Corporate Governance en Stemverslag
Vierde kwartaal 2019
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beursgenoteerde ondernemingen nog niet het geval. Als een raad
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verklaard net zolang tot het quotum van 30% vrouwen is behaald.
De Tweede Kamer heeft op 3 december 2019 besloten dat deze

Pensioenfonds Wonen stemde in totaal op 120 vergaderingen en

aanbeveling uit het SER-rapport Diversiteit in de top moet worden

stemde op 20% van de agendapunten tegen het management.

verankerd in de wet. Ook wil een meerderheid van de Tweede

De aandeelhoudersvergaderingen vonden wereldwijd plaats.

Kamer dat er meer werk wordt gemaakt van vertegenwoordiging

Pensioenfonds Wonen voert een eigen stembeleid. De uitvoering

in de top van Nederlanders met een migratieachtergrond. Een

van ons stembeleid wordt gedaan door Achmea Investment

afspiegeling van de samenleving in topposities draagt bij aan meer

Management. Op de website van Pensioenfonds Wonen vindt u

diversiteit en gelijkheid en zorgt ervoor dat onbenut talent kansen

hier terug hoe er per onderneming is gestemd op de

krijgt. Achmea Investment Management onderschrijft deze

aandeelhoudersvergadering.

zienswijze maar hanteert een bredere definitie van diversiteit
(breder dan alleen geslacht) en beoordeelt diversiteit ook op basis
van opleiding, ervaring, leeftijd en nationaliteit.
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beloningsverslag, de impact van klimaatverandering en het

het beloningsbeleid zullen in de toekomst vastgesteld moeten

Klimaatakkoord van Parijs.

door ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen, tenzij een

Als gevolg van nieuwe EU-wetgeving (Shareholders’ rights
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ter

goedkeuring aan hun aandeelhouders voor te leggen. Verder

de onderneming en tenslotte met het maatschappelijk draagvlak.

wordt er van ondernemingen verwacht dat zij helder rapporteren
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over de impact van klimaatverandering op hun verdienmodel en

“betrokkenheidsbeleid” te hebben. Aan de hand hiervan dienen zij

strategie en over de impact van de eigen onderneming op het

“toezicht” te houden op onder andere de strategie,
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beleggers

een

kapitaalstructuur en financiële en niet-financiële prestaties. Ook
wordt van beleggers verwacht dat zij actief een dialoog voeren
met bestuurders en commissarissen.
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