied van 
mensenrechten zijn onrechtmatigheden tegen de lokale 
bevolking door personeel of ingehuurde veiligheidsdiensten van 
ondernemingen. 
 
Achmea IM heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 6 unieke 
ondernemingen de dialoog opgestart rond een (vermeende) 
mensenrechtenschending. Het totaal aantal ondernemingen 
waarmee wij per eind 2017 over dit onderwerp in dialoog zijn is 
12. De voortgang per onderneming is vastgelegd in het 
bijgevoegde engagement rapport. 
 
 
TABEL 11: GEÏNITIEERDE DIALOGEN 
MENSENRECHTENSCHENDING 
Bron: Achmea Investment Management en ISS 
Ethix  

 

Onderneming Gestart  

Agrium Inc.  Q3 2017  

Amazon.Com Inc.  Q4 2017 

Apple Inc. Q4 2017 

LafargeHolcim Ltd.  Q4 2017 

Philip Morris International Inc. Q4 2017  

Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. Q3 2017  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Global Compact schendingen arbeidsomstandigheden 
Het doel van dit engagementthema is het opheffen van de 
geconstateerde of vermeende arbeidsnormenschending. 
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en 
rapportages te ontwikkelen die verband houden met het 
voorkomen van nieuwe arbeidsnormen schendingen. 
 
Structurele schendingen van het Global Compact, in het 
bijzonder de principes die gaan over arbeidsnormen, vormen 
financiële en reputatierisico’s voor de onderneming en voor 
belanghebbenden zoals aandeelhouders. Ondernemingen 
dienen te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan structurele 
schendingen van deze beginselen van het Global Compact. 
Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is het 
wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen  
dat schendingen in de toekomst opnieuw zullen optreden. 
 
Structurele schendingen van de beginselen over 
arbeidsomstandigheden kunnen betrekking hebben op 
kinderarbeid en andere vormen van gedwongen arbeid in de 
ketens van toeleveranciers van ondernemingen. Ook 
discriminatie van bijvoorbeeld zwangere vrouwen of personeel 
van een bepaalde etnische achtergrond komt voor, zowel 
binnen bedrijven zelf als binnen de ketens. 
 
De onderneming moet aantonen dat de schending van de 
Global Compact principes is opgeheven. Het is wenselijk dat  
een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat de schending  
is opgeheven.  
 
Achmea IM heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 6 unieke 
ondernemingen de dialoog opgestart rond een (vermeende) 
arbeidsnormenschending. Het totaal aantal ondernemingen 
waarmee wij per eind 2017 over dit onderwerp in dialoog zijn is 
8. De voortgang per onderneming is vastgelegd in het 
bijgevoegde engagement rapport. 
 
 
TABEL 12: GEÏNITIEERDE DIALOGEN 
ARBEIDSNORMENSCHENDING 
Bron: Achmea Investment Management en ISS-Ethix  
 

Onderneming Gestart 

Banglalink Digital Communications Ltd. Q3 2017 

Cargill Inc.  Q3 2017 

Honda Motor Co., Ltd. Q4 2017 

JBS SA Q3 2017 

LafargeHolcim Ltd. Q3 2017 

Pilgrim's Pride Corp. Q3 2017 
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Global Compact milieuschendingen 
Het doel van dit engagementthema is het opheffen van de 
gevonden schendingen van het Global Compact en het 
ontwikkelen van beleid, systemen en rapportages die verband 
houden met het voorkomen van nieuwe milieuschendingen.  
 
Structurele schendingen van het Global Compact, in het 
bijzonder de principes die gaan over milieu, vormen financiële, 
operationele en reputatierisico’s voor de onderneming en voor 
haar belanghebbenden zoals aandeelhouders. Ondernemingen 
dienen daarom te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan 
structurele schendingen van deze beginselen van het VN Global 
Compact. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is 
het wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen 
dat de schendingen in de toekomst opnieuw optreden. 
 
De dialoog wordt gevoerd aan de hand van SMART-
doelstellingen. De onderneming moet aantonen dat schending 
van de Global Compact principes structureel is opgeheven 
waarbij het wenselijk is dat een externe onafhankelijke partij 
vaststelt dat de schending is opgeheven. Bij het opheffen van  
de schending moet ook gedacht worden aan het nemen van 
corrigerende maatregelen, schadeloosstelling van betrokkenen 
en het opzetten en uitvoeren van herstelplannen. 
Achmea IM heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 6 unieke 
ondernemingen de dialoog opgestart rond een (vermeende) 
milieu normschending. Het totaal aantal ondernemingen 
waarmee wij per eind 2017 over dit onderwerp in dialoog zijn is 
De voortgang per onderneming is vastgelegd in het bijgevoegde 
engagement rapport. 
 
 

TABEL 13: GEÏNITEERDE DIALOGEN 

MILIEUSCHENDINGEN  

Bron: Achmea Investment Management en ISS-Ethix  

 

Onderneming  Gestart 

Entergy Corp. Q3 2017  

Exxon Mobil Corp.  Q3 2017  

NTPC Ltd. Q3 2017  

The Southern Corp. Q3 2017  

Vistra Energy Corp.. Q3 2017  

Westar Energy Inc. Q3 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Global Compact schendingen anti corruptie 
Omkoping en corruptie zijn niet verenigbaar met goed 
ondernemingsbestuur en hebben een negatieve invloed op de 
(creatie van) aandeelhouderswaarde. Het leidt tot nadelige 
economische, sociale en politieke uitkomsten. Overtredingen 
van internationale principes op het gebied van anticorruptie 
kunnen schadelijk zijn voor de reputatie van een bedrijf en de 
waarde van merken. 
 
Eén van de universele principes van het Global Compact  
is gericht op corruptie. Dit principe roept bedrijven op om 
preventieve en handhavingsmaatregelen in te stellen en een 
effectief systeem op te zetten voor de bestrijding van corruptie. 
Dit engagementthema heeft als doel het anti-corruptiebeleid en 
de maatregelen tegen corruptie bij bedrijven te verbeteren. 
Daarnaast moet ook voldoende duidelijk worden gemaakt 
welke acties worden ondernomen tegen werknemers, agenten 
en onderaannemers die betrokken zijn bij beschuldigingen in 
verband met corruptie. Hierbij is het belangrijk dat er 
transparant wordt gecommuniceerd over verrichte 
onderzoeken en over doorgevoerde veranderingen. 
 
Achmea IM heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 3 unieke 
ondernemingen de dialoog opgestart rond een (vermeende) 
corruptieschending. Het totaal aantal ondernemingen waarmee 
wij per eind 2017 over dit onderwerp in dialoog zijn is  De 
voortgang per onderneming is vastgelegd in het bijgevoegde 
engagement rapport. 

 

 

TABEL 14: GEÏNITEERDE DIALOGEN 

CORRUPTIESCHENDINGEN  

Bron: Achmea Investment Management en ISS 

Ethix 

 

Onderneming Gestart  

JBS SA Q3 2017 

JP Morgan Chase & Co  Q4 2017 

Sanofi Q4 2017 
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4.4 Dialoog met Nederlandse ondernemingen  

Binnen het Nederlandse institutionele samenwerkingsverband 
Eumedion spreken wij in collectief verband met Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen. De kennisdeling tussen 
institutionele beleggers en de voorbespreking met de 
onderneming, bleek in de tweede helft van het jaar wederom 
waardevol. In collectief verband spraken we met Unilever, en 
wij spraken zelf met Shell.  
 
TABEL 15 DIALOGEN MET NEDERLANDSE BEURSGENOTEERDE 
ONDERNEMINGEN  
Bron: Achmea Investment Management 

 

Onderneming Besproken 

Royal Dutch Shell Klimaatverandering 

Unilever Remuneratie 

 
Begin november ontvingen we een brief van de voorzitter van 
de remuneratiecommissie van Unilever. Daarin werd aan ons 
gevraagd om feedback te geven op de voorgestelde wijzigingen 
in het beloningsbeleid van Unilever, dat ter stemming zal 
worden gebracht op de aandeelhoudersvergadering in 2018. 
Samen met aantal institutionele beleggers is begin december 
een uitgebreide reactie per mail verstuurd aan Unilever, met 
daarin de volgden punten: 
 
Een compliment voor de vereenvoudiging van de structuur van 
het beloningsbeleid, de verbeterede focus op de lange termijn, 
de verbeterde transparantie omtrent de lange termijn 
prestatiecriteria en de terughoudendheid in salarisverhogingen. 
Een aantal kritische vragen bij de mogelijkheden voor de Raad 
van Commissarissen om de discretionaire bevoegdheid uit te 
oefenen op de mogelijk te behalen maximale beloning, de 
eenvoudige wijze waarop een aantal korte termijn 
doelstellingen behaald kunnen worden en het gebruik van 
voortgang op Unilevers Sustainable Living Plan als 
prestatiemaatstaf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grote bedenkingen bij de ruimte in het beleid voor het 
toekennen van een omvangrijke ‘transition award’, bij de 
aanstelling van een nieuwe CEO. Er is gevraagd om vooraf 
inzage te geven in het beloningspakket en dit als apart 
agendapunt voor te leggen aan de aandeelhouders ter 
goedkeuring.  

