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Dit verslag beschrijft de activiteiten die Robeco in opdracht van Achmea 

heeft uitgevoerd op het gebied van actieve dialoog en het stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen in het eerste kwartaal van 2011.

2.  In vogelvlucht

De opbouw van het verslag is als volgt. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste statistieken 

met betrekking tot uitgebrachte stemmen en actieve dialoog met ondernemingen. Het 

derde hoofdstuk beschrijft de wijze waarop Achmea via het programma voor actieve 

dialoog en uitoefening van stemrechten gestalte geeft aan verantwoord beleggen. In de 

hoofdstukken 4 tot en met 8 worden de belangrijkste activiteiten en resultaten besproken 

aan de hand van thema’s waarover de dialoog wordt gevoerd met ondernemingen in de 

beleggingsportefeuille van Achmea. Hoofdstuk 9 geeft een samenvattend overzicht van de 

thema’s waarover Robeco mede namens Achmea een dialoog met ondernemingen voert. 

Hoofdstuk 10 ten slotte bevat een overzicht van de verschillende gedragscodes op basis 

waarvan Robeco het programma voor actieve dialoog en uitoefening van stemrechten 

uitvoert.

Overzicht stemgedrag

 1e Kwartaal 2011

Totaal aantal vergaderingen waar is gestemd 46

Totaal aantal agendapunten waarop is gestemd 1.398

% vergaderingen waarop tegen management is gestemd 52%

Noord-Amerika 26%

Europa 56%

Pacific 11%

Opkomende markten 7%

Vergaderingen per regioVergaderingen per regio

Overzicht engagement
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16Milieu-impact

13Corporate Governance

Menselijk kapitaal

Gezondheid

Samenleving

Milleumanagement

Mensenrechten

Global Compact Schendingen

Overzicht engagement

Noord-Amerika 36%

Europa 58%

Pacific 5%

Opkomende markten 1%

Vergaderingen per regio
Engagementactiviteiten per regio
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2

Toezicht op management

Rechten aandeelhouders

Transparantie

Bezoldiging

Accountants

* Verklaring over wereldwijde beginselen voor goed ondernemingsbestuur.

Vergaderingen gestemd tegen management volgens ICGN-principes * Engagementactiviteiten per contact
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1
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Bezoek van bedrijf bij Robeco

Analyse (geen contact met bedrijf)

9

1

Bezoek van Robeco aan bedrijf

Spreken op aandeelhoudersvergaderingen

(Open) brief
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Achmea hecht veel waarde aan het thema verantwoord beleggen. Aan dit thema 

wordt vormgegeven door middel van een programma van actieve dialoog en 

het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen bij die ondernemingen waarin 

wordt belegd. Bij actieve dialoog worden ondernemingen waarin Achmea 

belegt, aangemoedigd tot goed ondernemingsbestuur en het nemen van hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

3. Verantwoord Beleggen

Verantwoord beleggen  
wint aan belang
Een groeiend aantal (institutionele) 

beleggers beoordeelt potentiële 

beleggingen niet langer alleen op winst 

op korte termijn, maar in toenemende 

mate ook op criteria als (ondernemings)

bestuur, milieu, mensenrechten en 

arbeidsomstandigheden. Onderwerpen 

als de verandering van het klimaat, 

nieuwe energietechnologieën, 

uitputting van schaarse bronnen en 

mensenrechten zijn vaste punten op 

de internationale agenda geworden. 

Achmea verwacht dat verantwoord 

beleggen een steeds belangrijker thema 

in vermogensbeheer zal worden. Wij 

geloven dat goed ondernemingsbestuur en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid de 

aandeelhouderswaarde zal vergroten op de 

langere termijn.

Achmea als actieve aandeelhouder
Achmea belegt in aandelen van 

verschillende ondernemingen. 

Elk aangehouden aandeel 

geeft Achmea stemrecht op 

aandeelhoudersvergaderingen. Achmea 

heeft de uitvoering van dit stemrecht 

aan Robeco gedelegeerd. Door actief 

gebruik te maken van dit stemrecht kan 

Robeco namens Achmea de betreffende 

ondernemingen aansporen de kwaliteit van 

het bestuur van de bedrijven te vergroten 

en de duurzaamheid te verbeteren. 

Wij verwachten dat dit op termijn 

gunstig is voor de ontwikkeling van de 

aandeelhouderswaarde. Ondernemingen 

die hun zaken op orde hebben – denk 

aan een goede ondernemingstructuur 

of een sterk beleid op het gebied van 

milieu en mensenrechten – presteren 

immers op de langere termijn vaak beter. 

Goed ondernemingsbestuur is, anders 

gesteld, goed voor Achmea en voor haar 

belanghebbenden. Daarom kiest Achmea 

voor verantwoord beleggen en stelt zij zich 

richting ondernemingen op als actieve 

aandeelhouder.

Wereldwijd wordt zoveel als mogelijk 

het stemrecht uitgeoefend op de 

direct aangehouden aandelen in de 

beleggingsportefeuille van Achmea. 

Daarnaast gaat Robeco (mede) namens 

Achmea actief de dialoog aan met de 

ondernemingen waarin wordt belegd, 

over goed ondernemingsbestuur en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

In dit verslag vindt u het overzicht van de 

onderwerpen die in het laatste kwartaal met 

de ondernemingen zijn besproken, alsmede 

een overzicht van het stemgedrag in deze 

verslagperiode.

