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Het stembeleid is hier terug te vinden.
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Aangepast stembeleid

Ieder jaar in maart wordt het Verslag Verantwoord & Betrokken

Jaarlijks beoordeelt Ahold Delhaize Pensioen of het stembeleid nog
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institutionele beleggers. Zo bepaalt de Code dat institutionele

Momenteel ligt het voorstel ter consultatie tot 17 april 2022. De
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Hierin is een bepaling opgenomen dat bestuurders van alle grote
De Nederlandse Stewardship Code is in juli 2019 door Eumedion

Europese ondernemingen (meer dan 500 werknemers) bij het

voor institutionele beleggers gepubliceerd. Door de principes van

nemen van besluiten rekening moeten houden met de korte,

de Stewardship Code na te leven, maken aandeelhouders en
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vermogensbeheerders zichtbaar dat zij zich opstellen als

duurzaamheidsfactoren. Hier vallen onder andere mensenrechten,

verantwoord en betrokken aandeelhouder. De Stewardship Code

klimaatverandering en milieu onder. Het voorstel verplicht grote

bestaat uit 11 principes rond verantwoord en betrokken

ondernemingen om de negatieve gevolgen van hun activiteiten

aandeelhouderschap. In het Verslag Verantwoord & Betrokken

voor de mensenrechten, zoals kinderarbeid en uitbuiting van

Aandeelhouderschap wordt per principe aangegeven hoe hieraan

werknemers,

wordt voldaan.

biodiversiteitsverlies, vast te stellen en waar nodig te voorkomen,
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voorstel bepaalt ook dat alle grote Europese ondernemingen en

De Monitoring Commissie heeft in februari 2022 voorstellen

in de EU genereren) een plan moeten vaststellen dat ervoor zorgt

gepubliceerd om de Nederlandse Corporate Governance Code te

dat hun bedrijfsstrategie in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs

actualiseren. Uit het voorstel blijkt dat de commissie een aantal

(1,5 graad scenario). Het richtlijnvoorstel ligt ter behandeling bij de

principes uit de Nederlandse Stewardship Code opneemt. Dit

Europese Raad voor ministers en het Europees Parlement. Wanneer

betreft onder andere:

de richtlijn is goedgekeurd hebben alle lidstaten 2 jaar de tijd om de
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transparantie over de aandelenpositie van de

niet-Europese ondernemingen (die meer dan € 150 miljoen omzet

richtlijn in nationaal recht om te zetten.

aandeelhouder wanneer er dialoog plaatsvindt met de
onderneming en de onderneming hierom vraagt.
•

het onthouden van stemmen wanneer de ‘short’ positie
groter is dan de ‘long’ positie.

De commissie wil met het toevoegen van deze principes het
belang van effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid
benadrukken en meer duidelijkheid geven over de rol van
aandeelhouders.
Daarnaast bevat het voorstel ook extra bepalingen voor
beursgenoteerde ondernemingen. Van elke onderneming wordt
een heldere strategie op het gebied van ESG verwacht. Hierover
moet de onderneming verantwoording afleggen in het jaarverslag.
Ook is er de verwachting dat iedere onderneming een
bedrijfsbreed beleid ontwikkelt voor diversiteit en inclusie.
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