De remuneratiecommissie zal onze feedback meenemen in het 
uiteindelijke beloningsbeleid dat ter stemming zal worden 
gebracht op de aandeelhoudersvergadering in 2018 
 
 

 
 
 
 
 
  

UPDATE:  
Royal Dutch Shell 

 

In november kondigde Royal Dutch Shell (hierna: Shell) aan 
dat het de CO2-voetafdruk die voortkomt uit het gebruik 
van zijn energieproducten wil reduceren. Deze zogenaamde 
‘scope 3’ doelstellingen zijn aanvullend op de 
aangescherpte CO2-doelstellingen voor de eigen activiteiten 
tijdens de productie en leveranciers (respectievelijk scope 1 
en 2). Er zijn nu concrete lange termijn doelen gesteld voor 
het jaar 2050 om de uitstoot van gebruik van Shell-
producten te halveren. Ook worden investeringen verhoogd 
in technologieën voor en producten op basis van 
hernieuwbare energiebronnen.  

De doelen van Shell zijn grotendeels in lijn met het hetgeen 
werd gevraagd door de aandeelhouders verenigd in de 
Nederlandse Stichting Follow This, op de 
aandeelhoudersvergadering op 23 mei 2017. Achmea IM 
stemde voor het aandeelhoudersvoorstel waarin het bedrijf 
werd opgeroepen om een duidelijker koers te kiezen, in lijn 
met het Klimaatakkoord van Parijs. Ondanks de 
toezeggingen van Shell in november heeft Follow This voor 
de Shell aandeelhoudersvergadering in 2018 wederom een 
aandeelhoudersvoorstel geagendeerd. Speerpunt van 
Follow This voor dit jaar is een aanscherping van de 
doelstellingen van de door Shell beoogde halvering van de 
CO2-uitstoot in 2050, naar een CO2-neutraal energiesysteem 
in 2050. Shell zelf ambieert dit doel in 2070 te bereiken.  
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4.5 Thematische dialogen  
Achmea IM voert thematische dialogen met als doel algemene 
standaarden binnen een bedrijfstak of keten te verbeteren. 
Voor sommige dialogen werken wij samen met andere partijen, 
waaronder Robeco en Actiam. 
 

Waterrisico’s bij water- en elektriciteitsbedrijven 
Het World Economic Forum stelt in het Global Risk Report 2017 
dat water crises gemeten naar impact tot de top drie van 
wereldwijde risico’s behoren. Tenzij watergebruik- en 
management in de komende jaren sterk verandert, zal door 
toenemende industrialisatie, landbouw, energiegebruik en 
verstedelijking het risico van waterschaarste stijgen. Volgens de 
OECD leven in 2050 mogelijk 4 miljard mensen in gebieden waar 
waterschaarste heerst. Een goed waterbeleid ligt aan de kern 
van het beheersen van de water gerelateerde risico’s. In veel 
(opkomende en ontwikkelde) landen slaagt men er echter nog 
niet in om op een proactieve manier met de risico’s om te gaan.  
 
Via een thematische dialoog gericht op waterrisico’s en 
watermanagement bij water- en elektriciteitsbedrijven snijdt 
het mes aan twee kanten. Enerzijds beantwoordt dit aan de 
vraag naar thematische dialogen op ESG-speerpunten en 
anderzijds bezet deze sector een belangrijke positie in de 
aandelen- en credits beleggingsportefeuilles. Bovenal is water 
een zeer actueel en materieel onderwerp voor bedrijven in deze 
sector. 
 
 
Een studie door het Carbon Disclosure Project (Charged or 
Static, april 2017) maakt de omvang van waterproblematiek bij 
elektriciteitsbedrijven duidelijk zichtbaar. Ook MSCI stelt dat 
(met name Amerikaanse) elektriciteitsbedrijven toenemende 
fysieke risico’s lopen als gevolg van extreme 
weersomstandigheden zoals droogtes of juist extreme regenval. 
Elektriciteitsbedrijven zijn vaak sterk afhankelijk van de 
beschikbaarheid van grote hoeveelheden water om te kunnen 
functioneren. Kerncentrales en conventionele 
elektriciteitsbedrijven, die gebruikmaken van stoomopwekking 
om turbines aan te drijven hebben een constante toevoer van 
grote hoeveelheden water nodig voor koeling. Ook 
waterkrachtcentrales zijn afhankelijk van de beschikbaarheid 
van natuurlijke waterbassins en open water.  
 
Opvallend zijn de onderlinge afhankelijkheden tussen water en 
energievoorziening en daarmee de noodzaak om 
watermanagement goed te organiseren. Om de risico’s goed te 
kunnen begrijpen en de wijze waarop bedrijven deze 
benaderen, vragen wij bedrijven via ons engagement op een 
heldere manier te rapporteren. In de kern verwachten wij van 
ondernemingen dat zij een waterrisico beheerssysteem hebben, 
dat ze de watervoetafdruk verlagen en dat ze transparant zijn 
over de gelopen waterrisico’s. De eerste contacten zijn in het 
tweede halfjaar gelegd met Veolia, American Water Works 
Company, Severn Trent en United Utilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De toon van het gesprek was met alle ondernemingen positief. 
De insteek van de gesprekken was om beschikbare informatie te 
toetsen op juistheid en om van de ondernemingen te horen hoe 
zij de problematiek van waterschaarste – of waterovervloed 
vertalen in beleid, risicobeheer en operationele efficiency. Ook 
willen wij weten in welke mate de onderneming transparantie 
biedt rond waterbeheer. 

 

 
 
 
  

UITGELICHT:  
VEOLIA  
 
Met de term drinkwaterbedrijf doen we het van oorsprong 
Franse Veolia tekort. Het bedrijf, weliswaar leverancier van 
drinkwater aan 100 miljoen mensen, zegt de wereld te 
voorzien van hulpbronnen in brede zin. Daarbij levert het 
diensten die te maken hebben met energie, water en 
materialen. Hergebruik van afval, vermindering van de 
koolstofdioxide-uitstoot en opbouwen van de circulaire 
economie staan steeds centraal. Veolia heeft wereldwijd 
174.000 medewerkers.  
 
Het doel van ons eerste gesprek was kennismaking en de 
introductie van ons engagement. Wij gaven uitleg over de 
achtergrond van onze vragen en hoe wij onze dialoog met 
Veolia zouden willen voeren. Verder hoopten wij meer te 
weten te komen over de wijze waarop het bedrijf tegen 
water als mogelijke risicofactor aankijkt. Veolia rapporteert 
over haar impact op water en gaf aan over het jaar 2017 
opnieuw via CDP Water te zullen rapporteren. Ons gesprek 
verliep op een positieve toon, waarbij de onderneming zich 
zeer open opstelde en alle bereidheid toonde om op onze 
vragen in te gaan.  
 
Veolia beschikt mondiaal over meer dan 2900 afval- en 
4000 drinkwaterzuiveringsinstallaties en is daarmee een 
belangrijke leverancier van drinkwater voor tientallen 
landen en honderden steden. Een minder bekend, maar 
belangrijk onderwerp binnen de drinkwatervoorziening is 
het ondergronds lekverlies. Hieronder wordt dat deel van 
het geproduceerde drinkwater verstaan, dat door storingen 
aan leidingen en apparatuur en lekkages ondergronds 
verloren gaat. Verliezen van meer dan een kwart van het 
totale drinkwatervolume zijn geen uitzondering in deze 
sector. Veolia stelt zich tot doel om in 2018 deze grens van 
25% te bereiken. Ter vergelijking, in Nederland behoort het 
lekverlies met ongeveer 5% tot de laagste ter wereld. Veolia 
gaf als verklaring voor het hoge lekverlies dat het zelf geen 
eigenaar is van distributienetwerken en daarmee zelf 
weinig invloed op het verlies heeft. Wij hebben vragen bij 
de effectiviteit van deze kpi voor het bedrijf en zullen de 
efficiëntie van het watergebruik verder volgen. 
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Pinnacle West Capital Corp. 
Het Amerikaanse Pinnacle West voorziet de ‘droge’ staat 
Arizona van elektriciteit. Voor de opwekking van elektriciteit zijn 
doorgaans grote hoeveelheden water nodig, primair bedoeld als 
koelwater. Hoewel Pinnacle West nu al voor bijna driekwart van 
haar watervraag gebruik maakt van afvalwater uit omliggende 
steden steunen wij het bedrijf in haar pogingen om het gebruik 
van grondwater drastisch verder terug te dringen. We vervolgen 
ons gesprek met Pinnacle West in 2018. 

