
 

JAARVERGADERING Heineken N.V. 22 april 2021 

 

De voorzitter: Dames en heren, goedemiddag. Hierbij (13.30 uur) open ik de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van Heineken N.V. 

Wij zenden live uit vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam. Wij willen u bedanken voor uw 
betrokkenheid bij deze vergadering en bij Heineken N.V. De relatie met onze aandeelhouders is 
belangrijk voor ons. Ik kijk dan ook uit naar een waardevolle vergadering vandaag. 

Ik begin graag met enkele punten over de opzet: 
- U kunt in het Nederlands en Engels luisteren via de HEINEKEN website. 
- Met mij hier in de studio aanwezig zijn Dolf van den Brink, CEO en Laurence Debroux, CFO. 
- Ook de heer Maarten Das is aanwezig. Hij is commissaris en voorzitter van de Remuneratie 

Commissie. 
- We hebben ook aanwezigen op afstand vandaag. Marion Helmes, commissaris en voorzitter van 

de Audit Commissie is virtueel aanwezig. De heer Albers van Deloitte is ook virtueel aanwezig. 

Graag geef ik een korte toelichting over het stellen van vragen. Er zijn voor de vergadering vragen 
gesteld door aandeelhouders. Deze vragen zullen we tijdens de vergadering bij de relevante 
agendapunten beantwoorden. De volledige vragen en antwoorden vindt u ook op de website. 
Vervolgvragen kunt u sturen naar investors@heineken.com. Wij zullen proberen deze vragen aan het 
einde te beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan zullen wij deze vragen en antwoorden op de 
website plaatsen. 

De laatste toelichting gaat over het stemmen. Aandeelhouders hebben voor deze vergadering kunnen 
stemmen. De stemuitslagen zal ik per agendapunt bekend maken. 

Dan ga ik nu over tot de vergaderformaliteiten. 

Ik stel vast dat: 

I. alle formaliteiten voor het bijeenroepen van deze vergadering in acht zijn genomen. 
II. dat betekent dat geldige besluiten kunnen worden genomen over alle aangekondigde 

onderwerpen. 

2.398 aandeelhouders hebben samen 520,780,628 stemmen uitgebracht, zijnde 90.45% van het 
geplaatste kapitaal. 

1A BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2020 

De voorzitter: Ik ga nu over naar punt 1A van de agenda, het bestuursverslag over het boekjaar 
2020. Ik geef graag het woord aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Dolf van den Brink. 

De heer Van den Brink: Dank je Jean-Marc. Het is nu bijna elf maanden geleden dat ik het roer van 
Jean-François heb mogen overnemen. Ik begon als CEO van HEINEKEN in het midden van de 
wereldwijde Covid-19-pandemie en de daardoor veroorzaakte economische crisis, één zoals we die 
nog niet eerder hebben meegemaakt. Dit heeft ook op HEINEKEN grote invloed gehad. 

Ik had u tijdens mijn eerste aandeelhoudersvergadering zeer graag persoonlijk gesproken. Maar 
aangezien we in deze ongekende tijden leven, moet het helaas via het scherm. Een manier die voor 
ons allemaal het afgelopen jaar gewoon is geworden. 

Graag wil ik vandaag de belangrijkste resultaten over het jaar 2020 met u doornemen. Daarna wil ik u 
graag nadere uitleg geven over onze nieuwe EverGreen-strategie en over onze vandaag gelanceerde 
Brew a Better World 2030-ambities. 

Allereerst de resultaten van 2020. Zoals bekend bracht 2020 ongekende uitdagingen en ingrijpende 
veranderingen voor de wereld, maar ook voor ons als bedrijf. In reactie op de pandemie zijn we trouw 
gebleven aan onze waarden. Het welzijn en de veiligheid van onze mensen stonden altijd centraal en 
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voorop. Ik ben trots op de toewijding en veerkracht van onze medewerkers die in het afgelopen jaar 
niet alleen elkaar, maar ook onze klanten en de lokale gemeenschappen volop hebben ondersteund. 
We deelden met onze consumenten de boodschap #SocialiseResponsibly. Wij zetten de kracht van 
het Heineken® merk in om de uitdagingen te adresseren waarmee we allemaal werden 
geconfronteerd tijdens lockdowns. 

Onze klanten, zoals cafés, pubs en restaurants, hebben we ondersteund bij de heropeningen. We 
hebben geholpen met het terugbrengen van voorraden en het opzetten van online verkoopkanalen. 
Ook haalden we meer dan 10 miljoen euro aan financiële steun op met onze Back the Bars-
initiatieven. Daarnaast zagen we af van 50 miljoen euro aan huurbetalingen van onze pubs en bars.  

We hebben wereldwijd lokale gemeenschappen en medische dienstverleners ondersteund met 
donaties ter waarde van meer dan 23 miljoen euro. We deden dit onder andere door het leveren van 
schoon water, niet-alcoholische dranken en handdesinfecterend middel. 

Nu zou ik graag een aantal kerncijfers over het afgelopen jaar met u delen:  
- Onze teams hebben zich snel weten aan te passen in dit jaar van ongekende disruptie en 

transitie. We verloren daarbij het belang van investeren in de toekomst niet uit het oog. 
- De impact van de pandemie op onze onderneming werd versterkt door onze wereldwijde 

aanwezigheid en onze grootschalige activiteiten in de horeca. De netto-omzet nam dan ook af met 
11.9%. 

- De netto-omzet (beia) per hectoliter daalde autonoom met 2.4% als gevolg van de geografische 
mix en lagere niet volume gerelateerde omzet. 

- Het biervolume daalde autonoom met 8.1%. 
- Het Heineken® merk daalde slechts met ongeveer 0.4%, met name door aanhoudende 

uitstekende resultaten in Brazilië. 
- Onze operationele winst (beia) daalde autonoom met 35.6%, waarvan meer dan 90% werd 

veroorzaakt door de slechte resultaten in Europa, Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië. 
- De operationele winstmarge (beia) bedroeg bij de afsluiting van 2020 12.3%. 
- De nettowinst (beia) daalde autonoom met 49.4%. 
- Dit zijn de grootste winstdalingen sinds de Tweede Wereldoorlog voor HEINEKEN en we zijn 

harder getroffen dan veel andere ondernemingen. 
- We hebben stevige maatregelen genomen om de kosten te beperken. We hebben ons gehouden 

aan onze belofte aan onze medewerkers om in 2020 geen reorganisatie door te voeren. 
- We blijven echter volatiliteit en impact ondervinden als gevolg van de pandemie. We hebben 

begin dit jaar (2021) daardoor helaas wel die reorganisatie moeten doorvoeren. Een heel erg 
moeilijke maar noodzakelijke beslissing. We voeren deze reorganisatie met grote zorgvuldigheid 
uit, in lijn met onze waarden en met respect voor onze mensen. 

- Het was heel moeilijk om afscheid te moeten nemen van veel dierbare collega’s en we realiseren 
ons dat het voor veel van hen ook lastig was om hun tijd bij HEINEKEN te moeten afsluiten. We 
zijn hen diep dankbaar voor de bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd aan het 
succes van onze onderneming. 

Op deze volgende slide ziet u de significante impact van Covid-19 op onze nettowinst (beia): 
- Consolidatiewijzigingen hadden slechts een beperkt effect van 0.2%. Dit kwam door de 

desinvestering van onze activiteiten in China in 2019, die deels teniet werd gedaan door het 
positieve effect van andere acquisities. 

- Wisselkoersen hadden een grote negatieve impact, waardoor de netto-omzet met 5.3% daalde of 
1.3 miljard euro. 

- Op autonome basis daalde onze toplijn met 2.9 miljard euro, ofwel 11.9%.  
- De omzet per hectoliter daalde met 2.4%. De onderliggende prijsmix op een constante 

geografische basis was echter grotendeels stabiel. De sterke prijsmix in onder andere Brazilië, 
Mexico, Ethiopië en Nigeria compenseerde de negatieve prijsmix in Europa als gevolg van de 
Covid-19-impact op de horeca. 

Als we dan nu kijken naar onze operationele winst, beginnend aan de rechterkant van de slide: 
- Consolidatie wijzigingen hadden een kleine negatieve impact van 1%. Dit kwam voornamelijk door 

de integratie van onze onderneming in China met 'China Resources Beer'. De wisselkoersen 
hadden een negatieve impact van 129 miljoen euro. Dit kwam voornamelijk door de devaluatie 
van de Mexicaanse peso en de Braziliaanse real. 