Met de dialoog die Robeco mede namens 

Achmea met ondernemingen voert, wordt 

geprobeerd de aandeelhouderswaarde te 

vergroten en tegelijkertijd het duurzame 

gedrag en de kwaliteit van het bestuur 

van de ondernemingen te bevorderen. 

Actief en betrokken aandeelhouderschap 

kan gaan over sociaal beleid, milieu en 

ethisch gedrag, maar ook kwesties als 

veranderingen in ondernemingstructuur, 

zeggenschapsrechten of winstuitkering 

kunnen aan de orde komen. De dialoog 

richt zich op kwesties die verband houden 

met kansen en risico’s die van invloed 

zijn op de waarde van een onderneming. 

Tenslotte moet het management van een 

onderneming invloed kunnen uitoefenen op 

de kwestie.

Samenwerking
Waar mogelijk of noodzakelijk bundelt 

Robeco krachten met andere beleggers. 

Voorbeelden hiervan zijn Eumedion, een 

platform voor institutionele beleggers 

op het gebied van corporate governance 

en het Carbon Disclosure Project, een 

samenwerkingsverband op het gebied 

van transparantie over CO2-uitstoot van 

ondernemingen. Een ander belangrijk 

initiatief waar Achmea en Robeco aan zijn 

verbonden, is de Principles for Responsible 

Investment van de Verenigde Naties. Binnen 

dit verband committeren institutionele 

beleggers zich aan het, zowel intern 

als extern, stimuleren van verantwoord 

beleggen.

Internationale gedragscodes
Achmea en Robeco hanteren internationale 

gedragscodes zoals de United Nations 

Principles for Responsible Investment 

voor verantwoord beleggen en het United 

Nations Global Compact voor verantwoord 

ondernemen. Achter in deze publicatie zijn 

deze gedragscodes weergegeven.
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4. Verbeteringen in de stemketen

Volgens experts op het gebied van stemmen 

op aandeelhoudersvergaderingen op 

afstand is het stemproces in Europa 

op dit moment behoorlijk inefficiënt. 

Europese beleggers ontvangen informatie 

over agenda’s van deze vergaderingen 

via depotbanken of tussenpersonen. 

De informatie komt vaak te laat bij de 

beleggers aan of zij is onvolledig. Daarnaast 

vindt het stemmen op afstand nog altijd 

plaats met behulp van faxen en papierwerk. 

Ook zijn meerdere tussenpersonen 

aangesteld door de ondernemingen en ook 

door de beleggers die de informatie tussen 

onderneming en beleggers doorzetten.  

Als gevolg van al deze complexe stappen 

gaan stemmen verloren of komen te laat 

aan op de aandeelhoudersvergadering, 

waardoor ze niet worden meegeteld in  

de stemuitslag.

In oktober 2010 hebben Euroclear en 

Broadridge, die een grote rol spelen bij 

het verwerken van financiële transacties 

en stemopdrachten, aangekondigd te 

willen samenwerken met beleggers en 

ondernemingen. Zij willen stappen zetten 

op het gebied van elektronisch stemmen en 

op een aantal punten in 2011 verbeteringen 

in het stemproces aanbrengen. Het gaat 

hierbij om de volgende punten:

– Het elektronisch verspreiden 

van informatie over de 

aandeelhoudersvergadering;

– het aanmelden van de stemmen 

voorafgaand aan de vergadering;

– het ontwikkelen en beschikbaar stellen 

van technologie waarmee stemmen van 

meerdere beleggers kunnen worden 

verzameld;

– het doorzetten van steminstructies naar 

de aandeelhoudersvergadering; en

– het bevestigen van de uitvoering van 

de stemmen in de richting van de 

aandeelhouders.

Robeco speelt een actieve rol bij het 

verbeteren van de stemketen, onder 

andere door het deelnemen aan een 

stuurgroep binnen de UN Principles for 

Responsible Investment (UN PRI), die zich 

richt op de bevestiging van uitgebrachte 

stemmen. De stuurgroep van de UN PRI 

zoekt naar verbetering van de kwaliteit 

en transparantie van de stemketen 

vanuit het perspectief van de belegger. 

Op dit moment is het bijvoorbeeld niet 

duidelijk voor beleggers wie namens hen 

op de vergadering stemt, wanneer zij op 

afstand (via internet) een steminstructie 

hebben ingelegd. Het is ook niet duidelijk 

of de steminstructie überhaupt wordt 

uitgevoerd. De stuurgroep richt zich op de 

bekendmaking van deze problematiek bij 

ondernemingen en beleggers en werkt aan 

verbeteringen in het stemproces.

De Europese Commissie werkt op dit 

moment aan een nieuwe richtlijn, de 

zgn. ‘Security Law Directive’. Deze richtlijn 

richt zich, onder andere, op het uitvoeren 

van stemrechten van beleggers die niet 

in hetzelfde land zijn gevestigd als de 

ondernemingen waarvoor zij stemmen. 