 
Severn Trent Plc 
Severn Trent Plc is een waterbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. 
Het voorziet grote delen van het VK van schoon drinkwater en 
levert diensten op het gebied van de verwerking van afvalwater. 
Ons gesprek met Severn Trent ging over de investeringen die 
nodig zijn om het hoge lekverlies door het bedrijf terug te 
dringen. Hoewel er steeds meer technische hulpmiddelen 
beschikbaar komen om lekkages op te sporen en te detecteren, 
blijft dit onderwerp de komende jaren naar verwachting hoog 
op de agenda staan. 
 

United Utilities 
Ook United Utilities heeft als drinkwaterbedrijf in het Verenigd 
Koninkrijk te maken met toenemende zorgen over de 
beschikbaarheid van water en lekverliezen. Het geeft als een 
verklaring voor het lekverlies dat de voordelen van herstel van 
pijpleidingen tegen de hoge kosten die gepaard gaan met 
reparatie. Het bedrijf ziet in zulke gevallen een conflict tussen 
reductie van de watervoetafdruk enerzijds en de betaalbaarheid 
van water voor de eindgebruiker die de kosten krijgt 
doorberekend. We verwachten nieuwe informatie aan het 
begin van 2018 en zullen na publicatie de dialoog met United 
Utilities voortzetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

American Water 
Een van de aanleidingen om in gesprek te gaan met American 
Water is de lage waardering voor het water risicomanagement 
door onderzoeksbureau Ook American heeft te maken met de 
spanning die bestaat tussen de investeringen in infrastructuur 
en de taak het drinkwater betaalbaar te houden voor de 
consument. Wij maakten kennis met een vertegenwoordiging 
van American Water in een eerste gesprek en wezen op onze 
zorgen over de kennelijk lage prestaties op watergebied. Ons 
gesprek verliep op positieve wijze. 

 

TABEL 16: VOORTGANG WATERRISICO’S BIJ WATER- EN 

ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN  

Bron: Achmea Investment Management & ACTIAM 

 

Onderneming Voortgang 

American Water positief 

Chubu neutraal 

Emera neutraal 

Pinnacle West Capital Corp. positief 

PSEG neutraal 

Severn Trent positief  

Suez neutraal 

United Utilities positief 

Veolia positief 
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Sociale risico’s van suiker  
De groeiende suikerconsumptie levert een grote bijdrage aan 
de huidige obesitasepidemie. In toenemende mate resulteert 
deze epidemie in hart- en vaatziekten en diabetes, en draagt bij 
aan de stijging van zorgkosten in een groot aantal landen. In 
ontwikkelde markten is suiker een voedingsstof met een hoog 
risico in de context van toenemende overconsumptie. 
Consumenten worden steeds beter voorgelicht over gezonde 
voeding en steeds meer overheden heffen een suikertaks.  
In 2014 waren er wereldwijd 1,9 miljard volwassenen met 
overgewicht, van wie er 600 miljoen leden aan obesitas. Een 
van de belangrijkste redenen dat de obesitasepidemie zo 
toeneemt, is dat mensen steeds meer verpakt en energierijk 
voedsel eten dat over het algemeen veel vet en suiker bevat. In 
relatie tot dit onderwerp lopen producenten van 
voedingsmiddelen risico’s op veranderingen wet- en 
regelgeving, reputatierisico, juridische risico’s en marktrisico’s.  
Daarom moedigen wij ondernemingen aan tot het aanpassen 
van producten en innovatie, zodat het ondernemingsmodel ook 
in de toekomst succesvol blijft. Voor een periode van drie jaar 
gaan wij de dialoog aan met verschillende voedselproducenten 
over risico’s ten aanzien van het gebruik van suiker in hun 
producten. Hierbij is aandacht voor de volgende doelstellingen. 
 
Innovatiebeheer 
Ondernemingen moeten innoveren om op de lange termijn 
concurrerend te kunnen blijven. We verwachten dat 
ondernemingen zich inspannen om variatie aan te brengen in 
hun totale productportefeuille en daar gezondere producten in 
op te nemen. De voorkeur van de consument schuift steeds 
meer op naar gezondere keuzes of keuzes met minder suiker. 
 
Product labelling 
Ondernemingen moeten aandacht besteden aan duidelijke 
etikettering met informatie over suiker in producten, zowel aan 
de achterkant als aan de voorkant van de verpakking. 
Voedingsinformatie op producten moet eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen zijn zodat de consumenten weten wat 
ze kopen. Sommige ondernemingen hebben stappen 
ondernomen en vermelden een voedingsrichtlijn voor de 
dagelijkse suikerinname. Dit beschouwen wij als een best 
practice. Over het algemeen moet productetikettering worden 
gestandaardiseerd, consistent zijn en makkelijk te begrijpen. 
Ook moet deze meerdere indicatoren bevatten, zoals de 
eigenschappen van het product. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Product herformulering 
Ondernemingen moeten duidelijke doelen voor herformulering 
opstellen, onder andere voor suikerreductie, en de voortgang 
hiervan jaarlijks bijhouden. We verwachten bovendien dat meer 
R&D-budget ingezet wordt om de voedingskwaliteit van de 
producten te verbeteren. 
 
Verantwoorde marketing 
We verwachten van ondernemingen dat ze een wereldwijd 
beleid voor verantwoorde marketing hebben. Dit omvat 
verantwoorde marketing gericht op kinderen en volwassenen. 
Veel ondernemingen passen hun beleid niet consistent toe op 
alle markten waar ze actief zijn en dat baart ons zorgen. 
Bovendien verwachten we dat ondernemingen belangrijke 
veranderingen doorvoeren in de marketinguitgaven en meer 
gezondere producten uit hun portefeuille gaan promoten. 
 
Verantwoord lobbying 
We verwachten dat ondernemingen transparant zijn over hun 
invloed op en banden met beleidsmakers en de academische 
wereld. Op dit moment zijn ze hier onduidelijk over en het is 
niet mogelijk om te vergelijken in hoeverre het beleid en de 
lobbyactiviteiten van ondernemingen met elkaar stroken. 
 

TABEL 17: VOORTGANG SOCIALE RISICO’S VAN SUIKER  

Bron: Achmea Investment Management & Robeco 

 

Onderneming Voortgang 

Coca Cola neutraal 

Danone neutraal 

General Mills neutraal 

Kellogg Co. neutraal 

Nestlé neutraal 

PepsiCo, Inc. neutraal 

Unilever neutraal 

“Reducing sugars intake to less than 10% of total energy: 
a strong recommendation.“  

 
    - World Health Organization 
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ESG risico’s en kansen in de (bio)-farmaceutische 
industrie  
De (bio)-farmaceutische industrie heeft te maken met een 
aantal risico’s zoals prijsstijgingen van geneesmiddelen, de 
maatschappelijke onhoudbaarheid van toenemende zorgkosten 
en reputatieschade door negatieve media-aandacht. Aan de 
andere kant hebben (bio)-farmaceutische ondernemingen een 
innovatieve kracht, is er een trend om geneesmiddelen te 
leveren op basis van waarde en is er sprake van actieve 
patiëntbetrokkenheid. 
 
Gezondheidszorg op basis van waarde wordt steeds belangrijker 
als bron van waardecreatie voor de sector. Deze trend houdt in 
dat ondernemingen de waarde van het gerealiseerde 
gezondheidseffect gebruiken als basis voor het vaststellen van 
prijzen. Dit in tegenstelling tot het gangbare marktmechanisme.  
 
Tegelijk moeten ondernemingen efficiënte 
risicobeheerprocessen opzetten die de veiligheid en de kwaliteit 
van geneesmiddelen waarborgen. De antipsychotica Risperdal 
en Invega van Johnson & Johnson bijvoorbeeld, hebben de 
onderneming veel winst opgeleverd. Maar de onderneming 
heeft ook al miljoenen betaald aan de Amerikaanse overheid  
en is nu verwikkeld in een groot aantal rechtszaken over 
onrechtmatige marketingactiviteiten en ernstige bijwerkingen 
van deze middelen.  
 
Het is ook essentieel dat de toonaangevende rol die de (bio)-
farmaceutische industrie vervult in het verschaffen van 
kwalitatief hoogstaande geneesmiddelen aan patiënten op  
één lijn ligt met het in betreffende land geldende prijsniveau 
om zo goede toegang tot betaalbare geneesmiddelen te 
waarborgen. Bovendien wordt van ondernemingen verwacht 
dat ze beleid hebben geformuleerd over de transparantie van 
het klinisch onderzoek dat zij uitvoeren in hun zoektocht naar 
wetenschappelijke voortgang en volksgezondheid. Verder zou 
binnen ondernemingen een effectief implementatie- en 
controlemechanisme voor het anti-omkopingsbeleid moeten 
bestaan. Dit om kostbare rechtszaken, hoge boetes en 
aantasting van de merkwaarde te voorkomen. Tot slot halen 
ondernemingen concurrentievoordeel uit constante R&D-
investeringen voor de ontwikkeling van innovatieve 
geneesmiddelen. 
 