- De operationele winst (beia) daalde autonoom met 35.6%, voor meer dan 90% veroorzaakt door 
die vier markten. In Europa werd de impact versterkt door een volumedaling van meer dan 40% in 
de horeca. In Mexico en Zuid-Afrika hebben we onze activiteiten enkele maanden volledig stop 
moeten zetten en in Indonesië was er een relatief grote impact op de winstgevendheid als gevolg 
van het wegvallen van toerisme. 

- Vanaf maart 2020 hebben we maatregelen genomen om onze kosten zoveel mogelijk te beperken 
zonder onze toekomstige groei in gevaar te brengen, wat resulteerde in ongeveer 800 miljoen 
euro aan kostenbesparende maatregelen. 

Dan nu het overzicht per regio: 
- In de regio Afrika, Midden-Oosten en Oost-Europa daalde de autonome netto omzet met 9.5%. 
- De operationele winst daalde met 33.8%, waarbij de grootste impact vanuit Zuid-Afrika kwam, 

gevolgd door Rusland en Egypte. 
- In Nigeria hadden we een sterk herstel in de tweede helft van het jaar, waardoor we het jaar 

afsloten met een lage ‘single digit’-groei. 
- In de regio Americas daalde de netto-omzet met 2.9% en de operationele winst met 4.8%. 
- In Brazilië deed het Heineken®merk het uitstekend en groeide met meer dan 40% over het totale 

jaar. 
- En in de Verenigde Staten werd Heineken 0.0 het nummer één alcoholvrij merk. 
- In Azië-Pacific daalde de autonome netto-omzet met 11.5%, wat zich vertaalde in een daling van 

de operationele winst met 16.4%, hoofdzakelijk door de markten Indonesië, Cambodja en 
Maleisië. 

- In Vietnam werden we de marktleider en deden we het aanzienlijk beter dan de totale markt, 
gedreven door het succes van onze dubbele strategie, waarbij we ons richten op zowel het 
premium als het mainstream segment. 

- In China groeide het Heineken merk sterk met dubbele cijfers. 
- Tot slot Europa. De netto-omzet daalde autonoom met 18.8% en de operationele winst daalde 

met 68.6%. Hierbij had de daling van het volume in de horeca een versterkende negatieve impact. 
De supply chain heeft zich echter snel aangepast en zijn focus op de detailhandel vergroot, 
waardoor wij in meer dan 80% van onze markten marktaandeel hebben gewonnen in dit 
verkoopkanaal. 

Het Heineken merk: 
- Het meest vertrouwde internationale biermerk ter wereld deed het beter dan ons eigen bredere 

portfolio van merken en beter dan de totale biermarkt. 
- Exclusief Zuid-Afrika, waar wij extra hard geraakt werden, groeide het Heineken merk zelfs met 

2.8%.  
- Het merk groeide in 25 markten met dubbele cijfers. In de nummer één markt, Brazilië, was er 

zelfs een volumegroei van meer dan 40%. 
- Heineken 0.0 groeide ook met dubbele cijfers, met groei in alle regio’s en vooral sterke resultaten 

in Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. 
- Brazilië had een fantastische start na de introductie van Heineken 0.0 in juli, waarna het al snel 

onze derde grootste markt in de wereld werd voor wat betreft non-alcoholische dranken. 
- Aan het eind van 2020 was Heineken 0.0 verkrijgbaar in 84 markten. 
- De meest recente uitbreiding van het Heinekenmerk, Heineken Silver, bereikte een volume van 

bijna 1 miljoen hectoliter, wat buitengewoon goed is. En waarmee het volume in Vietnam 
afgelopen jaar bijna verdubbelde. Daarnaast hadden we in april een succesvolle lancering van 
Heineken Silver in China. 

 
Ter afsluiting van mijn samenvatting over 2020 wil ik u graag twee commercials van het Heineken 
merk laten zien. Beide zijn deze week in première gegaan. We hebben een lange geschiedenis als 
trotse brouwers, maar ook als gepassioneerde marketeers. We houden ervan om mensen mooie 
sociale momenten te bezorgen. Dat was en is een uitdaging tijdens deze pandemie. 

Ode to Close is in april 2020 gelanceerd toen Covid-19 zich over de hele wereld verspreidde en veel 
landen in lockdown gingen. Deze commercial is een weerspiegeling van onze erkenning dat we hier 
echt samen in zitten. 

Toen de lockdowns in Europa in juli van 2020 versoepelden hebben we Back to the Bars gelanceerd 
om de zeer hard getroffen pubs en cafés te ondersteunen toen zij weer opengingen. 



Deze week lanceren wij We’ll meet again. De volatiliteit duurt voort en over de hele wereld gaan we 
in en uit nieuwe Covid-19-golven en lockdowns. We begrijpen dat mensen die echte menselijke 
contacten enorm missen. Het Heineken merk biedt hoop en uitzicht op de betere tijden die gaan 
komen. Laten we naar de video gaan kijken. 

En er is zeker goede hoop. Eergisteren kregen we in Nederland goed nieuws! De terrassen gaan 
vanaf volgende week weer open. Hét moment waar vele duizenden horecaondernemers, miljoenen 
Nederlanders en ook wij reikhalzend naar uit hebben gekeken. Heineken Nederland haalde speciaal 
voor deze gelegenheid een oude bekende van stal. Laten we gaan kijken naar de video.  
 
Dan nu de resultaten van het eerste kwartaal van 2021: 
- We hadden een solide start van het jaar, ondanks de nog steeds voortdurende beperkingen in een 

aantal markten en de nog steeds grotendeels gesloten horeca in Europa als gevolg van de 
pandemie. 

- Het totale biervolume was in lijn met vorig jaar, met sterke groei in de regio’s Afrika, Midden-
Oosten en Oost-Europa en Azië Pacific en een bescheiden groei in de regio Americas. 

- Het Heineken merk deed het uitstekend, met een groei van 12.1% en een groei met dubbele 
cijfers in meer dan 40 markten. 

- Heineken 0.0 groeide met dubbele cijfers met een sterk momentum in Brazilië, Mexico en de 
Verenigde Staten. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we Heineken 0.0 in 10 markten 
geïntroduceerd, waarmee Heineken 0.0 nu in 94 markten verkrijgbaar is. 

Tot zover de resultaten. 

Graag wil ik nu een nadere toelichting geven op onze EverGreen-strategie.Vanaf het begin van de 
pandemie lag onze focus op zowel het zo goed mogelijk door deze crisis heen komen als ook het 
bouwen aan de toekomst van HEINEKEN. Crisismanagement moet namelijk niet alle energie en 
aandacht wegnemen. We hebben afgelopen jaar nagedacht over de toekomst van ons bedrijf nu we 
op zo’n kritisch punt staan voor de wereld, de industrie en onze onderneming. Het gaat erom de juiste 
balans te vinden tussen continuïteit en verandering, tussen het optimaliseren van onze sterke punten 
evenals het aanpakken van kwetsbaarheden. Met dit in gedachten hebben we ruim 200 medewerkers 
uit de hele organisatie uitgenodigd om samen met ons te reflecteren en de balans op te maken van 
wat er goed gaat, wat beter kan, wat de sterke punten zijn en waar kansen liggen. We hebben deze 
meerjarige, multidimensionale reis EverGreen genoemd. 

De basis van EverGreen is het streven naar duurzame, superieure en winstgevende groei in deze snel 
veranderende wereld. Gedurende ons meer dan 150-jarig bestaan zijn wij altijd een onderneming 
geweest die innoveert en pionier is in de bierindustrie. We hebben vele krachten, waarop we bouwen: 
- Allereerst hebben we natuurlijk ons fantastische Heineken merk, aanwezig in meer dan 190 

markten. Het Heineken merk is ook tijdens deze pandemie enorm waardevol gebleken.  
- Ons gedecentraliseerde OpCo-model is ook één van onze sterke punten. De 

beslissingsbevoegdheid ligt dichtbij onze consumenten en onze klanten in de markt. 
- Onze waarden en focus zijn gericht op kwaliteit en op onze mensen. 
- En tot slot is onze langeretermijnfocus gebaseerd op het feit dat we een familie gecontroleerd 

bedrijf zijn. 