Samen met andere beleggers vraagt Robeco 

de Europese Commissie verbeteringen 

in de stemketen bij de ontwikkeling van 

de richtlijn te betrekken. Samen met de 

Association of Britisch Insurers (ABI) heeft 

Robeco in augustus 2010 daarover een 

brief met aanbevelingen gestuurd naar 

de Europese Commissaris voor de Interne 

Markt, Michel Barnier. Robeco zal een 

actieve rol blijven spelen in een mogelijke 

dialoog met de Europese Commissie over  

dit onderwerp.
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Het Carbon Disclosure Project is een onafhankelijke non-profit organisatie die, 

namens institutionele beleggers, streeft naar openheid van ondernemingen op het 

gebied van CO2-uitstoot en de kansen en bedreigingen die de onderneming ziet in 

het kader van klimaatverandering. Deze bundeling van krachten levert draagvlak 

op bij de aangeschreven ondernemingen en zorgt voor relevante, meer eenduidige, 

informatie voor beleggers.

5. Carbon Disclosure Project

Recente ontwikkelingen
Het CDP vraagt ondernemingen in het kader 

van klimaatverandering naar de risico’s en 

kansen die ze zien in relatie tot regelgeving, 

de strategie van de onderneming, een 

opgave van de emissies, de impact van de 

emissiehandel en targets en programma’s 

voor verlaging van emissies. Begin 2011 

zond het CDP voor de negende keer haar 

jaarlijkse vragenlijst uit. Voor beleggers is 

de informatie die het CDP verzamelt van 

grote waarde. De informatie is zowel te 

gebruiken in het beleggingsproces, als voor 

de dialoog met ondernemingen waar we in 

beleggen. Daarom werkt Robeco met het 

CDP samen. Robeco vraagt ondernemingen 

deel te nemen aan het CDP en vraagt 

ondernemingen die deelnemen om een 

kwalitatief goede respons. 

Begin 2010 heeft Robeco het initiatief 

genomen voor een engagementproject 

op het gebied van transparantie over 

klimaatverandering. Het doel van dit 

engagementproject is ondernemingen 

aan te sporen de kwaliteit van hun reactie 

op de CDP-vragenlijst te verbeteren. We 

maken hiervoor gebruik van de scores van 

de Carbon Disclosure Leadership Index 

(CDLI), waarmee de kwaliteit van de CDP-

reactie wordt gemeten. In april 2010 heeft 

Robeco, samen met 13 andere institutionele 

beleggers wereldwijd waaronder Achmea, 

204 ondernemingen aangeschreven 

met een CDLI-score behorend tot de 

laagste 25% van CDP 2009. We hebben 

bij deze ondernemingen het belang van 

klimaatrapportage onderstreept en hebben 

hen aangemoedigd hun reactie aan het CDP 

in 2010 te verbeteren. Leden van de groep 

hebben aanvullend op de brief een aantal 

ondernemingen benaderd in mei en juni 

2010. 

In het eerste kwartaal van 2011 werden de 

CDLI-scores voor CDP 2010 bekendgemaakt, 

zodat een analyse gemaakt kon worden van 

de kwaliteit van transparantie en daarmee 

de effectiviteit van de engagement. Uit deze 

analyse blijkt dat:

– 72 ondernemingen (36% van het totaal) 

hun score verbeterden in de mate dat zij 

niet langer behoren tot de laagste 25%. 

– 90 ondernemingen (45% van het 

totaal) blijven behoren tot de laagste 

25% van CDLI-scores. 

– 37 ondernemingen (19% van het 

totaal) niet deel namen aan het CDP 

in 2010, deel namen na de deadline of 

ervoor kozen hun 2010 CDP-reactie niet 

openbaar te maken.

Door variaties in de CDP-vragenlijst, zijn 

CDLI-scores niet 100% vergelijkbaar van 

jaar op jaar. 61 van de aangeschreven 

ondernemingen hebben echter hun CDLI-

score verbeterd met meer dan 15 punten in 

CDP 2010, een noemenswaardig resultaat. 

Dit engagementinitiatief zal in 2011 

herhaald worden. In april 2011 zal mede 

namens Robeco en Achmea een brief 

worden gestuurd naar 100 bedrijven in 

energie-intensieve sectoren die in 2010 een 

CDLI-score hadden in de laagste 25%. 

* 5 ondernemingen werden in 2010 niet aangeschreven 
door het CDP of ontvingen geen CDLI-score en zijn 
om deze reden verwijderd uit het totaal voor deze 
statistieken.

Relevante gedragscodes
UN Global Compact principes 7-9

Milieumanagement: Milieurapportage
Door te rapporteren kunnen ondernemingen 
stakeholders informeren en het vertrouwen vergroten. 
Op de lange termijn kunnen publieke rapportages dienen 
als katalysator voor verbetering van de aanpak door, 
en prestaties van een onderneming. Aandeelhouders 
kunnen de milieurapportage van de onderneming 
op meerdere manieren gebruiken. Allereerst kan de 
milieurapportage gebruikt worden voor het in kaart 
brengen en managen van de risico’s en kansen voor de 
portefeuille. De milieurapportage is daarmee van belang 
voor het nemen van beleggingsbeslissingen. Daarnaast 
kunnen aandeelhouders de milieurapportage gebruiken 
in de dialoog met de onderneming over de prestaties 
op milieugebied. Dankzij de milieurapportage is het 
mogelijk een geïnformeerde dialoog te voeren waarin de 
onderneming en haar aandeelhouders van gedachten 
kunnen wisselen. Deze dialoog kan uiteindelijk leiden 
tot verbeterd beleid en prestaties van de onderneming. 
Milieurapportage is daarmee geen doel op zich, maar 
een eerste stap in de dialoog met ondernemingen.
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42% van de omzet van de 25 best verkopende medicijnen ter wereld zijn ofwel 