Binnen dit engagementthema is een aantal doelen gesteld die 
relevant zijn voor de ondernemingen in het engagement-
programma. Het betreft doelen op een vijftal 
aandachtsgebieden, waarbij zowel sociale aspecten maar ook 
beheersmaatregelen een belangrijke rol spelen. Het zijn: 
 
Toegang tot gezondheidszorg 
Ondernemingen dienen strategieën te hebben of te 
ontwikkelen om toegang tot de gezondheidszorg voor de minst 
ontwikkelde landen mogelijk te maken. Niet alleen vanuit een 
sociaal perspectief is dit wenselijk, maar het is ook belangrijk 
vanuit het perspectief dat dit toekomstige afzetmarkten zijn 
met een groeiende middenklasse. 
 

Bedrijfsethiek 
(Bio)-farmaceuten dienen een anti-omkopingssysteem te 
hebben, dienen dit te implementeren en in het geval dat de 
onderneming disciplinaire maatregelen krijgt opgelegd, dient  
ze transparant hierover te zijn. 
 
Transparantie bij klinisch onderzoek 
Het is van belang om (historische) resultaten van klinische 
onderzoeken te publiceren, waardoor beleggers beter 
geïnformeerd zijn. Ook zou dit betekenen dat proefpersonen 
niet onnodig meermaals dezelfde (onsuccesvolle) tests hoeven 
te ondergaan. 
 
Productkwaliteit  
Risicobeheersmaatregelen zijn van cruciaal belang in een  
sector waar productieactiviteiten veelal zijn uitbesteed naar 
opkomende markten. Rechtszaken rondom slecht 
functionerende medicatie of hulpmiddelen kunnen 
ondernemingen grote reputatie- en financiële schade toedoen.  
 
Innovatiemanagement 
Toekomstige groei valt of staat met innovatie. Het is van belang 
binnen de onderneming een cultuur van innovatie te kweken. 
(Bio)-farmaceutische ondernemingen zouden zich moeten 
richten op innovatieve R&D projecten en afzien van generieke 
merkstrategieën.  
 
Voortgang dialoog 
In het derde kwartaal van het jaar 2017 hebben we met diverse 
ondernemingen gesproken over innovatiebeheer. We hebben 
ze bevraagd over de resultaten van innovatie gedurende de 
laatste paar jaar en gevraagd hun onderzoeksinspanning te 
concentreren. Op die manier wordt voorkomen dat de 
middelen te veel versnipperd raken. Eén van de ondernemingen 
gaf aan dat haar R&D-strategie zich richt op twee factoren: de 
wetenschappelijke haalbaarheid en de commerciële 
levensvatbaarheid van het voorgestelde onderzoeksproject.  
 
We zetten onze dialoog met de ondernemingen voort, zodat 
innovatie op een consistent hoog niveau blijft. Uit eerdere 
engagements met een aantal ondernemingen en uit geplande 
verkopen van medicijnen voor zeldzame ziektes, hebben we 
geleerd dat er een sterke business case is voor beleggingen in 
innovatieve geneesmiddelen voor gezondheidsproblemen 
waarvoor nog geen behandeling bestond. Als beleggers zijn we 
niet alleen op zoek naar ondernemingen die zonder 
onderscheid willen investeren in R&D, maar ook naar 
ondernemingen die op efficiënte en effectieve wijze de 
middelen inzetten om op lange termijn waarde te creëren. 
  

“The index leaders show need-orientation. For example, 
they invest in R&D for urgently needed products, even 
where commercial incentives are lacking.“  
 

  - Access to Medicine Foundation 
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TABEL 18: VOORTGANG ESG RISICO’S EN KANSEN IN DE (BIO) 
FARMACEUTISCHE INDUSTRIE  
Bron: Achmea Investment Management en Robeco  

 

Onderneming Voortgang 

AbbVie, Inc. positief 

Amgen neutraal 

AstraZeneca Plc positief 

Biogen IDEC, Inc. positief 

GlaxoSmithKline positief 

Johnson & Johnson negatief 

Merck & Co. Inc. positief 

Novartis 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis 

positief 

Novo-Nordisk positief 

Roche positief 

Sanofi-Aventis positief 
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Milieu-uitdagingen voor Europese elektriciteitsbedrijven  
Investeringen in energieopwekking zijn zeer kostenintensief  
en de langetermijnplanning wordt sterk beïnvloed door 
veranderingen in wet- en regelgeving. Tussen 
leveringszekerheid, milieu-impact en kosten moet de juiste 
balans worden gevonden. Door de zeer lange levensduur van 
elektriciteitscentrales zouden nutsbedrijven maatregelen 
moeten nemen hun strategie toekomstbestendig te maken. 
 
Bedrijfsmodellen van traditionele energieproducenten staan 
onder druk en een verandering in bedrijfsstructuren, van een 
gecentraliseerde naar een decentrale structuur, ligt in de lijn 
der verwachtingen. Milieuredenen worden als een belangrijke 
oorzaak van deze ontwikkeling gezien. Decentrale opwekking 
via hernieuwbare energiebronnen vergroot de bestaande 
overcapaciteit op de energiemarkt. In combinatie met een lage 
vraag door toegenomen energie-efficiëntie en een bescheiden 
bbp-groei zorgt dit ervoor dat traditionele energieopwekking 
meer en meer wordt verdreven of capaciteitsvergoedingen 
moeten krijgen (voor back-up van de markt). Vanuit deze 
context wordt van ondernemingen verwacht dat zij nieuwe 
strategieën ontwikkelen en zich richten op schonere 
energieopwekking, aanpassingen in energie netwerken, 
klantbehoud en verbeterde dienstverlening. 
 
Op basis van gedaan vooronderzoek zijn de volgende 
doelstellingen gesteld: 
 
1. Aanwezigheid van een proactieve milieustrategie 
2. Efficiëntie van energiecentrales 
3. Innovatie bedrijfsmodel 
4. Transparantie over lobbyactiviteiten 
 
Aanwezigheid van een proactieve milieustrategie 
Het voeren van een proactieve milieustrategie is wenselijk.  
De blootstelling aan risico’s als gevolg van stringentere CO2-
emissierechten nemen toe. Het beperken van de CO2-uitstoot  
is hierdoor niet enkel een milieuoverweging maar ook een 
financiële overweging. 
 
Efficiëntie van energiecentrales 
Het werken aan een verhoogde efficiëntie van de 
energiecentrales zou vanuit gekwantificeerde doelstellingen 
moeten gebeuren. Wij verwachten dat elektriciteitsbedrijven 
hier expliciete doelstellingen voor hanteren. 
 
Innovatie bedrijfsmodel 
Het bedrijfsmodel van ondernemingen in deze sector zal naar 
verwachting sterk kunnen veranderen in de nabije toekomst 
vanwege de decentralisatie van energieopwekking. Dit biedt 
kansen voor huishoudens en bedrijven die zelf een deel van hun 
energie opwekken. Energieleveranciers dienen bedrijfsmodellen 
af te stemmen op deze ontwikkelingen. 
 
Transparantie over lobbyactiviteiten 
Transparantie ten aanzien van lobby activiteiten is de norm  
en van ondernemingen wordt verwacht dat zij, in lijn met de 
ambities van brancheorganisaties, positie innemen ten aanzien 
van relevante milieuwetgeving. 
 
Voortgang dialoog 
In het tweede half jaar van 2017 hebben we significante 
voortgang gezien richting het fossiel vrij maken van 
elektriciteitsopwekking in Europa. Het is steeds gebruikelijker 
dat bedrijven de verkoop van hun meest-uitstotende 

generatoren, meestal kolencentrales, opnemen in hun 
strategische planning. Tevens zien we in de strategische 
plannen een voorgenomen groei van hernieuwbare 
opwekcapaciteit. 
 
Toch moet de sector de transitie naar schone energieopwekking 
versnellen om de doelen uit het Akkoord van Parijs te halen. Er 
wordt geschat dat Europa waarschijnlijk de emissiedoelstelling 
niet gaat halen, tenzij alle energieopwekking uit kolen wordt 
uitgefaseerd. Om dit te bereiken, moeten bedrijven en 
overheden samenwerken. In ons engagementtraject worden we 
soms geconfronteerd met het feit dat de weerstand om 
kolencentrales te sluiten vanuit overheden komt. In november 
2017 vocht de Spaanse overheid een beslissing aan van haar 
belangrijkste elektriciteitsbedrijf, Iberdrola, om twee 
kolencentrales te sluiten, vanwege zorgen over ongewenste 
prijsstijgingen en twijfel of Iberdrola continuïteit van levering 
kon garanderen. Tijdens ons engagementtraject hebben we 
opgemerkt dat bedrijven over het algemeen de doelen in het 
Akkoord van Parijs steunen, maar dat ze zorgen hebben over de 
implicaties van de energietransitie op hun bedrijfsvoering in het 
geval er nog geen heldere regelgeving bestaat. 
 
