
                

 

Corporate Governance en Stemverslag Stichting Pensioenfonds Achmea 
 

Derde kwartaal 2018 
 

 
In deze rapportage: 

 Stemgedrag 3e kwartaal 2018 

 Corporate Governance ontwikkelingen 
 Unilever trekt voorstel ter vereenvoudiging 

van bedrijfsstructuur in 

 ING Bank N.V. krijgt boete opgelegd van € 

675 miljoen vanwege overtreding Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme (Wwft) 

 IMVO-convenant: eigenaarschap van 

mensenrechten- en 

arbeidsnormenschendingen in 

beleggingsportefeuilles 

 
Stemgedrag 3e kwartaal 2018 

Het derde kwartaal is het kwartaal waar het laagste 

aantal aandeelhoudersvergaderingen plaatsvindt. 

Hoofdzakelijk stonden er tussentijdse benoemingen 

van bestuurders of de goedkeuring van overnames 

geagendeerd. Stichting Pensioenfonds Achmea 

stemde in totaal op 109 vergaderingen en stemde 

op circa 16% van de agendapunten tegen het 

management. De aandeelhoudersvergaderingen 

vonden wereldwijd plaats. Het pensioenfonds maakt 

bij het uitoefenen van stemrechten mede gebruik 

van stemanalyses en stemadviezen van Institutional 

Shareholder Services (ISS). Op de website van het 

pensioenfonds vindt u hoe het pensioenfonds per 

aandeelhoudersvergadering stemde. 

 
Corporate Governance ontwikkelingen  

Unilever trekt voorstel ter vereenvoudiging van 

bedrijfsstructuur in 

Op 5 oktober jl. kondigde Unilever, de producent 

van voedsel, huishoudelijke producten en 

persoonlijke verzorgingsproducten, aan  de 

voorgenomen vereenvoudiging in de 

bedrijfsstructuur in te trekken. Onder druk van Britse 

aandeelhouders heeft de top van Unilever besloten 

haar plannen voorlopig in de ijskast te zetten. 

Volgens Unilever bood unificatie (integratie van de 

Nederlandse NV en Britse PLC met één 

hoofdkantoor in Rotterdam) de onderneming een 

“grotere strategische flexibiliteit” om in de toekomst 

waarde creërende activiteiten te kunnen blijven 

ontplooien. De voorgestelde verbeteringen in de 

corporate governance waren o.a. dat Unilever 

beloofde zowel de Nederlandse als de Britse 

corporate governance code te zullen naleven en in 

de toekomst ook geen gebruik zou maken van de 

door het kabinet voorgestelde wettelijke bedenktijd 

van 250 dagen (bij een eventueel vijandig 

overnamebod). De bestuurders van het ‘nieuwe’ 

Unilever zouden, net als nu, elk jaar aftreden, zodat 

de AVA de bestuurders elk jaar moet 

(her)benoemen. Unilever wilde zijn preferente 

aandelen intrekken, de certificering van zijn gewone 

aandelen opheffen en het administratiekantoor 

ontbinden. De voorstellen tot versterking van de 

aandeelhoudersrechten maakten op een groeiend 

aantal Britse Unilever-aandeelhouders, weinig 

indruk. Zij hebben in het openbaar aangekondigd 

tegen het voorstel tot unificatie te gaan stemmen. 

Als gevolg van het besluit de unificatie niet ter 

stemming te brengen blijft de situatie ongewijzigd. 

 

ING Bank N.V. krijgt boete opgelegd van € 675 

miljoen vanwege overtreding Wet ter voorkoming 

van witwassen en financieren van terrorisme 

(Wwft) 

Tussen 2010 en 2016 heeft ING Bank Nederland 

strafbare feiten gepleegd door structureel de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme (Wwft) te overtreden. Het Openbaar 

Ministerie (OM) heeft na het uitgebreide Houston- 

onderzoek vastgesteld dat ING criminelen in de 

gelegenheid heeft gesteld haar bankrekeningen te 

gebruiken voor onder andere witwaspraktijken. Het 

OM heeft ING op 4 september jl. een (record)boete 

opgelegd van € 675 miljoen. Daarnaast moet ING 

€100 miljoen aan de staat betalen, vanwege 

wederrechtelijk verkregen voordeel. Het gebrek aan 

investeringen in de benodigde capaciteit, zowel in 

personele als technische zin, heeft bijgedragen aan 

het ontstaan en voortduren van ernstige 

tekortkomingen bij het nakomen/uitvoeren van 

verplichtingen uit de Wwft. De ‘tone-at-the-top” 

onderschreef onvoldoende het belang van 

compliant zijn met de Wwft, aldus het OM. De focus 

van ING lag met name bij de winstgevendheid van 

de organisatie en het behalen van de commerciële 

doelstellingen. Uit het Houston-onderzoek is 

gebleken dat de strafbare feiten niet toe te rekenen 

zijn aan individuele personen, ook niet aan het ING-

bestuur. Het OM rekent daarom de strafbare feiten 

toe aan ING als organisatie. Op 11 september jl. 

heeft CFO Koos Timmermans besloten af te treden.  



                

 

 

IMVO-convenant: eigenaarschap van 

mensenrechten- en arbeidsnormenschendingen in 

beleggingsportefeuilles 

De Nederlandse overheid is met diverse sectoren, 

waaronder de pensioensector, het gesprek 

aangegaan over verantwoord beleggen en 

verantwoord ondernemen met als doel convenanten 

af te sluiten. Deze convenanten zijn vrijwillige 

afspraken tussen overheden, vakbonden, de sector 

en NGOs zoals Oxfam Novib, Pax of Natuur & 

Milieu. Het idee achter deze convenanten is dat 

samenwerking tussen deze partijen bij 

grensoverschrijdende problematiek zoals 

mensenrechten, arbeidsrechten en milieu 

effectiever is dan het inzetten van nationale 

wetgeving. In 2016, 2017 en 2018 zijn er o.a. al 

convenanten gesloten door de bancaire sector, 

kleding- en textielsector en de verzekeringssector. 

Voor de pensioensector hebben in het voorjaar 

2018 gesprekken plaatsgevonden en is het 

voornemen in het najaar 2018 dit convenant te 

ondertekenen, met de pensioensector, overheid, 

vakbonden en NGOs als ondertekenende partijen. 

Belangrijke doelen van dit convenant zijn met name; 

de samenwerking tussen deze partijen te versterken 

bij schendingen van arbeidsrechten en 

mensenrechten bij bedrijven waarin 

pensioenfondsen investeren.  Daarvoor gelden de 

OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles als 

uitgangspunt bij het implementeren van de sector 

convenanten. In periode van september tot begin 

december kunnen pensioenfondsen via de 

Pensioen Federatie aangeven of zij partij willen zijn 

van het IMVO convenant voor de pensioensector.  

 

 

 

 

 

 