biologisch, natuurproducten, of afgeleid van natuurproducten. Volgens een 

schatting verliest de aarde elke twee jaar een belangrijk medicijn, als planten en 

dieren in het huidige tempo blijven uitsterven. Het verlies van biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten heeft grote gevolgen voor alle ondernemingen, bovendien 

levert het reputatierisico’s, operationele risico’s, risico’s met betrekking tot 

regelgeving, financierings- en marktrisico’s op voor de farmaceutische industrie. Ook 

heeft het invloed op de mogelijkheden voor nieuw te ontdekken medicijnen.

6. Biodiversiteit en de farmaceutische 
industrie

Recente ontwikkelingen
Robeco neemt deel aan het 

samenwerkingsverband genaamd 

PharmaFutures, dat een dialoog 

faciliteert tussen institutionele beleggers 

en wereldwijde farmaceutische 

ondernemingen. Tijdens een tweetal 

rondetafelgesprekken in Londen en New 

York City is een aantal onderwerpen aan 

de orde gekomen met een niet-financieel 

karakter. Vertegenwoordigers van het senior 

management van GlaxoSmithKline, Johnson 

& Johnson en NovoNordisk waren daarbij 

aanwezig.

Een van de onderwerpen van de gesprekken 

was de afhankelijkheid van en de impact 

op de biodiversiteit van de farmaceutische 

ondernemingen. De gesprekken vormen 

mede de input voor een onderzoek naar een 

aantal onderwerpen die door de organisatie 

van dit initiatief, Meteos, wordt gevoerd.  

Uit het onderzoek dat tot nog toe door 

Meteos naar dit onderwerp was gedaan, is 

gebleken dat de ondernemingen zich nog 

weinig bewust waren van de relevantie 

van deze vraagstukken. De gesprekken 

in Londen en New York City hebben nog 

niet tot concrete bewustwording en 

beleidsvoornemens geleid. Robeco zal het 

onderzoek van Meteos, wanneer dit in het 

tweede kwartaal van 2011 zal zijn afgerond, 

kunnen meenemen in de dialoog met de 

farmaceutische ondernemingen over de 

afhankelijkheid van biodiversiteit.

Relevante gedragscodes
UN Global Compact principes 1-2, 7-9
Verdrag inzake Biologische Diversiteit

Milieu-impact: Biodiversiteit
Biodiversiteit is “de variëteit onder levende organismen 
van allerlei bronnen, waaronder landdieren, zeedieren 
en andere nautische ecosystemen en het ecologische 
geheel waarvan zij deel uitmaken; dit omvat onder 
andere de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en 
van ecosystemen.” Ecosysteemdiensten (de voordelen 
die mensen ontvangen van ecosystemen) worden 
ondersteund door de biodiversiteit. Voorbeelden 
hiervan zijn: grondstoffen, zoals hout, vis of diensten 
zoals beveiliging tegen natuurgevaar, waterzuivering of 
bestuiving. Zestig procent van de ecosysteemdiensten 
waarop wij als samenleving vertrouwen, worden 
aangetast of zijn in verval. Ook heeft dit verlies aan 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten belangrijke 
gevolgen voor bedrijven. Zo kan het zowel risico’s als 
kansen opleveren met betrekking tot de reputatie en 
activiteiten van het bedrijf, als mede op het gebied van 
haar regelgeving, financiering en markt.
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Het is van belang dat ondernemingen beginselen op het gebied van mensenrechten, 

arbeidsnormen, milieu en anticorruptie onderschrijven en hiernaar handelen. 

Deelnemen aan het UN Global Compact is een mogelijke leidraad hiervoor. Het 

onderschrijven van deze principes is een goede eerste stap, maar implementatie en 

publieke rapportage over de stappen die de onderneming neemt is waar het echt om 

draait. Het is belangrijk dat deelnemers aan het UN Global compact uitvoering geven 

aan wat ze zich gecommitteerd hebben.

7.  Implementatie UN Global Compact

Recente ontwikkelingen
Voor Robeco is het van belang dat 

ondernemingen beginselen op het gebied 

van mensenrechten, arbeidsnormen, 

milieu en anticorruptie onderschrijven 

en hiernaar handelen. Niet alleen omdat 

de ondernemingen daarmee voldoen 

aan een internationaal geaccepteerd 

normenkader, maar ook omdat het 

ondernemingen op lange termijn waarde 

kan opleveren. Een onderneming investeert 

hiermee in het creëren van een gezond 

ondernemingsklimaat, minimaliseert 

risico’s en een focus op duurzaamheid leidt 

vaak tot innovatie. Robeco gebruikt het 

Global Compact van de Verenigde Naties 

als leidraad om de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van ondernemingen 