Met EverGreen streven we ernaar om sterker uit de crisis te komen en voort te bouwen op onze 
unieke krachten en kansen. Hiermee kunnen wij superieure en winstgevende groei realiseren. Door 
voortdurende productiviteitsverbeteringen kunnen we doelgericht investeren in verdere groei en een 
operationeel rendement. Ons groeialgoritme is ontworpen om langetermijnwaarden te creëren voor al 
onze belanghebbenden. Wij streven naar een superieure omzetgroei, het herstellen van onze 
operationele marge tot 17% in 2023 en bereiden ons erop voor om dit daarna te kunnen overtreffen.  

We werken ook aan capaciteit voor kostenbeheersing om continu productiviteitsverbeteringen te 
realiseren. We hebben een productiviteitsprogramma gelanceerd dat een kostenbesparing van 2 
miljard euro moet bereiken in 2023. Dit kostenbesparingsprogramma blijft ook van kracht, nadat we 
die 2 miljard euro bereikt hebben. Wij willen operationele voordelen kunnen blijven realiseren. Dit zal 
helpen om investeringen in groei te versnellen. Dat doen we in eerste instantie via marketing en 
verkoop, want dat is de drijvende kracht achter toekomstige groei. Daarbij is ook digitalisatie en 
technologie een prioriteit, omdat we ernaar streven ‘the best connected brewer’ te worden, waarbij we 
al in 2021 investeringen doen die boven het niveau van 2019 liggen.  



Onze waarden vormen de kern van ons groeialgoritme.In het hart van EverGreen staat onze 
duurzaamheidsstrategie en de focus op onze werknemers. De komende 10 jaar worden cruciaal voor 
de wereld. En wij, als HEINEKEN, willen niet alleen ons steentje bijdragen op het gebied van 
duurzaamheid, maar op sommige gebieden ook een rolmodel zijn. Ik vertel daar graag wat meer over. 
 
Brew a Better World 2030 
Al meer dan 150 jaar streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de wereld om ons 
heen. Als HEINEKEN weten we dat het alleen maar goed met ons kan gaan, als het ook met onze 
mensen, onze lokale gemeenschappen en de aarde goed gaat. In 2020 hebben we ons tienjarenplan 
voor ‘Brewing a Better World’ afgesloten. We hebben in de afgelopen tien jaar aanzienlijke 
vooruitgang geboekt, maar er kan en moet nog meer gedaan worden. Vandaag vieren we Earth Day, 
de Dag van de Aarde, en die datum hebben we gekozen om ons nieuwe ‘Brew a Better World’-plan 
voor 2030 te lanceren. Laten we naar de video gaan kijken over onze ambities op dit gebied. 

Zoals u hebt gezien in de video, zijn onze ambities geïntegreerd in EverGreen, waarin duurzaamheid 
en verantwoordelijkheid centraal staan bij het schrijven van ons volgende hoofdstuk als bedrijf. Wij 
hebben op 3 onderwerpen in totaal 9 ambities gesteld. Daaraan hebben we 22 concrete doelstellingen 
gekoppeld die ervoor moeten zorgen dat we als onderneming de lat hoger leggen. 

Het eerste onderwerp is het milieu en duurzaamheid. We hebben belangrijke mijlpalen gedefinieerd 
op de weg naar zero impact. In 2030 zullen al onze brouwerijen klimaatneutraal moeten zijn, waarbij 
we het gebruik van hernieuwbare energie maximaliseren. En in datzelfde jaar zal HEINEKEN in 
nauwe samenwerking met leveranciers, de totale uitstoot in de hele waardeketen met 30% hebben 
verminderd. 

Het tweede onderwerp is sociale duurzaamheid. We gaan meer doen op het gebied van inclusiviteit 
en diversiteit. HEINEKEN zal voor het eerst een externe doelstelling hebben om het aantal vrouwen in 
het senior management te verhogen naar 30% in 2025 en 40% in 2030, op weg naar een 
gelijkwaardige balans. Andere sociale doelstellingen zijn gericht op het garanderen van eerlijke en 
veilige werkomstandigheden, en het verschil maken voor onze lokale gemeenschappen. 

En als laatste, een voor ons zeer relevant onderwerp als alcohol producerende onderneming, het 
bevorderen van verantwoord alcoholgebruik. Voor HEINEKEN betekent ‘Brew a Better World’ ook 
consumenten helpen door keuze te bieden, waardoor het eenvoudiger wordt om het juiste drankje bij 
de juiste gelegenheid te kiezen. We willen meer alcoholvrije opties aanbieden en zullen 10% van onze 
media-uitgaven voor het Heinekenmerk investeren in campagnes rond verantwoord alcoholgebruik, 
met als doel om ieder jaar één miljard consumenten te bereiken. 

Er is heel veel te doen maar samen leggen we de lat hoger en zullen we onze bijdrage leveren aan 
‘Brew a Better World’. Onze ‘Brew a Better World’-strategie is breed en gedetailleerd en helaas kan ik 
vandaag niet alles met u doornemen. Ik zou u dan ook willen aanmoedigen om de details op onze 
website te bekijken. 
 
Samenvattend zou ik willen zeggen dat EverGreen onze nieuwe, gebalanceerde groeistrategie is, een 
strategie die ons zal helpen om nog meer wendbaar te zijn in een snel veranderende wereld. Een 
strategie die langetermijnwaarden creëert voor al onze stakeholders. We zijn bezig aan een intense, 
maar ook inspirerende reis en ik ben trots op de toewijding en veerkracht van onze medewerkers over 
de hele wereld. Ik heb er vertrouwen in dat we succesvol zullen zijn. Zoals wij zeggen: “We are 
HEINEKEN”. 

Dan nu over naar de binnengekomen vragen. Ik zal die, gezien de tijd, kort aanstippen. De uitgebreide 
vragen en antwoorden staan op onze website en worden toegevoegd aan de notulen. Ik begin met de 
vragen die zijn gesteld over de ‘Brew a Better World’-onderwerpen. 

De VBDO stelde een aantal vragen over onze waterbalancing-projecten, inclusiviteit en diversiteit, 
gelijke beloning en het adresseren van alcoholmisbruik in Zuid-Afrika. 

- Op inclusiviteit en diversiteit ben ik net ingegaan. Wij leggen inderdaad de lat hoger door voor het 
eerst ook externe doelstellingen aan te kondigen, zoals ik net heb toegelicht. 



- Gelijke beloning tussen mannen en vrouwen is een belangrijk onderdeel van inclusiviteit en 
diversiteit. Door middel van assessments wereldwijd willen we zien waar mogelijke verschillen 
zitten die buiten een bepaalde bandbreedte vallen. Mochten die verschillen er zijn dan zullen de 
betreffende landen uiterlijk in 2023 actieplannen moeten hebben om dit gat te dichten. 

- Over de waterbalancing-projecten is meer te vinden in de Q&A op onze website. 
- De laatste vraag van de VBDO gaat over hoe wij in Zuid-Afrika samenwerken met de overheid en 

andere stakeholders om alcoholmisbruik te adresseren en wat onze financiële bijdrage daarin is. 
Ook een heel belangrijk onderwerp, waar ik wat uitgebreider op in zal gaan. In Zuid-Afrika werken 
we via AWARE.ORG, dat is een brancheorganisatie die als doel heeft het bewustzijn rond 
verantwoord alcoholgebruik te vergroten. Het ondersteunt programma’s om misbruik aan te 
pakken. Denk aan alcohol in het verkeer, gebruik van alcohol door minderjarigen of het drinken 
tijdens zwangerschap. De communityprogramma’s zijn erop gericht om de hoofdoorzaak van een 
probleem aan te pakken. Er wordt bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan om de oorzaken van 
misbruik beter te begrijpen en te zien welke interventies daar het beste bij passen. De 
brancheorganisatie heeft in oktober 2020 bevestigd dat zij haar investeringen in deze 
programma’s zal verhogen tot 55 miljoen euro voor de komende 5 jaar. De bijdrage van 
HEINEKEN in Zuid-Afrika aan deze investering zal rond de 10% liggen. 

