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BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP 
 
 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. (Achmea Beleggingsfondsen) stelt zich als institutionele belegger op 
als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de 
aandelenbeleggingsportefeuille van de Achmea beleggingspools (de “Achmea Beleggingspools”). Het 
betrokken aandeelhouderschap wordt onderstreept door het stem, -uitsluitingen en engagementbeleid 
en is vastgelegd in het Prospectus Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen (het 
“Prospectus”). De uitwerking van het stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid wordt beschreven in 
dit document. 
 
De uitvoering van het stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid vindt plaats in en door de Achmea 
Beleggingspools waarin de aandelenportefeuille zich bevindt, welke beleggingspools zijn opgenomen 
in het Prospectus. Daar waar in dit document wordt aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van 
stemrechten en uitsluitingen, of engagement wordt toepast, moet gelezen worden dat dit plaats vindt 
in de Achmea Beleggingspools en dat Achmea Beleggingsfondsen haar invloed zal uitoefenen in de 
Achmea Beleggingspools tot uitvoering van haar stem-, uitsluitingen- en engagementbeleid. 
  
De uitvoering van het stem- uitsluitingen en engagementbeleid bij ondernemingen vond tot 1 april 
2010 plaats door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) en F&C Netherlands B.V. 
(F&C). Vanaf 1 april 2010 vindt de uitvoering van het stem- uitsluitingen en engagementbeleid alleen 
plaats door Robeco. Dialogen met bedrijven die door F&C op het gebied van engagement reeds zijn 
geopend, worden na 1 april 2010 door F&C afgewikkeld.  
 
Stemgedrag 
 
Achmea Beleggingsfondsen maakt actief gebruik van het stemrecht en zal zich bij het bepalen van het 
stemgedrag op (buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen primair laten leiden door de belangen 
van haar aandeelhouders. Achmea Beleggingsfondsen streeft naar het wereldwijd uitoefenen van het 
stemrecht. Het stemrecht kan zowel direct als indirect (proxy voting) worden uitgeoefend op de 
aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Het stembeleid is gebaseerd op de 
internationale principes van het International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-
principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de 
Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld. Actief laten uitoefenen van het 
stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid van Achmea Beleggingsfondsen. Aandeelhouders 
bevorderen zo de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. De mening van Achmea Beleggingsfondsen 
is dat goed ondernemingsbestuur op de langere termijn de onderneming en de 
aandeelhouderswaarde ten goede komt.  
 
Het zal echter niet in alle gevallen nodig worden geacht het stemrecht actief te gebruiken. Daarom zal 
voortdurend een afweging gemaakt worden tussen de verwachte ‘opbrengst’ enerzijds en de ‘kosten’ 
anderzijds. Achmea Beleggingsfondsen zal echter in principe altijd vertegenwoordigd worden op 
(buitengewone) aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin zij een belang van 5% of 
meer houdt. Tevens zal Achmea Beleggingsfondsen vertegenwoordigd worden indien het belang dat 
zij in de onderneming houdt als substantieel bezien kan worden en/of als er belangrijke dan wel 
controversiële agendapunten zijn. Bij de beoordeling van de agendapunten zullen de aanbevelingen 
van de commissie Tabaksblat worden gevolgd. Buiten Nederland zal dit plaatsvinden op basis van de 
daar geldende Corporate Governance Code. 
 
De stemverslagen van de aandeelhoudersvergaderingen waarin namens Achmea Beleggingsfondsen 
is gestemd zijn te downloaden op de website www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 
Uitsluitingen 
 
Naast het uitoefenen van het stemrecht, kan Achmea Beleggingsfondsen met het uitsluitingenbeleid 
expliciete grenzen aan zijn beleggingen vastleggen. Dit houdt in dat bij het formuleren van het 
beleggingsbeleid op voorhand ondernemingen worden uitgesloten die door de Nederlandse overheid 
als controversieel worden gezien, zoals producenten van clusterbommen en landmijnen. 
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Het engagementbeleid  
 
Naast het reguliere stemrecht en uitsluitingenbeleid wordt engagementbeleid uitgevoerd. In het beleid 
gericht op engagement (betrokkenheid) worden ondernemingen, waarin Achmea Beleggingsfondsen 
een significant en voor de langere termijn een aandeel in heeft, gestimuleerd tot duurzaam 
ondernemen. Als sprake is van ongewenste gedragingen binnen de invloedssfeer van de 
onderneming, zal een dialoog met de onderneming worden aangegaan en daarbij aangedrongen 
worden op aanpassingen om schendingen in de toekomst te voorkomen. Heldere afspraken en 
termijnen waarbinnen aanpassingen moeten worden ingevoerd zijn hiervoor noodzakelijk.  
 