te toetsen. Het Global Compact is een 

initiatief van de Verenigde Naties. Het 

bestaat uit tien principes op het gebied van 

mensenrechten, milieu en anticorruptie. De 

principes zijn afgeleid van internationaal 

geaccepteerde standaarden zoals de 

Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens en de Verklaring van Rio voor Milieu 

en Ontwikkeling. Hiermee geeft het Global 

Compact ondernemingen een kader voor 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Ondernemingen kunnen zich vrijwillig bij 

het Global Compact aansluiten en kiezen 

er dan voor zich openbaar te committeren 

aan de genoemde tien principes. Door 

deelname committeert de onderneming 

zich aan het in gang zetten van 

veranderingen in de bedrijfsvoering, zodat 

het Global Compact en de tien principes 

onderdeel uit gaan maken van het beleid, 

de strategie, de cultuur en de dagelijkse 

praktijk van de onderneming. Verder 

dient de onderneming in haar publicaties 

(jaarverslag, duurzaamheidsverslag of de 

website) te laten zien welke voortgang zij op 

het Global Compact en de principes boekt. 

Tevens dient de onderneming het Global 

Compact in publieke uitingen te steunen. 

In de praktijk blijkt dat ondernemingen 

die aan het Global Compact deelnemen 

dit op zeer verschillende wijze doen. De 

ene onderneming neemt haar deelname 

zeer serieus en voldoet aan alle afspraken, 

terwijl de andere onderneming minder 

aandacht besteedt aan het uitvoeren 

van de principes. Deze laatste groep kan 

de geloofwaardigheid van het Global 

Compact ondermijnen. Daarom zet Robeco 

zich sinds 2008, samen met een groep 

andere institutionele beleggers, in om 

ondernemingen aan te sporen zo snel 

mogelijk te voldoen aan de principes van 

het Global Compact en de bijbehorende 

rapportageverplichtingen. Robeco hoopt 

door samen te werken met andere 

institutionele beleggers druk te kunnen 

uitoefenen op de ondernemingen en op 

deze manier bij te dragen aan het succes 

van het Global Compact. 

In februari 2010 zijn, samen met andere 

institutionele beleggers, 86 ondernemingen 

die het Global Compact hebben 

ondertekend, aangeschreven met het 

verzoek om actie te ondernemen. Daarnaast 

zijn 44 ondernemingen complimenten 

gemaakt voor hun vooruitgang op de tien 

principes van het Global Compact. We 

zijn tevreden over de resultaten van het 

initiatief. 40% van de ondernemingen die 

we hebben gevraagd actie te ondernemen, 

heeft dit gedurende het jaar 2010 ook 

gedaan. Deze succesratio is vergelijkbaar 

met die van 2009. Ook in 2011 zet Robeco 

zich weer in voor het Global Compact. 

Relevante gedragscodes
UN Global Compact

Samenleving: Stakeholder management en 
duurzaamheidsverslaggeving
De belangen van stakeholders zijn nauw verweven 
met de performance van een onderneming. 
Stakeholders, zoals aandeelhouders, klanten, 
toeleveranciers, werknemers, toezichthouders en lokale 
gemeenschappen kunnen verschillende belangen 
hebben. Rekening houden met de algemene zorgen en 
belangen van stakeholders kan de relaties verbeteren, 
wat kan leiden tot een soepeler bedrijfsvoering, de 
ontwikkeling van innovaties die aansluiten bij de 
belangen van stakeholders en het bedrijf in staat stellen 
de kosten te beperken en de waarde te maximaliseren. 
Uiteindelijk zorgen de stakeholders ervoor dat een 
onderneming legitimiteit krijgt als verantwoorde 
onderneming. Steeds vaker rapporteren ondernemingen 
over hun economische prestaties en over hun prestaties 
met betrekking tot de maatschappij en het milieu. 
Door publiek te rapporteren kunnen ondernemingen 
het vertrouwen onder stakeholders vergroten. En op 
de lange termijn kunnen publieke rapportages dienen 
als katalysator voor verbetering van de aanpak door, 
en prestaties van een onderneming met betrekking tot 

maatschappij, milieu en ondernemingsbestuur. 
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Ondernemingen die actief zijn in landen met een controversieel regime of landen die 

getroffen worden door conflicten, zoals Sudan, baren beleggers steeds vaker zorgen 

vanwege de buitengewone risico’s voor de activiteiten, het personeel en de reputatie 

van de onderneming. Activiteiten van ondernemingen kunnen de uitvoerbaarheid 

van het door de Verenigde Naties gesteunde Comprehensive Peace Agreement 

beïnvloeden en hebben op die manier ook invloed op de vooruitzichten voor de lange 

termijn stabiliteit in de regio.