Over ‘Brew a Better World’ is nog één vraag binnengekomen van mevrouw Kruitbos namens MN, NN 
Investment Partners, APG Asset Management en Robeco. Zij vraagt of HEINEKEN overweegt de 
vandaag aangekondigde ambities ter adviserende stem voor te leggen aan de aandeelhouders op de 
AGM volgend jaar. Dit is inderdaad een interessante ontwikkeling. We bekijken dit vanuit meerdere 
perspectieven en volgen het verloop van “say on climate” tijdens dit AGM-seizoen met veel interesse. 
Dit zal helpen onze positie te bepalen op dit onderwerp in de toekomst. 

Dan ga ik nu door met de vragen die zijn binnengekomen over het eerste deel van mijn presentatie  

Mevrouw Kruitbos heeft een vraag over de reorganisatie. Zij vraagt zich af of de reorganisatie 
proportioneel is, ook omdat een deel van de beoogde kostenbesparingen zal worden geherinvesteerd 
in het herstellen van het marketing- en verkoopniveau op het niveau van 2019. Wij hebben ons 
gehouden aan onze belofte aan onze medewerkers dat er geen structurele ontslagen zouden zijn in 
2020 als gevolg van de Covid-pandemie. Wij bleven en blijven echter volatiliteit en impact 
ondervinden. Deze reorganisatie was daarmee helaas onvermijdelijk. Nogmaals, een heel erg 
moeilijke maar noodzakelijke beslissing. We voeren deze reorganisatie met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid uit, in lijn met onze waarden. De reorganisatie draagt bij aan het doel om 2 miljard euro 
bruto besparingen te behalen. Dit is nodig om de aanzienlijke kostendruk te compenseren die het 
gevolg is van inflatie, stijgende grondstofprijzen en uitzonderlijk hoge transactionele 
wisselkoerseffecten door de enorme economische impact van de pandemie. 

Er is een vraag gesteld door de heer Spanjer over Covid-19. Hij vraagt zich af of HEINEKEN vaccins 
beschikbaar zal stellen aan haar medewerkers.  Dit is inderdaad iets wat wij in de gaten houden. Tot 
nu toe zijn vaccins nog niet beschikbaar voor bedrijven en ook de logistieke vereisten zijn complex, 
zoals het heel erg koud bewaren van sommige vaccins. Zodra de vaccins commercieel beschikbaar 
zijn, zullen we dit zeker verder onderzoeken. Dit is vooral van belang in opkomende markten, waar 
toegang tot vaccins beperkt is. 

De heer Monkau vraagt zich af hoeveel kosten wij hebben bespaard, doordat er minder gereisd kon 
worden vanwege Covid-19 en of wij verwachten dat er ook in de toekomst minder gereisd zal worden. 
Er was een verlaging in reiskosten van 87 miljoen euro in 2020 ten opzichte van het jaar ervoor. Zodra 
landen weer opengaan zal een deel van die kosten weer terugkomen, maar ik verwacht ook een 
blijvende besparing door de nieuwe manieren van werken. Sommige reizen zullen nu niet meer 
noodzakelijk zijn. 

De VEB vraagt zich af of HEINEKEN voldoende investeert in marketing en sales om toekomstige 
groei te waarborgen. 2020 was een atypisch jaar, met lockdowns in vele markten en sterke 
kostenbesparende maatregelen. Hierdoor is het percentage dat we investeren in marketing en sales 
inderdaad gedaald, maar we willen die trend stoppen. Investeringen in onze merken zijn heel erg 
belangrijk. Het zorgt voor een goede merkgezondheid, wat weer resulteert in prijszettingsvermogen. 

Dan een aantal vragen over de regio Azie-Pacific. 



De heer Monkau vraagt zich af hoe het verloopt met ons partnership in China en of wij van plan zijn in 
de toekomst deze business te consolideren. Wij zijn heel blij met de vooruitgang die onze partner CRB 
maakt met het Heinekenmerk in China. Ze hebben het merk sterk laten groeien het afgelopen jaar en 
ook met succes Heineken Silver en Amstelmerk gelanceerd. Wij houden een 40% minderheidsbelang 
in de holdingcompany van het beursgenoteerde bedrijf dat CRB controleert. Wij rapporteren de 
resultaten van CRB als onderdeel van onze Associates and Joint Ventures in onze P&L en wij zien dat 
niet veranderen. 

De VEB vraagt zich af of de hogere marges in de Azië-Pacificregio kunnen blijven bestaan op de 
middellange termijn, met name in landen als Vietnam en of er kansen zijn voor HEINEKEN om haar 
positie te versterken in Azië. De marges in Vietnam komen voor een groot deel door investeringen die 
5 tot 10 jaar geleden zijn gedaan. Wij blijven bovendien investeren voor de toekomst en bouwen in 
Vietnam nu aan een mainstream portfolio met merken zoals Larue en Bia Viet. De marges op deze 
merken zijn wat lager en dus is het ook logisch dat de marges wat zullen teruglopen in het voordeel 
van een sterkere algehele groei in de toekomst. Wij houden daarnaast voortdurend acquisitiekansen 
in de gaten, niet alleen in Azië maar ook in de andere regio’s. Meer kan ik daarover, zoals u weet, niet 
zeggen. 

Dan gaan we naar Europa. 

De VEB vraagt zich af of de pandemie HEINEKEN’s kijk op de pubs in het Verenigd Koninkrijk en de 
groothandel in Europa heeft veranderd. Pubs hebben over het algemeen goede marges en 
opbrengsten en wij hebben vertrouwen in een goed herstel na de pandemie. De 
groothandelsactiviteiten hebben relatief lage marges. Wij houden deze activiteiten in markten waar 
deze een belangrijke strategische rol spelen. Deze activiteiten staan ook dicht bij de klanten en de 
consumenten. Op korte termijn hebben de pubs en groothandels een negatieve invloed gehad op 
onze resultaten door de impact van COVID-19 en de sluiting van de horecasector. Op lange termijn is 
het echter een belangrijk concurrentievoordeel. En dat is niet veranderd. 

Dan over naar onze e-commerceactiviteiten. Die zijn het afgelopen jaar snel gegroeid. De VEB vraagt 
of we mogelijkheden zien om Beerwulf (dat is ons pan-Europese direct-to-consumer-platform) ook 
buiten Europa uit te rollen. Beerwulf heeft vorig jaar zijn inkomsten bijna verdubbeld. In andere 
markten hebben wij al andere platformen die ook sterk presteerden, bijvoorbeeld Six2Go in Mexico en 
Drinkies in verschillende markten waaronder Egypte, Maleisië, Portugal en Vietnam. 

Tot slot beantwoord ik nog een vraag van de heer Monkau. EverGreen wil de productiviteit verhogen, 
wat een continu proces is. Hij vraagt zich af hoe wij ervoor gaan zorgen dat dit beklijft en niet een 
eenmalige exercitie is. Dat is inderdaad een belangrijke vraag. HEINEKEN heeft in het verleden laten 
zien dat wij kostenbesparingsprogramma's met succes kunnen uitvoeren. Met EverGreen willen we 
een continue productiviteitsverbetering tot stand brengen. Dit moet een nieuwe manier van werken 
worden, die blijft bestaan en ook binnen de hele organisatie op een consistente manier gebeurt. 

Dat was het van mijn kant. Ik geef nu graag het woord aan Laurence die kort nog een aantal andere 
vragen zal bespreken. 
 
Mevrouw Debroux: Dank je wel, Dolf, ik ben graag bereid om een aantal vragen van de VEB voor 
mijn rekening te nemen. 

De VEB vraagt wat HEINEKEN zich voorstelt bij een duurzame organische groei op middellange 
termijn. Wij hebben onze eerdere omzetgroei van 5% als superieur gekwalificeerd, aangezien dit ons 
in het bovenste kwartiel van de fast-moving consumer goods (FMCG) plaatst. Zoals u weet, is de groei 
van ons bedrijf sterk afhankelijk van de prestaties van de economie als geheel. Dus, hoewel we geen 
absoluut cijfer geven van wat die groei zou kunnen zijn, hebben we wel een relatief idee van waar we 
naar streven. 