Nadat de ’Task Force on Climate-Related Financial Disclosures’ 
(TCFD) haar aanbevelingen had gepubliceerd, hebben de 
meeste bedrijven binnen de engagement groep deze 
onderschreven, en zich gecommitteerd aan volledige 
implementatie van deze aanbevelingen binnen drie jaar. Eén 
van de belangrijkste aanbevelingen is dat bedrijven de 
verwachte implicaties van klimaatrisico’s identificeren, meten 
en publiceren, naast het uitvoeren van ‘stress tests’ op hun 
strategie. Momenteel publiceren slechts een handvol bedrijven 
de uitkomsten van deze ‘stress tests’. Wij verwachten dat de 
TCFD momentum creëert voor bedrijven om hun analyse van, 
en rapportage over klimaatrisico’s te verbeteren. Derhalve 
zullen we de implementatie van de TCFD aanbevelingen door 
bedrijven nauwlettend volgen in het verdere verloop van het 
engagementtraject. 
 

TABEL 19: VOORTGANG MILIEU UITDAGINGEN IN DE 

EUROPESE ELEKTRICITEITSSECTOR  

Bron: Achmea Investment Management en Robeco 

 

Onderneming Voortgang 

Centrica Plc succesvol 

Gas Natural SDG SA positief 

E.ON succesvol 

Electricité de France succesvol 

Enel succesvol 

ENGIE SA positief 

Energias de Portugal SA succesvol 

Fortum Oyj neutraal 

Iberdrola succesvol 

RWE succesvol 

Scottisch & Southern Energy Plc positief 
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Milieu-uitdagingen voor de olie- en gassector 
Het bedrijfsmodel van olie- en gasmaatschappijen staat onder 
druk door een stijgende kapitaalintensiteit en afnemende 
rendementen. Dit effect wordt versterkt door de 
technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van 
hernieuwbare energie, de belofte van energieopslag en het 
potentieel van elektrisch vervoer. Tegelijkertijd is de druk 
toegenomen door het bereikte akkoord tijdens de klimaattop 
van 2015 in Parijs (COP21). Als gevolg hiervan zullen sommige 
energiebronnen 'stranden'. Hiermee wordt bedoeld dat er 
eerder een eind zou kunnen komen aan de economische 
rentabiliteit van deze activa door mogelijke regelgeving die 
verband houdt met de overgang naar een CO2-arme economie. 
Daarom is het belangrijk dat klimaatrisico's correct worden 
ingeprijsd en kapitaal wordt aangewend in lijn met de overgang 
naar een CO2-arme toekomst. 
 
Olie- en gasmaatschappijen moeten hun bedrijfsstrategie 
heroverwegen, ofwel door meer dividend uit te keren, ofwel 
door toekomstige kapitaalinvesteringen te richten op projecten 
met hernieuwbare energiebronnen in plaats van op fossiele 
brandstoffen met hoge winningskosten die in de toekomst 
misschien niet meer gebruikt zullen worden. Als beleggers 
willen wij weten hoe olie- en gasmaatschappijen omgaan met 
deze verschuiving in hun sector, hoe zij omgaan met de risico's 
en hoe zij van plan zijn te profiteren van de kansen die 
ontstaan.  
 
De dialoogdoelstellingen zijn gebaseerd op de factoren die de 
nieuwe energiewereld vormgeven. Wij hebben vier 
engagementdoelstellingen gedefinieerd:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het beschikken over een toekomstbestendige 
ondernemingsstrategie, het streven naar operationele CO2-
efficiëntie, evaluatie van de veerkracht van de energie 
portefeuille en werken aan verantwoord productbeheer. We 
hebben openbaarheid van beleid ook als een doelstelling 
opgenomen, omdat wij van mening zijn dat ondernemingen niet 
zouden moeten lobbyen tegen strengere regelgeving inzake 
klimaatverandering. Wij gaan de dialoog over dit 
engagementthema drie jaar lang voeren. 
 

Voortgang dialoog  
Op 27 oktober 2017 kondigden de ondernemingen die 
samenwerken in het Oil & Gas Climate Initiative (OGCI) een 
doelstelling aan voor het verminderen van de methaanuitstoot 
tot "bijna nul”. OGCI is een vrijwillig, door CEO’s geleid initiatief 
dat een voortrekkersrol wil vervullen in de sector op 
klimaatverandering. OGCI bestaat op dit moment uit tien olie- 
en gasmaatschappijen die specialistische kennis bundelen en 
samenwerken aan stappen om de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen. 
 
Wij zullen onze dialoog met de ondernemingen over dit 
onderwerp dan ook voortzetten omdat geen exact reductiedoel 
is genoemd. Voor de ondernemingen in dit thema (RDS, BP, 
Total, ENI) is deze ambitie een positieve ontwikkeling binnen de 
doelstelling ‘Operationele CO2-efficiency’, omdat deze 
methaanambitie een grote toezegging is voor het verminderen 
van de emissie van broeikasgassen. 

 

TABEL 20: VOORTGANG MILIEU UITDAGINGEN IN DE OLIE- EN 

GASSECTOR  

Bron: Achmea Investment Management en Robeco 

 

Onderneming Voortgang 

BP positief 

ConocoPhillips neutraal 

Eni neutraal 

ExxonMobil neutraal 

Royal Dutch Shell neutraal 

Total positief 
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Verantwoord Belastingbeleid  
De belastingstrategie kan van grote invloed zijn op de 
waardering van een onderneming en de duurzaamheid van het 
bedrijfsmodel. Een overvloed aan nieuwe wetgeving, in 
combinatie met toegenomen aandacht van beleidsmakers, 
belastingautoriteiten en de maatschappij als geheel, heeft 
geleid tot een grotere focus van beleggers op transparantie en 
verantwoording ten aanzien van belastingbeleid van 
multinationals. Terwijl in de afgelopen jaren de activiteiten van 
veel ondernemingen geografisch diverser zijn geworden en 
ondernemingen te maken hebben met een breder scala aan 
internationale en nationale belastingregimes, is er ook meer 
noodzaak bij nationale overheden om belastinginkomsten te 
vergroten. Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 
voelen vele overheden aanzienlijke druk op de begroting. Door 
grote verschillen in vennootschapsbelasting tussen landen 
kunnen multinationals een belastingbeleid formuleren dat de 
effectieve belastingdruk op de lange termijn minimaliseert, 
bijvoorbeeld door winsten te verschuiven van een land met 
hoge belastingtarieven naar landen met lage belastingen.  
 
Indien er een aanzienlijke 'belastingkloof' is tussen de effectieve 
belastingdruk van een onderneming en de wettelijke belasting 
in de jurisdicties waarin de onderneming actief is, kan het zijn 
dat een onderneming belastingstrategieën gebruikt om de 
effectieve belastingdruk te verlagen. Het is echter de vraag of 
een dergelijke strategie houdbaar is op de lange termijn. 
Daarnaast is er groeiende kritiek vanuit de media en de 
maatschappij in zijn geheel, over de ethische aspecten van 
bepaalde belastingconstructies. Er wordt steeds meer een 
beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
ondernemingen gedaan om belasting af te dragen in de landen 
waar men actief is. Wanneer zulke kritiek omslaat in een 
aanpassing in consumptiegedrag bij het publiek, kan dit 
schadelijk zijn voor een onderneming. Een dergelijk voorbeeld 
was Starbucks, dat door veel van haar Britse consumenten 
geboycot werd, toen bleek dat de onderneming opzettelijk haar 
belastingdruk in het Verenigd Koninkrijk verlaagde. 
 
In 2016 is accountantskantoor PwC gevraagd een 
vooronderonderzoek uit te voeren naar de fiscale verslaglegging 
en verantwoording van multinationale ondernemingen. Dit 
onderzoek vormt de basis van het engagementthema. Hierbij 
zijn de volgende engagementdoelstellingen bepaald: 
 

 
Belastingtransparantie 
Multinationals zouden beleggers een van de volgende drie 
publicaties moeten bieden: 1) een gedetailleerde 
belastingreconciliatie tussen een effectief belastingtarief en een 
gewogen geschat tarief, 2) rapportage per land van omzet, 
netto-inkomsten en betaalde belasting en 3) een combinatie 
van gegevens die beleggers voldoende mogelijkheid geven een 
nauwkeurige voorspelling te maken. 
 
 
 

Beleid en belastingprincipes 
We verwachten van multinationals dat ze een consistent beleid 
voeren voor de omgang met belastingverplichtingen. Het beleid 
moet de belangrijkste aspecten benoemen waar de 
onderneming discretie in acht neemt zoals: voordelen als gevolg 
van belastingverdragen, het gebruik van interne verrekenprijzen 
(zogenaamde transfer pricing), regimes voor intellectueel 
eigendom, renteaftrek en overheidssteun. 
 