8.  Samenwerking in de Sudan Engagement 
Group

Recente ontwikkelingen
Robeco heeft in 2010 bijgedragen aan het 

tot stand komen van een document met 

richtlijnen voor ondernemingen die in 

conflictgebieden opereren (“Guidance to 

responsible business practices in conflict 

affected countries”). In het eerste kwartaal 

van 2011 heeft Robeco, samen met een 

aantal beleggers die deel uitmaken 

van de Sudan Engagement Group, het 

initiatief genomen deze richtlijnen met 

een aantal ondernemingen, bij wijze 

van proef, in de praktijk te brengen. Het 

gaat om ondernemingen die hebben 

meegewerkt aan het tot stand komen van 

het document. Robeco zal samenwerken 

met Total en Eni om de richtlijnen te gaan 

toepassen en best-practices te ontwikkelen 

die toepasbaar kunnen zijn op een bredere 

groep ondernemingen en beleggers. In 

mei 2011 zullen het UN Global Compact 

en de UN Principles for Responsible 

Investment een bijeenkomst organiseren in 

Kopenhagen met als doel dit project verder 

te ontwikkelen. Daarnaast zal de Sudan 

Engagement Group een publieke verklaring 

uitbrengen over het referendum dat heeft 

geleid tot de afscheiding van Zuid- en 

Noord-Soedan. In deze verklaring zal de 

Sudan Engagement Group de noodzaak 

van constructieve samenwerking tussen de 

overheid en ondernemingen benadrukken. 

Ook zal aandacht worden gevraagd voor 

meer transparantie door ondernemingen 

over bedrijfsactiviteiten in beide delen van 

Soedan. De publieke verklaring zal naar 

verwachting in het tweede kwartaal van 

2011 worden uitgebracht.

Relevante gedragscodes
UN Global Compact Principes

Samenleving: Controversiële regimes
Er is sprake van controversiële regimes als er, al dan 
niet legitiem, in een land politieke structuren actief zijn 
waaraan macro-economische risico’s zijn verbonden 
die kunnen leiden tot schendingen van regels. Deze 
macro-economische risico’s zijn gebaseerd op een 
aantal factoren zoals gebrekkige systemen voor 
nationaal- en ondernemingsbestuur, systematische 
schendingen van de mensenrechten, het ontbreken van 
adequaat milieubeleid, en het ontbreken van systemen 
voor implementatie en toezicht. Vaak betekent de 
aanwezigheid van een controversieel regime dat er grote 
risico’s zijn voor aandeelhouders als gevolg van politieke 
factoren zoals de nationalisatie van ondernemingen, 
interne conflicten en het gebrek aan politieke stabiliteit. 
De afwezigheid van doeltreffend bestuur in combinatie 
met andere risicofactoren vergroot de instabiliteit binnen 
een land. Veel landen met controversiële regimes zijn 
ook vatbaar voor extranationale risicofactoren zoals 
politiek instabiele buurlanden en grensconflicten.
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In het onderstaande overzicht zijn alle thema’s weergegeven waarover Robeco 

namens Achmea een dialoog met ondernemingen voert. Per thema zijn alle 

ondernemingen weergegeven die voor een thema van belang zijn, waarbij het kan 

voorkomen dat een dialoog nog gaande is, reeds is afgerond of nog moet worden 

gestart.

9. Thema’s en ondernemingen

Investeringsrisico’s in verband met 

Canadese Teerzanden

BP 

Canadian Natural Resources 

Cenovus Energy

Chevron 

Devon Energy 

ExxonMobil 

Royal Dutch Shell 

Statoil 

Suncor Energy

Total 

Carbon Disclosure Project

A2A 

Alimentation Couche Tard

Apache

ArcelorMittal

Archer Daniels Midland 

ASML 

Bouygues

Constellation Energy Group

Danone 

Deutsche Boerse 

Eastman Chemical 

Edison International

Eiffage 

Enerplus Resources Fund

EOG Resources

Finmeccanica

Goldcorp

Honeywell International

MAp Group

McDonald’s

Noble Energy

Northrop Grumman 

Occidental Petroleum

Oracle 

Peabody Energy 

SBM Offshore 

Sika 

Statoil 

Swire Pacific 

Teck Resources 

The AES Corporation

The Home Depot

The Kroger 

The Williams Cos.

Tyco Electronics 

Union Pacific 

UnitedHealth Group

Verizon Communications

Viacom

CEO Water Mandate

AkzoNobel

ArcelorMittal

Areva

BASF 

Bayer

Bayerische Motoren Werke 

BHP Billiton 

BP 

Cadbury 

Compagnie de Saint-Gobain

Compass Group 

DSM 

E.I. du Pont de Nemours 

Enel 

Eni 

E.ON

GlaxoSmithKline 

Heineken Holding

Hewlett-Packard 

Iberdrola 

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Merck KGaA

National Grid 

Nokia

Novartis

Novo-Nordisk

Pernod Ricard 

Pfizer

Philips

Renault

Repsol 

Rio Tinto 

Royal Dutch Shell 

RWE

Sanofi-Aventis 

Statoil 

Total 

Volkswagen 

Xstrata 

Waterbeheer bij textielgerelateerde 

ondernemingen

Adidas

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

The TJX Cos.