De VEB stelt ook vragen met betrekking tot de stijging van de kosten voor niet-retourneerbare 
verpakkingen ten opzichte van de netto-omzet en de impact van premiumisering en of het bedrijf deze 
hogere kosten kan doorberekenen aan klanten, want de brutomarge is niet vergroot. De 
kostenstijgingen van wegwerpverpakkingen houden inderdaad verband met een verschuiving in onze 
mix van herbruikbare verpakkingen naar niet-retourneerbare verpakkingen. Zij hebben echter ook te 



maken met de stijging van de grondstofprijzen, transactionele valutakosten en onze 
premiumisatiestrategie in het algemeen, die duurdere verpakkingsmaterialen per liter gebruikt. De 
belangrijkste hefbomen om deze kostendruk te compenseren, zijn juist prijsstelling en premiumisering. 
Premiumproposities leveren meer op en hebben betere marges, ook al moet je het natuurlijk wat tijd 
gunnen om de marges te laten stijgen als je nieuwe producten lanceert. 

Een andere vraag van de VEB gaat over ons streven naar een margeherstel van 17% in 2023. De 
VEB vraagt of deze doelstelling wel ambitieus genoeg is. De marge in 2021 werd onevenredig 
beïnvloed door het deel van onze activiteiten, dat afkomstig was uit landen die zwaar werden getroffen 
door Covid-19, zoals Mexico en Zuid-Afrika, maar ook door onze kracht in de horeca in Europa. 
Vooruitkijkend is het inderdaad belangrijk om de marge te herstellen op het niveau van vóór de Covid-
19 crisis, dus rond de 17%, wat wij willen bereiken in 2023. Qua timing zal veel afhangen van het 
tempo en de vorm van het topline-herstel. Voor 2021 is er in ieder geval sprake van een aanzienlijke 
toename van deviezentransacties en inflatie. Daarom zijn we erg gefocust op wat we kunnen 
beheersen: het opbouwen van onze capaciteit voor continue productiviteitsverbetering, te beginnen 
met de ambitie van 2 miljard euro bruto besparingen en daarnaast het vergroten van onze 
investeringen in onze digitale transformatie, onze duurzaamheidsambitie en natuurlijk het aantal 
merken. 

Tot slot vraagt de VEB in hoeverre een gebrek aan schaalgrootte van HEINEKEN in landen in Afrika 
en Latijns-Amerika een rol speelt in het achterblijven van de winstmarge in vergelijking met die van 
concurrent AB InBev. Uiteraard speelt schaalgrootte in het algemeen een rol en klopt het dat een sterk 
marktaandeel in een paar zeer grote markten een structureel margeverschil kan veroorzaken. Het is 
altijd onze strategie geweest om te winnen met een sterke merkwaarde en erkenning van onze sterke 
betrokkenheid bij onze klanten. 

Dat is het van mijn kant. Voordat ik het woord teruggeef aan Dolf, wil ik van de gelegenheid 
gebruikmaken om mijn oprechte waardering uit te spreken voor u als onze aandeelhouders. De 
afgelopen zes jaar heb ik erg genoten van onze gesprekken en kijk ik terug op een geweldige tijd bij 
HEINEKEN. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van dit geweldige bedrijf onder leiding van Dolf, 
Harold en het Executive Team. Ik kijk er erg naar uit om Harold te verwelkomen bij HEINEKEN. Ik 
wens u allemaal het allerbeste! 

De heer Van den Brink: Heel hartelijk bedankt Laurence. Aangezien dit jouw laatste AvA bij 
HEINEKEN is, wil ik jou graag bedanken voor jouw bijdrage aan ons bedrijf in de afgelopen 6 jaar en 
met name ook voor de laatste 12 maanden samen, die veel voor mij hebben betekend. Het was 
geweldig om zo intens samen te werken in een zeer turbulente tijd in de wereld en het bedrijf. Jij hebt 
een grote bijdrage geleverd aan het succes van HEINEKEN en wij wensen jou veel succes in de 
toekomst. 

Hoe verdrietig we ook zijn dat Laurence vertrekt, ik ben blij dat we in Harold een zeer waardige 
opvolger hebben gevonden om voort te bouwen op de erfenis die Laurence nalaat, met een zeer 
brede en relevante financiële en zakelijke ervaring. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Harold een 
grote inbreng zal hebben bij het realiseren van de ambities die we voor onszelf stellen. 

Ter afsluiting van dit overzicht wil ik u allemaal, onze aandeelhouders, bedanken voor de steun en het 
vertrouwen. Ik hoop dat ik u volgend jaar persoonlijk kan ontmoeten en na de vergadering samen met 
u een biertje kan drinken. Hiermee geef ik graag het woord terug aan Jean-Marc Huët. 

De voorzitter: Bedankt Dolf. Dit agendapunt is geen stempunt. Ik stel daarom vast dat het verslag 
voor kennisgeving is aangenomen en ik sluit dit agendapunt. 

1B UITVOERING VAN HET BELONINGSBELEID VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 2020 

De voorzitter: Dan gaan wij nu over tot punt 1B van de agenda, de toelichting op de uitvoering van 
het beloningsbeleid over 2020. Ik geef graag het woord aan de voorzitter van de Remuneratie 
Commissie, de heer Maarten Das. 

De heer Das: Dames en heren, ik wil graag een toelichting geven op de implementatie van ons 
beloningsbeleid in 2020. Zoals u weet, is ons beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur gebaseerd 
op vier beloningsprincipes, namelijk: 
I. ondersteun de ondernemingsstrategie; 



II. beloon naar prestatie; 
III. beloon concurrerend; en 
IV. beloon fair. 
 
Voor de Raad van Bestuur krijgt het eerste beloningsprincipe, ondersteun de ondernemingsstrategie, 
vorm doordat een aanzienlijk deel van de beloning (dat kan oplopen tot meer dan 80%) afhankelijk is 
van het behalen van vooraf gestelde doelstellingen die de ondernemingsstrategie goed weergeven. 
Deze doelstellingen, voor zowel de korte- als lange termijn variabele beloning, zijn gericht op topline- 
en bottomlinegroei en cashgeneratie, en voor de korte termijn variabele beloning ook op leiderschaps- 
en duurzaamheidsdoelstellingen. 

Het tweede beloningsprincipe, beloon naar prestatie, houdt in dat duidelijke en meetbare 
targetniveaus worden vastgesteld. Voor de financiële doelstellingen wordt een lager 
drempelprestatieniveau en een hoger maximaal prestatieniveau vastgesteld, die erop gericht zijn een 
hogere beloning uit te betalen, wanneer de doelstellingen worden overtroffen en een lagere beloning 
wanneer de doelstellingen niet worden gehaald. 

In de context van de aanzienlijke gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de onderneming heeft de 
Raad van Commissarissen in overeenstemming met de Raad van Bestuur een aantal buitengewone 
maatregelen genomen: 
a. Er wordt geen korte termijn variabele beloning voor 2020 uitgekeerd. Dit betreft ook het deel dat 

ziet op het behalen van individuele leiderschapsdoelstellingen. 
b. De lange termijn variabele beloning over de periode 2018-2020 komt niet tot uitkering en de 

prestatieaandelen komen derhalve te vervallen. 
c. Voorts heeft de Raad van Bestuur vrijwillig besloten persoonlijk bij te dragen aan de financiële 

maatregelen die de onderneming heeft genomen door hun basissalaris met 20% te verlagen voor 
de periode van 1 mei tot en met 31 december 2020. 

d. In deze context van onzekerheid heeft de Raad van Commissarissen besloten om de prestaties 
voor de lange termijn variabele beloning voor 2019-2021 en 2020-2022 en de korte termijn 
variabele beloning voor 2021 te blijven evalueren om ervoor te zorgen dat mogelijke uitbetalingen 
passend blijven volgens de normen van redelijkheid en billijkheid. 

Bovendien achtte de Raad van Commissarissen het niet goed mogelijk om begin 2021 degelijke 
prestatievoorwaarden vast te stellen voor de lange termijn variabele beloning targets voor de periode 
2021-2023, gezien de onzekere, volatiele en ongekende economische tijden.  

Vanwege het onvoldoende inzicht in de financiële vooruitzichten op langere termijn, heeft de Raad 
van Commissarissen besloten om slechts voorlopige prestatiedoelstellingen vast te stellen voor de 
lange termijn variabele beloning voor de periode 2021-2023 en deze zo nodig aan te passen in de 
zomer van 2021, wanneer er naar verwachting meer zicht zal zijn op de marktomstandigheden voor 
het driejarenplan van de onderneming. 