Impactanalyse regelgeving 
Omdat veel belastingautoriteiten overgaan tot concrete 
maatregelen om belastinginkomsten te beschermen of te 
verhogen, zijn er verschillende internationale initiatieven en 
veranderingen in regelgeving; het belangrijkste voorbeeld 
hiervan is Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), het 
programma van de OESO met betrekking tot grondslaguitholling 
en winstverschuiving. Daarnaast zijn er wereldwijd aanvullende 
initiatieven voor wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in de 
Europese Unie en de Verenigde Staten. Deze veranderingen 
kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de wijze waarop 
ondernemingen hun winst, omzet en belasting en andere 
bedrijfsactiviteiten verdelen. Daarom verwachten we van 
ondernemingen dat ze een impactanalyse uitvoeren van de 
relevante veranderingen in regelgeving om te beoordelen of 
deze naar verwachting leiden tot veranderingen in de allocatie 
van te betalen belastingen en het effectieve belastingtarief. 
 
Belastinggovernance en systemen 
Wij verwachten dat de onderneming beschikt over praktische 
richtlijnen en systemen voor een juiste fiscale governance. Het 
bestuur van een onderneming moet daarom toezicht houden 
op het belastingbeleid en de rapportage. De onderneming zou 
een rapportagestructuur moeten hebben die 
ondernemingsbreed geaccepteerde grondslagen voor 
belastingrapportage volgt. Daarnaast dienen ondernemingen te 
beschikken over een IT-infrastructuur die hen voorbereidt op de 
digitalisering van belastingrapportage. Ten slotte zou de 
onderneming moeten laten zien dat het belastingmanagement 
en de rapportage goed worden gecontroleerd door een externe 
partij. 
 
Voortgang dialoog 
Tijdens de tweede helft van 2017 hebben we vervolg gegeven 
aan de analyse en gesprekken van het eerste halfjaar en hebben 
we een ‘best practice’-rapport gedeeld met de ondernemingen 
binnen het engagement traject. In veel gesprekken hebben we 
gevraagd om duidelijkere beschrijvingen van interne 
verrekenprijzen en belastingrapportages per land. Inmiddels 
hebben we een goed beeld gekregen van richtlijnen ten aanzien 
van interne verrekenprijzen en de belastingprincipes van de 
ondernemingen in dit engagement programma. Er is met name 
bij Amerikaanse vennootschappen terughoudendheid om 
verdere transparantie te geven over belastingallocaties.  
 
Een interessante ontwikkeling is de belastinghervorming in de 
Verenigde Staten. Op 22 december 2017 werd de ‘Tax Cuts and 
Jobs Act’ aangenomen. Een van de wijzigingen in de hervorming 
is de verlaging van het maximum Federaal tarief naar 21%. 
Inclusief lokale belastingen zal het gemiddelde belastingtarief 
voor vennootschappen ongeveer 26,5% zijn, ongeveer in lijn 
met het gemiddelde in de EU. In 2018 zullen gevolgen van deze 
hervorming voor de belastingdruk en de belastingstrategie 
bespreken met de ondernemingen in het engagementproject.  
 

“Enhanced transparency and disclosure of tax-
relevant information are the subject of much debate 
and becoming the new standards for business.” 
  

Price Waterhouse Coopers  
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In december is aangesloten bij een initiatief van de UN PRI. 
Binnen dit initiatief sluiten verschillende institutionele beleggers 
aan met het doel om transparantie op het gebied van 
belastingen te vergroten bij internationale 
beursvennootschappen.  
 
TABEL 21: VOORTGANG VERANTWOORD BELASTINGBELEID 
Bron: Achmea Investment Management en Robeco 

 

Onderneming Voortgang 

Amgen neutraal 

AstraZeneca Plc neutraal 

Biogen IDEC Inc. neutraal 

Johnson & Johnson neutraal 

Nestlé neutraal 

PayPal Holdings Inc. positief 

Pearson succesvol 

Pfizer neutraal 

RELX neutraal 

SAP neutraal 
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5  Collectieve Initiatieven 
 
Waar mogelijk en gewenst is Achmea Investment Management namens haar klanten betrokken bij andere vormen 
van engagement. Met andere beleggers worden dan bijvoorbeeld de krachten gebundeld voor een collectief 
engagement. Deze dialogen zijn vaker gericht op sectoren, bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld  
CO2-uitstoot) of overheden en andere regelgevende instanties. 
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Achmea IM is actief in een aantal nationale en internationale 
samenwerkingsverbanden ter bevordering, ontwikkeling of 
uitdraging van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. 
Daarnaast is Achmea IM ondertekenaar van een aantal 
initiatieven, die belangrijk zijn vanuit de identiteit van de eigen 
organisatie of die van onze klanten. Ten slotte trekt Achmea IM 
op met andere institutionele beleggers, bijvoorbeeld daar waar 
collectieve dialoog met ondernemingen of internationale 
beleidsmakers effectiever is dan op individuele basis.  
 

5.1 Aansluiting bij internationale initiatieven 
Achmea IM ondersteunt actief de volgende initiatieven: 
 
 
 
 

 
 
 
Signatory van de Principles for Responsible Investment 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Lid Shareholders Responsibilities Committee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestuurder van Eumedion 
Lid van Investment Committee 
Lid werkgroep bestuurdersbezoldiging 
Lid Auditcommissie 
Lid Juridische commissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatory van het Carbon Disclosure Project 
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5.2 Collectieve initiatieven en investor statements 
 
Achmea IM trekt samen op met ander institutionele beleggers 
waar dat effectief is en past binnen de kernthema’s van ons en 
onze klanten. Ook steunen wij publiekelijk initiatieven indien ze 
de belangen van ons en onze klanten goed vertegenwoordigen.  
 
Voortgang lopende en nieuwe initiatieven 
In de tweede helft van 2017 was Achmea IM actief in 12 
collectieve engagements en samenwerkingsverbanden, 
waarvan 6 initiatieven in de 2

e
 helft van 2017 werden opgestart.  

 
Climate Action 100+ is een nieuw initiatief dat is opgericht door 
een diverse groep van investeerders om bedrijven met de 
grootste CO2-uitstoot aan te sporen 1) de CO2-uitstoot te 
verminderen, 2) transparanter te zijn over klimaatbeleid en -
doelstellingen en 3) de governance op klimaatveranderingsvlak 
te verbeteren. Achmea IM heeft actief bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het initiatief en zal in 2018 deelnemen aan 
dialogen met geselecteerde bedrijven. 
 
Daarnaast zijn er stappen gezet bij het lopende engagement 
initiatief van de UN PRI op het onderwerp methaan-uitstoot. 
Methaan is net als CO2 een sterk broeikasgas en draagt voor 
ongeveer 25% bij aan de opwarming van de aarde. De olie- en 
gassector is een belangrijke bron van de wereldwijde industriële 
methaanemissies. Naast de impact op het klimaat, zijn 
beleggers in deze ondernemingen blootgesteld aan financiële- 
reputatie- en regelgevingsrisico's.  
 
Samen met 35 asset owners en asset managers wordt daarom 
de dialoog aangegaan met 42 ondernemingen die een hoge 
methaan-uitstoot hebben. Wij streven binnen dit thema naar 
een verhoogd begrip bij de ondernemingen van de risico’s die 
zijn verbonden aan de uitstoot van methaan en stimuleren de 
ondernemingen om hun methaanemissies te meten en te 
reduceren. In totaal is er al met 19 bedrijven contact geweest in 
2017 en de engagement activiteiten worden in 2018 voortgezet 
en uitgebreid. 

 
Het derde initiatief is de collectieve engagement “Cattle Linked 
deforestation”. Binnen dit initiatief wordt het gesprek 
aangegaan met bedrijven die actief zijn in, of producten maken 
die zijn gerelateerd aan veeteelt. Met deze bedrijven wordt 
gesproken over het terugdringen van ontbossing in relatie tot 
veeteelt of de productie van veevoer, maar tevens over de 
arbeidsomstandigheden in deze productieketen. In 2017 is voor 
dit engagement voorbereidend onderzoek uitgevoerd. Op basis 
van dit onderzoek zijn 44 bedrijven geselecteerd waarmee het 
engagement zal worden gevoerd. Dit zal begin 2018 van start 
gaan. 
 
Daarnaast heeft Achmea IM zich aangesloten bij zowel het het 
Renewable Electricity (RE100) initiatief als het Energy 
Productivity 100 (EP100) van Shareaction en de Climate Group. 
Het RE100 initiatief gaat het gesprek aan met bedrijven over de 
overgang naar het 100% inkopen van duurzame elektriciteit. 
Het initiatief heeft goede resultaten opgeleverd en eind 2017 
hebben 122 bedrijven zich gecommitteerd aan het halen van de 
doelstellingen van RE100. 
 