Waterbeheer bij voeding- dranken- en 

tabaksondernemingen

Altria 

Danone 

Diageo 

H.J. Heinz 

Kerry Group 

Kraft Foods

Pernod Ricard 

Reynolds American

Tyson Foods

CO2-prestaties van nutsbedrijven

Enel 

E.ON

FirstEnergy 

Iberdrola 

RWE

Klimaatprestaties Autoproducenten

Bayerische Motoren Werke 

Daimler 

Ford Motor

Honda Motor 

Nissan Motor 

Peugeot 

Renault

Toyota Motor 

Volkswagen 

Volvo Group
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Biodiversiteit en de farmaceutische 

industrie

AstraZeneca 

Bayer

Bristol-Myers Squibb

GlaxoSmithKline 

Johnson & Johnson

Novartis

Novo-Nordisk

Pfizer

Roche 

Sanofi-Aventis 

Global Compact schendingen Milieu

BP 

Chevron 

ExxonMobil 

Royal Dutch Shell 

Tevredenheid en gezondheid van 

werknemers

Cisco Systems

Deutsche Telekom 

Google

Liberty Global

Microsoft 

News Corporation

Nokia

SAP

Time Warner

Verizon Communications

Vodafone 

Walt Disney

WPP

Gedwongen arbeid in de keten

Apple

Best Buy Co

Carrefour

Inditex

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Motorola

Nokia

Vodafone 

Dierproeven

AkzoNobel

Bristol-Myers Squibb

L’Oréal

Merck KGaA

Roche 

Duurzaamheidsverslaggeving

Ahold

Compagnie Financiere Richemont

KPN

Nestlé

Unibail-Rodamco

FTSE4Good

CLP Holdings

DBS Group Holdings

Oversea-Chinese Banking

UN Global Compact 

Aetna

American Express

Amgen

Apple

Canon

Dell

Dexia

eBay

Fortis

Merck KGaA

Pfizer

Repsol 

Rolls-Royce 

Sony

Wienerberger

De sector Energie en Basismaterialen in 

controversiële regimes

Alcoa

Anglo American 

BG Group 

BHP Billiton 

BP 

Chevron 

ConocoPhillips

Eni 

ExxonMobil 

Freeport-McMoRan Copper & Gold

Repsol 

Rio Tinto 

Royal Dutch Shell 

Total 

Xstrata 

Samenwerking in de Sudan Engagement 

Group

Petrofac 

Total 

Global Compact schendingen 

Mensenrechten

Bridgestone 

Chevron 

ExxonMobil 

Total

Global Compact schendingen 

Arbeidsomstandigheden

Berkshire Hathaway

Bridgestone 

Coca-Cola 

J. C. Penney

Kohl’s Corporation

Merck KGaA

Sony

Wal-Mart Stores

Beloningsbeleid

Ahold

AkzoNobel

ASML 

Daimler 

DSM 

Enel 

Heineken Holding

HSBC 

KPN

Nestlé

Philips

Reed Elsevier

Roche 

Royal Dutch Shell 

Siemens

TNT

TomTom

Unilever 

Vivendi 

Wereldhave 

Wolters Kluwer 

Global Compact schendingen Bribery & 

Corruption

Delek Group Ltd.

Hewlett-Packard 
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MAN SE

Total 

Risicomanagement rapportage

AkzoNobel

DSM 

KPN

Randstad

TNT

TomTom

Unibail-Rodamco

Wolters Kluwer 

Individuele engagements

Carrefour

Cisco Systems

Deutsche Bank

Microsoft 

Mitsubishi 

Nestlé

Pfizer

The Hershey Corporation

TNT
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Principles for Responsible 
Investment van de Verenigde 
Naties
Robeco heeft de principes voor verantwoord 

beleggen van de Verenigde Naties – de 

Principles for Responsible Investment, ofwel 

PRI – ondertekend in december 2006. De 

PRI bestaan uit zes richtlijnen voor een 

goede praktijk van verantwoord beleggen. 

Een Nederlandse vertaling van de principes 

luidt als volgt.

P1. Wij betrekken kwesties op het gebied 

van milieu, sociale omstandigheden 

en ondernemingsbestuur (ESG) in onze 

processen voor beleggingsanalyse en 

besluitvorming.

P2. Wij zijn actieve aandeelhouders en 

nemen de ESG-principes op in ons beleid en 

onze praktijken van aandeelhouderschap.

P3. Wij vragen van de bedrijven waarin we 

beleggen openheid over ESG-aspecten 

P4. Wij bevorderen acceptatie en 

implementatie van de Principes binnen de 

beleggingssector.

P5. Wij werken samen om onze effectiviteit 

bij de implementatie van de Principes te 

vergroten.

P6. Wij rapporteren over onze activiteiten 

en voortgang met betrekking tot de 

implementatie van de Principes

Global Compact van  
de Verenigde Naties
De PRI bieden ons een kader voor 

verantwoord beleggen. De beginselen 

van het Global Compact van de Verenigde 

Naties bieden bedrijven (niet noodzakelijk 

beleggers) een kader voor verantwoord 

ondernemen.

Het Global Compact verlangt van bedrijven 

dat zij binnen hun eigen invloedssfeer een 

aantal kernwaarden op het gebied van 

mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en 

anticorruptie omarmen, ondersteunen en 

uitoefenen. Het Global Compact bestaat uit 

tien universele principes:

Mensenrechten
1. Bedrijven moeten bescherming 

van internationaal vastgelegde 

mensenrechten ondersteunen en 

respecteren

2. en ervoor zorgen dat zij niet 

medeplichtig zijn aan misstanden op 

het gebied van mensenrechten.