Het uitgangspunt is om door middel van engagement aandeelhouderswaarde te creëren, dat wordt 
gerealiseerd door middel van een constructieve en open dialogen met de ondernemingen waarin 
wordt belegd. Hierbij is het van belang dat een goede relatie met deze ondernemingen wordt 
opgebouwd op basis van vertrouwen en respect. 
 
De onderwerpen die tijdens een dergelijke dialoog ter sprake komen zijn gebaseerd op internationaal 
geaccepteerde codes (zoals de United Nations Global Compact), die ingaan op sociale, milieu en 
transparantie onderwerpen. Dit vormt een goede basis voor het inschatten hoe de sociale 
verantwoordelijkheid van een onderneming is vormgegeven. Met de ondernemingen zullen die 
onderwerpen worden besproken die niet voldoen aan deze internationale codes en zal hiervoor een 
verklaring worden vragen.  
 
Er wordt op drie niveaus engagement besproken met de ondernemingen. Voor elk niveau gelden 
verschillende contactmomenten en communicatie uitgangspunten:  

1. Eerste niveau: Tijdens dit niveau wordt gebruik gemaakt van de bestaande contactmomenten, 
waarbij elke onderneming intensief op verschillende criteria wordt gescreend. De meest 
relevante en materiële onderwerpen worden besproken en er wordt aangegeven waarom de 
onderneming niet compliant is. De dialoog zal plaatsvinden in een of meer stappen;  

2. Tweede niveau: Dit niveau is gebaseerd op algemeen erkende onderwerpen, bijvoorbeeld 
biodiversiteit of genetische gemanipuleerde organismen. Hierbij zal zo veel mogelijk de 
dialoog aangegaan worden met meerdere bedrijven om het onderwerp op de agenda te 
krijgen. Communicatie zal plaatsvinden in meerdere stappen.  

3. Derde niveau: Dit niveau is het meest diepgaand en uitgebreid. De dialoog is ook het meest 
intensief en gericht op het aanmoedigen van het aanpassen van het beleid van de 
ondernemingen. Het proces kan van enkele maanden tot één of twee jaar duren. Afhankelijk 
van het onderwerp wordt de dialoog wel of niet openbaar gemaakt. Openbare communicatie 
vindt bijvoorbeeld plaats als er geen gemeenschappelijke doelen worden gevonden of de 
onderneming de maatregelen niet wil implementeren. Het openbaar maken kan door middel 
van aandeelhoudersresoluties, bijeenroepen van buitengewone 
aandeelhoudersvergaderingen of door het verkopen van de aandelen.  

 
Het engagementbeleid wordt uitgevoerd door controversiële onderwerpen te bespreken met de 
ondernemingen en ‘best practise’ aan te moedigen. Indien de dialogen niet leiden tot de gewenste 
veranderingen, bestaat de mogelijkheid om de steun op te zeggen of te stemmen tegen het 
management. In het meest extreme geval kan een resolutie overwogen worden.  
 
 
Bepaalde onderwerpen staan centraal tijdens de besprekingen met de ondernemingen. Het gaat 
hierbij om de volgende thema’s: 

• Watermanagement (ondernemingen die veel water verbruiken, zoals bepaalde 
levensmiddelenfabrikanten) 

• Publieke gezondheidszorg (obesitas en toegang tot medicijnen voor de derde wereld) 
 
De mogelijkheid bestaat dat het engagementbeleid ertoe kan leiden dat de onderneming uitgesloten 
kan worden van de beleggingsportefeuille, indien de onderneming de vooraf afgesproken doelen niet 
binnen drie jaar realiseert. 
 
 