Het EP100 initiatief bouwt voort op het RE100 initiatief en richt 
zich op het energie-efficiënter maken van bedrijven en hun 
producten. Door de energie-efficiëntie te verhogen kunnen 
bedrijven zowel competitiever worden als bijdragen aan het 
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. In september 
zijn er daarom 20 brieven uitgezonden aan een brede groep 
bedrijven die op dit vlak positieve stappen kunnen zetten. Het 
gaat hierbij om bedrijven in uiteenlopende sectoren; van de 
autosector, kledingindustrie tot de voedingsindustrie. In 2018 
zullen deze projecten in een andere vorm worden voortgezet. 
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TABEL 22: OVERZICHT COLLECTIEVE ACTIVITEITEN ACHMEA IM 
Bron: Achmea Investment Management 

 

Initiatief Rol Thema Samenwerking Sinds 

Climate Action 100+ Supporting Investor  IGCC, UN PRI, AIGCC, Ceres H2 2017 

Fairr antibiotics farm animals Investor Statement  Fairr H2 2017 

Cattle linked deforestation Supporting Investor  UN PRI, Ceres H2 2017 

PRI Carbon Disclosure Project Greenhouse Gasses Supporting Investor  UNPRI  H2 2017 

ShareAction EP100 Supporting Investor  Climate Group, ShareAction H2 2017 

Renewable Electricity E100 Investor Statement  Climate Group, ShareAction, CDP H2 2017 

Sustainable Protein Engagement Supporting Investor  UN PRI  H1 2017 

DNB SDG Werkgroep Lid Werkgroep  Nederlandse Institutionele 
Beleggers 

H1 2017 

PRI Methane Engagement Supporting Investor  UN PRI H1 2017 

Platform Carbon Accounting Financials Voorzitter Werkgroep Credits  PCAF H1 2017 

Carbon Disclosure Project Ondertekenaar  CDP 2009 

UN PRI Ondertekenaar  UN PRI 2007 
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6  Stembeleid & Corporate Governance 
 
Corporate governance, of goed ondernemingsbestuur, heeft betrekking op de verhoudingen tussen de verschillende 
actoren van een onderneming zoals de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Commissarissen (RvC), aandeelhouders en 
andere belanghebbenden. Rekenschap, transparantie en toezicht spelen hierbij een centrale rol. De beleggingsfondsen 
beleggen onder andere in beursgenoteerde ondernemingen en zijn daardoor ook aandeelhouder. Door actief gebruik te 
maken van aandeelhoudersrechten kunnen de beleggingsfondsen invloed uitoefenen op de onderneming. Het gaat 
hierbij om het benoemen van bestuurders, het goedkeuren van jaarstukken en in sommige gevallen kan het zich 
uitspreken over het beloningsbeleid. De beleggingsfondsen doen dit onder andere door deel te nemen aan de 
besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering (stemmen). 
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6.1 Institutionele belegger als actief aandeelhouder 
De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat 
institutionele beleggers zoals pensioenfondsen een beleid 
moeten hebben ten aanzien van het stemmen op 
aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde 
ondernemingen waarin zij beleggen. Daarbij wordt van de 
institutionele belegger gevraagd om minstens eenmaal per jaar 
aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan het stembeleid. 
Daarnaast stelt de Corporate Governance Code dat de 
institutionele belegger minimaal eenmaal per kwartaal  
moet aangeven hoe hij stemde op de 
aandeelhoudersvergaderingen. In bijlage 2 vindt u de volledige 
tekst van de relevante bepalingen voor institutionele beleggers 
van de Nederlandse Corporate Governance code. 
 
Achmea IM voldoet aan de bepalingen van de Corporate 
Governance Code. Op de website van Achmea IM zijn de 
volgende documenten te vinden:  
1. Stembeleid 
2. Stemverslag van de voorgaande kwartalen en het  

afgelopen jaar 
3. Rapportagetool waarbij gerapporteerd wordt hoe  

gestemd is per aandeelhoudersvergadering. 
 

6.2 Stemgedrag Achmea Investment Management  
De tweede helft van het jaar is relatief rustig omdat de meeste 
Europese en Amerikaanse aandeelhoudersvergaderingen in de 
eerste helft van het jaar plaatsvinden. De piek van het 
aandeelhoudersvergaderingen seizoen in Australië en Nieuw-
Zeeland ligt wel in de tweede helft van het jaar. In het derde en 
vierde kwartaal vinden daarnaast veel bijzondere 
aandeelhoudersvergaderingen plaats voor tussentijdse 
benoemingen van bestuurders of voor de goedkeuring van een 
fusie of overname. Daarnaast is er wereldwijd een stijgende 
trend waarneembaar van ingediende aandeelhoudersresoluties. 
Deze door aandeelhouders ingediende agendapunten hebben 
veelal betrekking op milieu, maatschappelijke en goed 
ondernemingsbestuur thema’s. Het doel van een dergelijke 
resolutie is vaak het verbeteren van de transparantie van de 
onderneming of het beter waarborgen van 
aandeelhoudersrechten. Wij stemden in de tweede helft van 
2017 tijdens 71 vergaderingen op totaal 740 agendapunten.  
 
FIGUUR  23: STEMACTIVITEITEN NAAR REGIO 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix 
 

 

 
 
Wij maken bij het uitoefenen van stemrechten gebruik van het 
stemplatform en analyses van Institutional Shareholder Services 
(ISS). Achmea IM past voor elke steminstructie zijn eigen op 
maat gemaakte stembeleid toe. Het Achmea IM stembeleid is 

op de website te vinden en wordt doorlopend geactualiseerd op 
basis van wereldwijde trends op het gebied van corporate 
governance, ons stemgedrag bij controversiële agendapunten 
en overige actualiteiten. Voordat de definitieve stem wordt 
uitgebracht beschouwen we een selectie van de voorstellen op 
individuele basis. Het uiteindelijke besluit wordt genomen op 
basis van de specifieke feiten en omstandigheden van het 
agendapunt. 
 
Het betekent ook dat niet altijd met het management van de 
onderneming wordt meegestemd. Zo werd in de tweede helft 
van 2017 op 19% van alle agendapunten tegen het 
management gestemd. Het ging hier onder andere om de 
benoeming van bestuurders van ondernemingen (niet 
onafhankelijk waar dit wel geëist of gewenst is) en 
beloningsstructuren (excessief, onvoldoende toegelicht, niet 
transparant genoeg, of een ontbrekende link met de prestaties 
van de onderneming). Op aandeelhoudersresoluties over 
milieu, sociale en governance kwesties wordt ook relatief vaak 
tegen het management gestemd. 
 
TABEL 24: OVERZICHT STEMACTIVITEITEN H2 2017 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix 
 

Achmea IM Wereldwijd 
Aandelen Fonds 

Management 

Aantal agendapunten Voor Tegen 

740 81,0% 19,0% 

 
Op de website van Achmea IM is de steminleg per onderneming 
in te zien. 
 

6.3 Agenderingsrecht aandeelhouders  
Op aandeelhoudersvergaderingen kunnen aandeelhouders een 
voorstel agenderen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden 
van het lokaal geldende agenderingsrecht. Deze 
aandeelhoudersresoluties kunnen onder meer betrekking 
hebben op de thema’s milieu & gezondheid, mensenrechten, 
goed bestuur. In het afgelopen halfjaar hebben wij 32 
aandeelhoudersresoluties beoordeeld en onze stem 
uitgebracht. De resoluties hadden de volgende thema’s. 
 
TABEL 25: AANDEELHOUDERSRESOLUTIES NAAR THEMA  
Bron: Achmea Investment Management  
 

Thema Aantal 

Overig (o.m. Politieke Donaties) 6 

Benoeming Bestuurder 14 

Milieu en Gezondheid 5 

Routinepunten 4 

Beloning 1 

Goed Bestuur 1 

Mensenrechten 1 

Totaal 32 
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Wij toetsen de afzonderlijke aandeelhoudersvoorstellen op 
inhoud, wenselijkheid, werkbaarheid en effect. Dat betekent 
dat wij niet in alle gevallen voor een resolutie zullen stemmen, 
ook al past deze binnen onze speerpuntthema’s. Onderstaand 
overzicht onze steminstructie per thema voor deze resoluties. 
 

OVERZICHT 26: STEMGEDRAG AANDEELHOUDERSRESOLUTIES  

 

 

 
 
Op de aandeelhoudersvergadering van Lam Research 
Corporation werd door een groep aandeelhouders een voorstel 
geagendeerd waarin de onderneming werd gevraagd beleid op 
te stellen over de diversiteit in het personeelsbestand. De 
aandeelhouders stellen dat onderzoek uitwijst dat 
ondernemingen beter presteren als het personeel gelijke 
kansen krijgt, ongeacht het geslacht of etnische achtergrond 
van de werknemer. De onderneming wordt daarnaast gevraagd 
te rapporteren over de voortgang op de doelstellingen van haar 
diversiteitsbeleid. Achmea IM stemde voor, maar van de 
aanwezige aandeelhouders stemde 53% tegen het voorstel. 
Daarmee werd net geen meerderheid van stemmen behaald, 
maar wel een duidelijk signaal afgegeven aan het bestuur van 
de onderneming. 
 