Het derde beloningsprincipe, beloon concurrerend, brengt mee dat sinds 2011 het beleidsniveau van 
het basissalaris en van de korte en lange termijn variabele beloning van de Raad van Bestuur wordt 
afgeleid van het mediane beloningsniveau van een wereldwijde peergroup van met Heineken 
vergelijkbare ondernemingen. Vergelijking met een wereldwijde peergroup is gerechtvaardigd, omdat 
Heineken ook een wereldwijde onderneming is. Van de circa 84.000 werknemers werkt minder dan 
5% in Nederland, de rest is verspreid over de hele wereld. De relevante referentiemarkt voor de 
beloning van het hoogste management van Heineken is daarom niet de Nederlandse, maar de 
wereldwijde markt. Bovendien zorgt deze peergroup ervoor dat de ervan afgeleide beloningsniveaus 
ook aantrekkelijk zijn voor internationale kandidaten, hetgeen de gewenste internationale diversiteit 
van ons topmanagement ondersteunt. De leden van de Raad van Bestuur hebben in 2020 geen 
salarisverhoging ontvangen. 

Het vierde beloningsprincipe, beloon fair, brengt mee dat alle medewerkers van Heineken, van het 
niveau van de Raad van Bestuur tot alle lagen daaronder, steeds worden beloond overeenkomstig de 
voor de betrokken niveaus relevante arbeidsmarkt. Voor de Raad van Bestuur wordt aan dit principe 
voldaan door de beloning te spiegelen aan een wereldwijde peergroup. Voor de functies daaronder 
wordt aan dit principe voldaan door de beloning te spiegelen aan de beloningspraktijk voor de 
betrokken niveaus in de relevante landen. Het resultaat van dit beleid is dat de beloningsverhoudingen 



binnen Heineken een afspiegeling zijn van de beloningsverhoudingen buiten Heineken, zowel vanuit 
intranationaal als internationaal perspectief. 

Ik geef ook graag een toelichting over de beëindiging van de dienstverbanden van de heer Van 
Boxmeer als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO en van mevrouw Debroux als lid van de 
Raad van Bestuur en CFO. 

In onderlinge overeenstemming met de Raad van Commissarissen na de AvA van 2020 is de heer 
Van Boxmeer per 1 juni 2020 afgetreden als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Heineken. De voorwaarden van de einde dienstverband regeling met van de heer Van Boxmeer zijn in 
overeenstemming met het beloningsbeleid van Heineken, zoals dat in eerdere jaarverslagen is 
bekendgemaakt en met de voorwaarden van zijn arbeidsovereenkomst, die dateert van vóór de eerste 
Nederlandse Corporate Governance Code. De heer Van Boxmeer heeft in juni 2020 een 
beëindigingsvergoeding van 5.520.000 euro ontvangen. Dit bedrag vertegenwoordigt 12 maanden 
beloning, inclusief variabele beloning op targetniveau. In overeenstemming met de contractuele 
verplichtingen zal de bestaande lange termijn variabele beloning van de heer Van Boxmeer (over de 
periodes 2019-2021 en 2020-2022) onvoorwaardelijk worden op de reguliere data in 
overeenstemming met de vooraf bepaalde prestatieniveaus en zoals gedefinieerd in de Long Term 
Incentives Plan Rules. Voor aandelen die in het kader van deze plannen onvoorwaardelijk kunnen 
worden, zal een blokkeringsperiode van twee jaar gelden. Voorts blijft voor alle bestaande 
beleggingsaandelen en de matchingrechten van deze aandelen de reguliere blokkeringsperiode van 
vijf jaar gelden.  Voor de heer Van Boxmeer geldt een concurrentiebeding van 12 maanden na het 
einde van zijn dienstverband. 

Daarnaast zal mevrouw Debroux op 30 april 2021 aftreden als CFO en lid van de Raad van Bestuur 
van Heineken N.V. De voorwaarden voor de beëindiging van de overeenkomst met mevrouw Debroux 
zijn in lijn met het beloningsbeleid van Heineken, zoals bekendgemaakt in de jaarverslagen van de 
onderneming en met de voorwaarden van haar overeenkomst van opdracht. Mevrouw Debroux zal in 
mei 2021 een vergoeding ontvangen van 708.333 euro bruto. Dit bedrag vertegenwoordigt 6 maanden 
basissalaris en een pro rata betaling van de korte termijn variabele beloning voor 2021 op 
targetniveau voor de periode van 1 januari tot het einde van haar overeenkomst van opdracht. In 
overeenstemming met de contractuele verplichtingen zal de bestaande lange termijn variabele 
beloning van mevrouw Debroux (over de periodes 2019-2021 en 2020-2022) onvoorwaardelijk worden 
op de reguliere data in overeenstemming met de vooraf bepaalde prestatieniveaus en zoals 
gedefinieerd in de Long Term Incentives Plan Rules. Voor aandelen die in het kader van deze plannen 
onvoorwaardelijk kunnen worden, zal een blokkeringsperiode van twee jaar gelden. Bovendien zullen 
alle bestaande beleggingsaandelen en de matchingrechten van deze aandelen onderworpen blijven 
aan de normale blokkeringsperiode van vijf jaar. Op die manier wordt de beloning van mevrouw 
Debroux ook na haar vertrek gekoppeld aan het succes van de onderneming op lange termijn. Voor 
Mevrouw Debroux geldt een concurrentiebeding van 12 maanden na het einde van haar 
overeenkomst. 

Tot slot hebben de Remuneratie Commissie en de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid 
voor de Raad van Commissarissen getoetst aan de uitvoering ervan. De huidige vergoedingen voor 
de Raad van Commissarissen zijn in 2019 vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Vergadering en er 
worden op dit moment geen wijzigingen voorgesteld. 

Tot zover mijn toelichting bij dit agendapunt. Dan beantwoord ik nu de ingezonden vragen. 

Mevrouw Kruitbos heeft namens MN, NN Investment Partners, APG Asset Management en Robeco 
drie vragen gesteld over dit agendapunt. Ik vat de vragen samen en zal ze daarna beantwoorden. De 
volledige vragen en antwoorden staan op de bedrijfswebsite. 

1. De eerste vraag luidt of er plannen zijn om de ambities ten aanzien van klimaatneutraliteit ook te 
verwerken in het beloningsbeleid. De individuele leiderschapsdoelstellingen voor de korte termijn 
variabele beloning voor 2021 zijn gericht op de implementatie van de "EverGreen"-strategie. Deze 
strategie omvat doelstellingen op het gebied van milieuduurzaamheid, sociale duurzaamheid en 
verantwoorde consumptie. Wij zijn momenteel aan het beoordelen hoe we ons beloningsbeleid 
verder kunnen afstemmen op de hernieuwde, en recent aangekondigde, duurzaamheidsambities. 

2. De volgende vraag gaat over de hoogte van mogelijke toekomstige vertrekregelingen van 
bestuurders in het licht van de afspraken die zijn gemaakt over de beëindiging van het 



dienstverband van de heer Van Boxmeer. De vraag is of toekomstige vertrekregelingen van leden 
van de Raad van Bestuur zullen voldoen aan de Corporate Governance Code. De 
overeenkomsten van opdracht van de Raad van Bestuur voldoen inderdaad aan de Corporate 
Governance Code. Onder bepaalde omstandigheden zal bij de beëindiging van de overeenkomst 
een bedrag gelijk aan één jaarsalaris betaald worden. Dit geldt voor de heer Van den Brink en, als 
zijn benoeming vandaag wordt goedgekeurd, ook voor de heer Van den Broek. De details staan in 
het beloningsverslag. 

3. De laatste vraag van deze groep betreft een verzoek om uitleg te geven over het moment van de 
vaststelling van de lange termijn variabele beloningstargets 2021-2023. Gezien de onzekere, 
volatiele en ongekende economische tijden heeft de Raad van Commissarissen besloten om niet 
aan het begin van 2021 vastomlijnde prestatievoorwaarden vast te stellen voor de 
prestatieperiode 2021-2023, maar alleen voorlopige prestatiedoelen. Indien nodig kunnen deze 
doelen halverwege 2021 aangepast worden, op welk moment naar verwachting meer zicht zal zijn 
op de marktomstandigheden voor het driejarenplan van de onderneming. 

