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Robeco heeft een zeer brede wereldwijde klantenkring. Samen vormen zij een zeer diverse 

basis van normen en waarden. Robeco kan niet voor haar klanten beslissen wat deze 

normen en waarden moeten zijn. Daarom volgt Robeco een aantal breed geaccepteerde 

externe richtlijnen waarmee de kenmerken van goed ondernemingsbestuur getoetst 

kunnen worden van de ondernemingen waar Robeco in investeert. 

Robeco gaat verder dan het wettelijke minimum en zoekt onafhankelijke breed geaccepteerde 

richtlijnen van hoge kwaliteit vanwege haar heterogene klantenkring. Een aantal van deze 

richtlijnen zijn ondertekend door Robeco. 

De Nederlandse Corporate Governance Code 
Vanuit zijn rol als aandeelhouder past Robeco de Nederlandse Corporate Governance Code (IV.4 

Verantwoordelijkheid van aandeelhouders) toe. De bepalingen in de Nederlandse Corporate 

Governance Code zijn de aanvaarde basisbeginselen van goed ondernemingsbestuur voor 

Nederlandse ondernemingen.

Robeco neemt zijn verantwoordelijkheid als aandeelhouder. Robeco legt per kwartaal volledige 

verantwoording af over de uitgebrachte stemmen voor de beleggingsfondsen op zijn website. 

Ook stemt Robeco volgens het eigen stembeleid. Op onze website en in ons kwartaalmagazine 

‘Advance’ rapporteren over (de uitvoering van) het stembeleid.

Robeco geeft in sommige gevallen eigen invulling aan best practice bepaling IV 4.4 in het 

belang van zijn klanten. In deze paragraaf worden beperkingen voorgesteld bij de uitoefening 

van het agenderingsrecht (responstijd). De maximale responstijd van 180 dagen van deze 

best practice bepaling staat op gespannen voet met het wettelijk recht van aandeelhouders 

om uiterlijk 60 dagen voor de aandeelhoudersvergadering een onderwerp voor de agenda 

van een aandeelhoudersvergadering aan te dragen. Robeco zal de zogenoemde responstijd 

evenwel in het belang van aandeelhouders van geval tot geval beoordelen. Robeco oefent het 

agenderingsrecht slechts uit nadat zij daaromtrent in overleg is getreden met het bestuur van 

de onderneming.

Indien Robeco een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen zal Robeco dit altijd ter 

vergadering toelichten en zal Robeco vragen beantwoorden. 

Robeco handelt tevens in overeenstemming met de Best Practices voor betrokken 

aandeelhouderschap. Die zijn bepaald door Eumedion, het platform voor institutionele 

beleggers, dat zich richt op corporate governance in Nederland.
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De richtlijnen voor goed ondernemingsbestuur die Robeco volgt zijn:

  United Nations Principles for Responsible Investing

  ICGN statement on Global Governance Principles

  United Nations Global Compact

  Universal Declaration of Human Rights

  International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles 
 and Rights at Work

  Rio Declaration on Environment and Development

  United Nations Convention against Corruption

 GRI Sustainability Reporting Guidelines

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
 