 
 
Aan het bestuurd van de Amerikaanse onderneming Oracle 
werd gevraagd om een rapport op te stellen met een overzicht 
van de verschillen in beloning tussen mannelijke en vrouwelijk 
werknemers. Aanvullend werd de onderneming gevraagd om 
beleid en doelstellingen op te stellen om het verschil in 
beloning te reduceren, indien er een daadwerkelijk verschil 
wordt geconstateerd. Ruim 41% van de aandeelhouders 
steunde dit voorstel, waaronder Achmea IM. 
 
 
 
 
 

 
 
Op de aandeelhoudersvergadering van het Canadese Saputo 
werd een resolutie ingediend om de variabele beloning van 
bestuurders te koppelen aan de milieu doelstellingen die door 
de onderneming zijn vastgesteld. Volgens de aandeelhouders 
die het voorstel indienden ontstaat er op deze manier een juiste 
prikkel voor het bestuur om de doelstellingen in het 
milieubeleid te behalen. In totaal stemde 24% van de aanwezige 
aandeelhouders voor, waaronder Achmea IM. 
 
6.4 Corporate Governance ontwikkelingen  
 
Eumedion speerpuntenbrief 2018 
Op 9 oktober heeft Eumedion, het platform voor corporate 
governance en duurzaamheid voor institutionele beleggers, 
haar jaarlijkse speerpuntenbrief aan Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen verzonden. Deze 
speerpunten zullen worden besproken tijdens de jaarlijkse 
dialoog met de onderneming en op de 
aandeelhoudersvergadering. Het eerste speerpunt betreft een 
verzoek aan de onderneming om te rapporteren over haar inzet 
op het bereiken van de Sustainable Development Goals, die in 
2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Het tweede 
speerpunt heeft betrekking op de kansen en de risico’s van 
technologische veranderingen voor het verdienmodel, de 
strategie en de stakeholders van de onderneming. De 
speerpuntenbrief 2018 kan worden gedownload via 
http://bit.ly/2z3CBUt  
 
Hogere drempels voor indienen aandeelhoudersvoorstellen in 
Verenigde Staten 
De afgelopen jaren is het aantal ingediende en geagendeerde 
resoluties door aandeelhouders toegenomen in de Verenigde 
Staten. Recent heeft het huis van afgevaardigden echter nieuwe 
wetgeving opgesteld, waardoor de agenderingsdrempel wordt 
verhoogd. Indien de Senaat het voorstel goedkeurt, dient een 
aandeelhouder gedurende een periode van 3 jaar minimaal 1% 
van het uitstaande aandelenkapitaal in portefeuille te hebben 
gehouden. Momenteel geldt een drempel van een periode van 
1 jaar en een holding van ten minste 2.000 US Dollar in 
aandelen van de onderneming.  
 
Aanvullend publiceerde de Amerikaanse Securities and 
Exchange Commission (SEC) in november een aangescherpte 
richtlijn waaraan een aandeelhoudersresolutie inhoudelijk moet 
voldoen om van ‘significant’ belang te zijn. Een onderneming 
kan op basis hiervan een door aandeelhouders ingediende 
resolutie afwijzen, waarna de SEC een definitief oordeel geeft 
over het wel of niet agenderen van de resolutie. Institutionele 
beleggers vrezen dat op basis van deze richtlijn het eenvoudiger 
wordt voor ondernemingen om een door aandeelhouders 
ingediend voorstel niet te agenderen.  
 

 

  

http://bit.ly/2z3CBUt
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7 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Uitgangspunten van het Global Compact van 
de Verenigde Naties 
Het VN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen 
hun invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie 
omarmen, ondersteunen en uitoefenen. Bedrijven die het VN 
Global Compact initiatief onderschrijven, verbinden zich ertoe 
de onderstaande doelstellingen en waarden te steunen bij het 
uitvoeren van hun activiteiten: 
 
Mensenrechten 
1e principe:  Bedrijven dienen binnen de eigen invloedssfeer 

de internationaal vastgelegde mensenrechten te 
ondersteunen en te respecteren; en 

2e principe:  er voor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn 
aan schendingen van de mensenrechten. 

 
Arbeidsnormen 
3e principe:  Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging 

en de effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen te handhaven; 

4e principe:  alle vormen van verplichte en gedwongen 
arbeid te elimineren; 

5e principe:  zich in te spannen voor de effectieve afschaffing 
van kinderarbeid; en  

6e principe:  discriminatie met betrekking tot werk en beroep 
te bestrijden. 

 
Milieu 
7e principe:  Bedrijven dienen het voorzichtigheidsbeginsel te 

hanteren met betrekking tot milieukwesties;  
8e principe:  initiatieven te ondernemen om grotere 

verantwoordelijkheid op milieugebied te 
bevorderen; en  

9e principe:  de ontwikkeling en verspreiding van 
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.  

 
Anticorruptie 
10e principe:  Bedrijven dienen alle vormen van corruptie, 

inclusief afpersing en omkoping, tegen te gaan. 
 
De principes van het Global Compact zijn gebaseerd op 
internationale verdragen, onder andere afgeleid van de 
Universele verklaring van de rechten van de mens, de verklaring 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) inzake de 
fundamentele arbeidsrechten, en van de verklaring van Rio met 
betrekking tot milieu en ontwikkeling. 
 

Bijlage 2: Relevante bepalingen Nederlandse Corporate 
Governance Code (2016 versie) 
 

Principe 4.1 De algemene vergadering 
Principe De algemene vergadering kan een zodanige invloed 

uitoefenen op het beleid van het bestuur en de raad 
 van commissarissen van de vennootschap, dat zij 

een volwaardige rol speelt in het systeem van 
checks and balances binnen de vennootschap. 
Goede corporate governance veronderstelt een 
volwaardige deelname van aandeelhouders aan de 
besluitvorming in de algemene vergadering. 

 
 

Relevante best practice bepalingen 
4.1.1 Het toezicht van de raad van commissarissen op het 

bestuur omvat mede het toezicht op de verhouding 
met aandeelhouders. 

4.1.5  Indien een aandeelhouder een onderwerp op de 
agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter 
vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen 
hierover. 

4.1.6 Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht 
slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is 
getreden met het bestuur. Wanneer één of meer 
aandeelhouders het voornemen hebben de 
agendering te verzoeken van een onderwerp dat 
kan leiden tot wijziging van de strategie van de 
vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van 
één of meer bestuurders of commissarissen, wordt 
het bestuur in de gelegenheid gesteld een redelijke 
termijn in te roepen om hierop te reageren (de 
responstijd). De mogelijkheid van het inroepen van 
de responstijd geldt ook voor een voornemen als 
hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke 
machtiging voor het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op grond van artikel 2:110 
BW. De desbetreffende aandeelhouder respecteert 
de door het bestuur ingeroepen responstijd, 
bedoeld in best practice bepaling 4.1.7. 

 
Principe 4.3 Uitbrengen van stemmen 
Principe Deelname van zoveel mogelijk aandeelhouders aan 

de besluitvorming in de algemene vergadering is in 
het belang van de checks and balances van de 
vennootschap. De vennootschap stelt, voor zover 
het in haar mogelijkheid ligt, aandeelhouders in de 
gelegenheid op afstand te stemmen en met alle 
(andere) aandeelhouders te communiceren. 

 
Relevante best practice bepalingen 
4.3.1 Een aandeelhouder stemt naar eigen inzicht. Van 

een aandeelhouder die gebruik maakt van 
stemadviezen van derden wordt verwacht dat hij 
zich een eigen oordeel vormt over het stembeleid of 
de door deze adviseur verstrekte stemadviezen. 

4.3.5 Institutionele beleggers (pensioenfondsen, 
verzekeraars, beleggingsinstellingen, 
vermogensbeheerders) plaatsen jaarlijks in ieder 
geval op hun website hun beleid ten aanzien van het 
uitoefenen van het stemrecht op aandelen die zij 
houden in beursvennootschappen. 

4.3.6 Institutionele beleggers plaatsen jaarlijks op hun 
website en/of in hun bestuursverslag een verslag 
van de uitvoering van hun beleid voor het 
uitoefenen van het stemrecht in het desbetreffende 
boekjaar. Daarnaast brengen zij ten minste eenmaal 
per kwartaal op hun website verslag uit of en hoe zij 
als aandeelhouders hebben gestemd op algemene 
vergaderingen. Dit verslag wordt op de website van 
de insitutionele belegger geplaatst. 

 
 

Bijlage 3: Engagementverslag Global Compact Achmea 
IM juli 2017 – december 2017 
 
Bijlage 4: Engagementverslag  
Robeco juli 2017 – december 2017 