Verder heeft de VEB een stemverklaring over dit agendapunt ingestuurd, waarin zij zich kritisch uitlaat 
over de vertrekregeling van de heer Van Boxmeer en over de transparantie van de korte termijn en 
lange-termijn variabele beloningstargets. Ik ben al ingegaan op de vertrekregeling van de heer Van 
Boxmeer. Met betrekking tot de transparantie licht ik graag toe, dat de onderneming haar 
targetniveaus voor de lange en korte termijn variabele beloning niet bekendmaakt, omdat deze 
informatie commercieel gevoelig is, zelfs als die met terugwerkende kracht zouden worden 
bekendgemaakt. Daarnaast is het ook niet wettelijk verplicht. De wereldwijde brouwerijsector is zeer 
concurrerend en de positie van HEINEKEN is asymmetrisch ten opzichte van de wereldwijde 
marktleider, die aanzienlijk groter is. De stemverklaring van de VEB is in zijn geheel gepubliceerd op 
de website en wordt als bijlage aan de notulen van deze vergadering gehecht. 

Tot zover mijn reactie op de vragen en opmerkingen over dit agendapunt. Dank, voorzitter. 

De voorzitter: Dank je wel, Maarten. 

We gaan nu kijken naar de stemuitslag: 91,66% van de stemmen heeft voor dit agendapunt gestemd. 
Het resultaat van de stemming is adviserend. We zullen de uitslag in overweging nemen wanneer wij 
het beloningsbeleid evalueren. Hiermee sluit ik dit agendapunt. 

1C VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING VAN DE VENNOOTSCHAP OVER HET 
BOEKJAAR 2020 

De voorzitter: Dan gaan wij nu verder met agendapunt 1C, de vaststelling van de jaarrekening van de 
vennootschap over het boekjaar 2020. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants 
B.V. De accountantsverklaring is opgenomen in het jaarverslag. De heer Albers van Deloitte geeft een 
toelichting op de controlewerkzaamheden van Deloitte. 

De heer Albers: Dank u wel, voorzitter. De Covid-19 pandemie en de inperkingsmaatregelen die ik 
hierna C19 noem, hebben afgelopen jaar een grote impact op de activiteiten en resultaten van 
HEINEKEN gehad en ook op onze controle. Ik wil het verhaal van onze controle vertellen rond hoe dit 
onze planning en risico-inschatting heeft beïnvloed, wat wij anders hebben gedaan bij het uitvoeren 
van onze controle en welke aandachtsgebieden in onze controle dit jaar anders waren. 

Laten wij beginnen met hoe het onze planning en risico-inschatting heeft beïnvloed. Wij hebben de 
materialiteit verlaagd tot 140 miljoen euro, vergeleken met de 200 miljoen euro vorig jaar. Een daling 
van 30%, voornamelijk als gevolg van de impact van C19 op de jaarrekening van HEINEKEN. De 
basis om de materialiteit te bepalen is anders. Onze materialiteit voor 2020 is gebaseerd op meerdere 
benchmarks in vergelijking met een enkele benchmark in 2019. Wij verhoogden het risico met 
betrekking tot het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen en verhoogden onze focus op 
verwachte verliezen op vorderingen en de realiseerbaarheid van latente belastingvorderingen. Wij 
hebben ook onze aandacht voor kostenbesparingen en kasstroommaatregelen vergroot. Wij hebben 
tijdens onze controle met hulp van onze forensisch specialisten en accountants van groepsonderdelen 
geëvalueerd of C19 aanleiding zou geven tot een toenemend frauderisico. Wij hebben er geen 
geïdentificeerd die significant zou zijn voor onze controle. 

Laten wij het nu hebben over wat wij anders hebben gedaan bij het uitvoeren van onze controle 
vanwege C19. Al onze betrokkenheid bij accountants op groepsonderdelen is op afstand uitgevoerd. 



Onze betrokkenheid omvat: beoordelingen van dossiers op afstand, virtuele vergaderingen met 
management en de accountant van groepsonderdelen en het beoordelen van de rapportages van de 
accountant van groepsonderdelen. Wij hebben de contactmomenten en de frequentie van contact met 
HEINEKEN verhoogd en bleven nauw aangesloten op de respons van management op C19, zoals 
monitoring van de resultaten, kostenbesparingen en kasstroombeheer. Wij bleven alert op nieuwe 
onderwerpen op zowel groeps- als lokaal niveau, als gevolg van de impact van C19 en andere 
ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot extra risico’s. Wij hebben er geen geïdentificeerd in 
vergelijking met wat ik eerder noemde. De door HEINEKEN aangekondigde reorganisatie leidde 
evenmin tot verhoogde risico’s. Wij hebben de voorzieningen voor de reorganisatie van HEINEKEN 
getest. 

Ten slotte waren de aandachtsgebieden in onze controle dit jaar anders. Zoals vermeld, hebben wij 
het risico met betrekking tot het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen verhoogd en 
onze focus op verwachte verliezen op vorderingen en de realiseerbaarheid van latente 
belastingvorderingen vergroot. Bij het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen nam de 
complexiteit van management voor het schatten van toekomstige kasstromen aanzienlijk toe, vooral 
rond de route naar normaal. Met de hulp van onze waarderingsexperts hebben wij de verschillende 
scenario’s die zijn opgesteld voor het onderkennen van of aanwijzingen voor bijzondere 
waardeverminderingen en het meest waarschijnlijke scenario dat voor het bepalen van de 
realiseerbare waarde is gebruikt, kritisch tegen het licht gehouden. En, net als in 2019 en ook 
vanwege C19, hebben wij de interne beheersing rondom de financiële verslaggeving van HEINEKEN 
als een aandachtsgebied aangemerkt. Indien nodig, hebben wij het effect van tekortkomingen in de 
interne beheersing beperkt door alternatieve interne beheersingsmaatregelen te testen of door onze 
controlewerkzaamheden uit te breiden. Vanwege C19 heeft HEINEKEN een jaarrekening opgesteld 
met uitgebreidere toelichtingen over de effecten, risico’s en onzekerheden. Wij hebben extra aandacht 
besteed aan deze uitgebreidere toelichtingen om ervoor te zorgen dat deze passend zijn. Hiermee is 
het verhaal over de controle van de jaarrekening afgesloten. 

Wij hebben ook beperkte zekerheid gegeven bij 34 KPI’s in de duurzaamheidsrapportage van 
HEINEKEN. Wij zijn ons er niet van bewust dat deze KPI’s niet in alle materiële aspecten zijn 
opgesteld in overeenstemming met de rapportagecriteria. 

Mijnheer de voorzitter, dit is wat ik wilde zeggen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank Bert. Dank Deloitte. Dit agendapunt, 1C, is wel een stempunt. Laten wij gaan 
kijken naar de uitslag. Uit de stemmen blijkt dat het voorstel met 99.98% is aangenomen. Hiermee is 
de jaarrekening over het boekjaar 2020 vastgesteld. 

1D TOELICHTING OP HET DIVIDENDBELEID 

De voorzitter: Ik ga nu verder met punt 1D. Dit betreft een toelichting op het dividendbeleid. In de 
agenda heeft u nadere informatie over het dividendbeleid kunnen vinden. Het beleid is erop gericht 
een dividend uit te keren van 30% tot 40% van de nettowinst (beia) over het afgelopen jaar. 

Voor het boekjaar 2020 is het voorstel om een dividend vast te stellen van €0,70 per aandeel. Dit 
betreft 34.9% van de nettowinst (beia). 

In 2020 is in afwijking van voorgaande jaren geen interim-dividend uitgekeerd vanwege de impact van 
Covid-19 op de resultaten. 

1E VASTSTELLING DIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2019 

De voorzitter: Later wij verdergaan naar punt 1E, de vaststelling van het dividend over het boekjaar 
2020. 

Er wordt een uitkering van een totaal dividend van €0,70 per aandeel voorgesteld. Vanwege het 
nettoverlies in 2020 zal het voorgestelde dividend worden betaald uit de eigen reserves van de 
vennootschap. Ik kijk naar de uitslag van de stemming. 

Ik kan u laten weten dat het voorstel met 99.78% van de stemmen is aangenomen. 

1F DECHARGE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 



De voorzitter: Over naar punt 1F, de voorgestelde decharge van de leden van de Raad van Bestuur 
voor de vervulling van hun taak in het boekjaar 2020. Laten wij kijken naar de uitslag van de 
stemming. 

Uit de uitslag van de stemming blijkt dat het voorstel met 99.57% van de stemmen is aangenomen en 
dat decharge is verleend. 