Arbeidsnormen
3. Bedrijven moeten de vrijheid van 

vakvereniging en de effectieve 

erkenning van het recht op collectieve 

onderhandelingen handhaven,

4. moeten alle vormen van gedwongen en 

verplichte arbeid elimineren,

5. moeten kinderarbeid effectief 

afschaffen, en

6. moeten discriminatie in werk en beroep 

bestrijden.

Milieu
7. Bedrijven dienen het voorzichtigheids-

beginsel te hanteren bij milieukwesties,

8. initiatieven te ondernemen om grotere 

verantwoordelijkheid op milieugebied 

te bevorderen, en

9. de ontwikkeling en verspreiding van 

milieuvriendelijke technologieën te 

stimuleren.

Anticorruptie
10. Bedrijven moeten alle vormen van 

corruptie tegengaan.

International Corporate 
Governance Network (ICGN)
Robeco koopt aandelen van 

ondernemingen en dat maakt ons, en 

de deelnemers in onze fondsen mede-

eigenaar van die ondernemingen. 

Elk aandeel geeft stemrecht op 

aandeelhoudersvergaderingen. Door 

hier actief gebruik van te maken, kunnen 

we de controle op het management 

van de onderneming vergroten en de 

duurzaamheid verbeteren. Dit kan 

uiteindelijk leiden tot een hogere 

aandeelhouderswaarde. En dat is 

gunstig voor onze klanten. Robeco 

baseert zijn stembeleid op de principes 

van het International Corporate 

Governance Network (ICGN). Dit is 

een internationaal erkende code voor 

goed ondernemingsbestuur en de 

uitgangspunten van ICGN laten ruimte 

bedrijven naar lokale maatstaven te 

beoordelen. De nationale wetgeving en 

gedragscodes voor ondernemingsbestuur, 

zoals in Nederland de Nederlandse 

Corporate Governance Code die in december 

2009 wettelijk is verankerd, zijn leidend bij 

de beoordeling van ondernemingen. Ook 

bedrijfsspecifieke omstandigheden spelen 

hierbij een rol.

ICGN Verklaring over wereldwijde 
beginselen voor corporate 
governance1

1. Doel van de vennootschap – duurzame 

waardecreatie voor de aandeelhouders: 

De vennootschap heeft het doel een 

optimaal duurzaam rendement voor haar 

aandeelhouders te realiseren op de langere 

termijn.

2. Het toezichthoudend bestuur 

van de vennootschap: Tot de 

verantwoordelijkheden van het 

toezichthoudend bestuur behoren strategie 

van de vennootschap, risicobeleid, toezicht 

op uitvoering en prestaties, belangrijke 

kapitaaluitgaven, ondernemingsbestuur, 

belangrijke leidinggevenden selecteren 

en hun bezoldiging in overeenstemming 

brengen met de belangen van de 

onderneming en haar aandeelhouders op 

langere termijn. Bestuursleden moeten 

onafhankelijk handelen in het belang van 

alle aandeelhouders van de vennootschap; 

zij zijn verantwoording schuldig aan de 

aandeelhouders.

3. Goed burgerschap, relaties 

met belanghebbenden en ethisch 

verantwoord ondernemen: Het bestuur 

is verantwoordelijk voor het onderhouden 

van betrekkingen met belanghebbenden. 

Vennootschappen moeten zich houden 

aan lokale wetten en hun activiteiten op 

een economisch, sociaal en ecologisch 

verantwoorde wijze verrichten.

10. Gedragscodes
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4. Risicomanagement: Het bestuur is 

verantwoordelijk voor een effectief en 

dynamisch risicomanagement van de 

onderneming.

5. Bezoldigingsbeleid van ondernemingen: 

Het bezoldigingsbeleid van de onderneming 

dient overeen te stemmen met de best 

practices, zoals vastgelegd door ICGN2.

6. Accountantscontrole: De jaarlijkse 

accountantscontrole dient te worden 

uitgevoerd door een onafhankelijke 

externe accountant die ter benoeming 

wordt voorgedragen aan de 

aandeelhoudersvergadering.

7. Openbaarmaking en transparantie: 

De jaarlijkse accountantscontrole 

dient te worden uitgevoerd door een 

onafhankelijke externe accountant die ter 

benoeming wordt voorgedragen aan de 

aandeelhoudersvergadering

8. Aandelenbezit, verantwoordelijkheden, 

stemrechten en rechtsmiddelen: 

Aandeelhouders moeten hun rechten 

kunnen uitoefenen en over relevante 

zaken binnen redelijke termijn worden 

geïnformeerd.

9. Verantwoordelijkheden van 

aandeelhouders: Het handelen van 

aandeelhouders dient gericht te zijn 

op lange termijn waardecreatie en 

doelstellingen van de onderneming. 

Aandeelhouders dienen nationale en 

internationale best practices voor corporate 

governance na te leven.

1 Deze tekst is een verkorte weergave van de ICGN-verklaring over wereldwijde beginselen voor corporate governance, 
als gewijzigd op 18 november 2009 (Washington, DC, USA). De volledige tekst is te vinden op http://www.icgn.org/
files/icgn_main/pdfs/best_practice/global_principles/icgn_global_corporate_governance_principles-_revised_2009.
pdf

2 Zie http://www.icgn.org/files/icgn_main/pdfs/best_practice/exec_remun/2006_executive_remuneration.pdf


