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DUTCH STEWARDSHIP CODE (EUMDION)
Door:
Sinds:

‘’(…) Alle institutionele beleggers kunnen in principe deelnemer worden van Eumedion mits zij belangen
hebben in Nederland. (…)’’ [Bron]

1998
Januari 2006

Voorloper Eumedion, Stichting Corporate Governance (Onderzoek voor Pensioenfondsen)
(SCGOP), opgericht
Eumedion opgericht

Juni 2011

Eumedion Best Practices for Engaged Share-Ownership aangenomen

Juni 2018

Dutch Stewardship Code opgesteld

Januari 2019

Dutch Stewardship Code ‘into force’ [Bron]

Gebied:

Governance (en ESG als geheel)

Verplichting:

Nee, vrijwillig lid worden

Gebaseerd op:

Dutch Stewardship Code: ‘’This Code builds on, and supersedes, the Eumedion Best Practices for
Engaged Share-Ownership of 2011. This Code incorporates the new stewardship obligations for asset
owners and asset managers stemming from the earlier mentioned revised Shareholder Rights Directive’’
[Bron, p. 2]

Informatie: (1/2)

‘’Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van
corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen,
beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn van Eumedion is om de governance,
milieu –en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.
(…) Eumedion richt zich in haar belangenbehartiging voor haar deelnemers op de Nederlandse en
Europese politiek en op Nederlandse beursvennootschappen’’ [Bron]

Verduurzaming – Initiatieven & tools

6

DUTCH STEWARDSHIP CODE (EUMEDION)
Informatie: (2/2)

Gerelateerd: (1/2)

Dutch Stewardship Code
11 Principles (with guidance on each principle): zie de Code
‘’The Code should be read in conjunction with applicable legislation and regulations.’’ [Bron, p.
1]
‘’This Code builds on, and supersedes, the Eumedion Best Practices for Engaged ShareOwnership of 2011. This Code incorporates the new stewardship obligations for asset owners and asset
managers stemming from the earlier mentioned revised Shareholder Rights Directive’’ [Bron, p. 2]
‘’In case of collaboration, asset owners and asset managers should respect the relevant laws,
regulations and guidelines, such as the Market Abuse Regulation. They should also take note of the
Dutch and European guidelines with respect to acting in concert, such as the guidelines of the Dutch
Authority for the Financial Markets (AFM) in relation to the notification of substantial holdings and the
public statement of the European Securities and Markets Authority (ESMA) regarding public bids.’’ [Bron,
p. 3]
Partnership met ICGN:
1995

International Corporate Governance Network (ICGN)
Members: o.a. pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties, asset managers, Eumedion,
vermogensbeheerders, AFM, dataproviders, VEB (European Investor’s Association)
Zie: https://www.icgn.org/members/our-members, https://www.icgn.org/partners/eumedion, en
https://www.icgn.org/partners/netherlands

2016

ICGN Stewardship Code (vervangt ICGN Statement of Principles for Institutional Investor
Responsibilities uit 2003, voor het laatst geüpdatet in 2013):
Principles:
1. Internal governance: foundations of effective stewardship
2. Developing and implementing stewardship policies
3. Monitoring and assessing investee companies
4. Engaging companies and investor collaboration
5. Exercising voting rights
6. Promoting long-term value creation and integration of ESG-factors
7. Enhancing transparency, disclosure and reporting’’ [Bron, p. 10]
Zie: https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGNGlobalStewardshipPrinciples.pdf
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DUTCH STEWARDSHIP CODE (EUMEDION)
Gerelateerd: (2/2)

Sustainable Development Goals (SDG’s): ‘’Eumedion participants encourage all listed companies to
incorporate the SDGs that are most relevant to their business and influence value creation into the
company’s strategy. (…). Preferably, companies align their existing sustainability objectives, targets and
executives’ KPI framework with the SDGs, or the underlying targets and indicators of the goals. Finally,
Eumedion participants stress the importance of clear and meaningful reporting on ‘their’ SDG objectives,
the progress made and the generated impact, aligned with – preferably – the international integrated
reporting framework and the SDG impact measurement guide.’’ [Bron]
Eumedion en de Pensioenfederatie: Servicedocument Verantwoord en betrokken aandeelhouderschap
(2018) over o.a. de Dutch Stewardship Code.
Zie: https://www.pensioenfederatie.nl/stream/servicedocument-verantwoord-en-betrokkenaandeelhouderschap-def.pdf

Leden/
deelnemers:

Gewone deelnemers: pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties, vermogensbeheerders,
verzekeraars, banken.
Geassocieerde deelnemers: Pensioenfederatie, Netherlands Financial Investments (NLFI)
Zie: https://www.eumedion.nl/nl/deelnemers
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DUTCH STEWARDSHIP CODE (EUMEDION)
Pensioenfonds Metaal Techniek (PMT):
Wat doen
• ‘’We hebben een op maat gemaakt stembeleid, gebaseerd op ons strategisch beleggingskader en op
pensioenfondsen?

•

de richtlijnen van het International Corporate Governance Network (ICGN) en de Nederlandse Corporate
Governance Code. Dit stembeleid is soms strenger dan wat er volgens de lokale governance code van
een onderneming wordt geëist.’’
‘’De dialoog vindt over het algemeen schriftelijk en/of telefonisch plaats. In een aantal gevallen gaan
we het gesprek ook persoonlijk aan. Een deel van de dialogen met bedrijven gaat PMT samen met
andere vermogensbeheerders aan. In de dialoog met Nederlandse ondernemingen werkt PMT nauw
samen met andere leden van beleggersvereniging Eumedion.’’ [Bron]

BPL Pensioen:

‘’BPL Pensioen is in samenwerking met zijn fiduciaire manager betrokken bij andere vormen van
engagement. Met andere beleggers worden dan bijvoorbeeld de krachten gebundeld voor een
collectief engagement. Deze dialogen zijn vaker gericht op sectoren, bepaalde onderwerpen
(bijvoorbeeld CO2-uitstoot) of overheden en andere regelgevende instanties.
Op deze wijze participeert BPL Pensioen (in)direct in de volgende collectieve initiatieven:
1.
Eumedion
2.
(…)’’ [Bron]
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV):
•
‘’Door te participeren in verschillende initiatieven houden we voeling met wat er aan
maatschappelijke opvattingen leeft. Zo participeren we bijvoorbeeld in Eumedion, een
samenwerkingsverband van institutionele beleggers, waarin wordt gewerkt aan het bevorderen van
een goed ondernemingsbestuur van bedrijven.’’ [Bron]

Links:

https://www.eumedion.nl/
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