1G DECHARGE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De voorzitter: Het volgende agendapunt, 1G, betreft de decharge van de leden van de Raad van 
Commissarissen voor de vervulling van hun taak in het boekjaar 2020. Laten wij gaan kijken naar de 
uitslag. 

Ik stel vast dat het voorstel met 96.99% van de stemmen is aangenomen en dat decharge is verleend. 

2 MACHTIGINGEN 

De voorzitter: Wij gaan verder met agendapunt 2. Dit betreft een aantal machtigingen. Deze 
agendapunten staan zoals gebruikelijk ieder jaar op de agenda en deze machtigingen worden jaarlijks 
gegeven. 

Ik zal ze heel kort toelichten: 

 Punt 2A betreft een machtiging tot de inkoop van eigen aandelen. 

 Punt 2B betreft een machtiging tot uitgifte van aandelen en rechten op aandelen. 

 En tot slot, punt 2C betreft een machtiging tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van 
aandeelhouders. 

De voorwaarden van deze machtigingen zijn uitgebreid omschreven in de agenda. Ik ga kijken naar 
de stemuitslag. 

2A MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP EIGEN AANDELEN 

De voorzitter: Voorstel 2A is met 99.70% van de stemmen aangenomen. 

2B MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT UITGIFTE VAN (RECHTEN OP) 
AANDELEN  

De voorzitter: Voorstel 2B is met 99.55% van de stemmen aangenomen. 

2C MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT BEPERKING OF UITSLUITING VAN HET 
VOORKEURSRECHT VAN AANDEELHOUDERS 

De voorzitter: Voorstel 2C is met 97.95% van de stemmen is aangenomen. 

3 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 

De voorzitter: Wij zijn aangekomen bij het belangrijke agendapunt 3. In overeenstemming met de 
statuten heeft de Raad van Commissarissen een niet-bindende voordracht gedaan voor de 
benoeming van Harold van den Broek als lid van de Raad van Bestuur. De voorgestelde termijn van 
benoeming is vanaf 1 juni 2021 tot het einde van de jaarlijkse AvA in 2025. Harold zal de functie van 
Chief Financial Officer bekleden. 

De Raad van Commissarissen beschouwt de heer Van den Broek als een bijzonder sterke kandidaat 
gezien zijn diepgaande financiële expertise. Hij beschikt over meer dan 30 jaar ervaring in 
consumentengoederen in verschillende rollen. Hij heeft in Europa, Azië en zelfs in Rusland gewerkt. 
Verder heeft hij de leiding gehad over grootschalige bedrijfstransformaties. Dit alles zal een aanwinst 
zijn als de vennootschap zijn volgende fase ingaat en voortbouwt op het fantastische werk dat door 
mevrouw Debroux is neergezet. 

De beloning van de heer Van den Broek zal in lijn zijn met het beloningsbeleid, zoals van toepassing 
op de Raad van Bestuur. Alle details zijn te vinden in de agenda van deze vergadering. 



Harold heeft een video opgenomen om zichzelf kort voor te stellen. Laten we daar nu naar gaan 
kijken. 

De heer Van den Broek: Dank u wel. Het is een groot voorrecht om bij HEINEKEN in dienst te treden 
als CFO. Een geweldig bedrijf met prachtige merken, een sterke eigen cultuur en gesteund door 
aandeelhouders die een langetermijnvisie hebben. Graag wil ik u allen, en met name de Raad van 
Commissarissen, hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Laat ik mij ook even fatsoenlijk voorstellen. Allereerst ben ik al bijna 25 jaar gelukkig getrouwd met 
mijn vrouw Lilian en hebben wij samen drie dochters die inmiddels allemaal studeren. Mijn 
professionele loopbaan begon in 1991 bij Unilever, waar ik in 23 jaar vele financiële functies heb 
mogen uitoefenen, zodat ik eigenlijk door de hele waardeketen heen heb gewerkt. Ook heb ik het 
voorrecht gehad veel van de wereld te zien, enerzijds doordat reizen één van onze grote passies is, 
maar zeker ook doordat wij met het gezin in landen, zoals België, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en 
China hebben gewerkt en gewoond. De afgelopen 7 jaar heb ik met veel plezier bij Reckitt gewerkt. 
Eerst als CFO voor Europa en Noord-Amerika en daarna als CFO voor de business unit hygiënische 
producten. Recentelijk heb ik als president de algemene eindverantwoordelijkheid voor deze divisie 
genomen. 

Met uw welnemen ga ik nu beginnen bij HEINEKEN. Wat mij echt aanspreekt in HEINEKEN, is de 
passie die mensen hebben voor het product, het merk en het bedrijf. Het is een bedrijf dat uitdagingen 
aangaat, dat zich focus op groei, op mogelijkheden, op het bouwen voor de volgende generatie. Een 
bedrijf dat beseft dat de toekomst gecreëerd wordt, hoewel niet alles maakbaar is. Een juiste balans 
tussen investeringen en waardecreatie, voor nu en straks, is belangrijk voor een gezonde toekomst, 
evenals het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid op velerlei vlak. En als CFO draag ik 
daar samen met Dolf en mijn collega’s in het executive team, graag de verantwoordelijkheid voor. Ik 
doe dit met ongelooflijk veel waardering voor wat Laurence heeft opgebouwd en nu aan mij 
overdraagt. 

Laurence, door een krachtige mix van karakter en daadkracht, heb jij veel voor HEINEKEN betekend 
en respect geoogst, zowel in- als extern. Het is een eer om het stokje te mogen overnemen. Ik wens 
jou alle goeds voor de toekomst. 

Dames en heren, dank voor uw vertrouwen. Hopelijk mag ik u volgend jaar in goede gezondheid live 
ontmoeten. 

De voorzitter: Wij gaan kijken naar de stemuitslag. Ik stel vast dat het voorstel met 99.98% van de 
stemmen is aangenomen. Gefeliciteerd, Harold en welkom bij HEINEKEN. 

4 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De voorzitter: We gaan door naar agendapunt 4, de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen. 

4A HERBENOEMING VAN DE HEER MAARTEN DAS ALS LID VAN DE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN (EN GEDELEGEERD COMMISSARIS) 

De voorzitter: Punt 4A gaat over de voorgestelde herbenoeming van de heer Maarten Das als lid van 

de Raad van Commissarissen en gedelegeerd commissaris. 

De VEB heeft een verklaring over dit agendapunt ingestuurd. De VEB geeft aan kritisch te zijn over de 
rol van de heer Das als voorzitter van de Remuneratie Commissie in relatie tot de vertrekregeling van 
de voormalige CEO, de heer Van Boxmeer. Ook geeft de VEB aan dat de voorgestelde herbenoeming 
niet in lijn is met de Corporate Governance Code. De verklaring van de VEB is gepubliceerd op de 
website en wordt als bijlage aan de notulen van deze vergadering gehecht. 

Graag reageer ik op de verklaring van de VEB. Onder punt 1B over het beloningsbeleid is al een 
toelichting gegeven op de vertrekregeling van de heer Van Boxmeer. Dan nog een nadere toelichting 
op de voorgestelde herbenoeming van Maarten Das. 

Wij stellen voor hem te herbenoemen als commissaris gezien zijn brede juridische ervaring en 
expertise. Daarnaast waarderen wij enorm zijn lange betrokkenheid bij het bedrijf en zijn waardevolle 



bijdragen. In het jaarverslag hebben we uitgelegd, dat we deze afwijking van de Corporate 
Governance Code gerechtvaardigd vinden in het belang van het behoud van de kernwaarden en de 
structuur van de Heineken Groep.  

U hebt in de agenda kunnen lezen dat wordt voorgesteld Maarten Das ook te herbenoemen als 
gedelegeerd commissaris. Wij stellen voor hem te herbenoemen voor een periode van vier jaar. 

Ik kijk naar de stemuitslag. Ik stel vast dat het voorstel met 90.29% van de stemmen is aangenomen.  

Gefeliciteerd, Maarten. We zijn blij dat we van jouw kennis en ervaring gebruik kunnen blijven maken 
in de rol van commissaris. 

4B BENOEMING VAN DE HEER NITIN PARANJPE ALS LID VAN DE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN 

De voorzitter: We blijven bij het onderwerp van de samenstelling van de Raad van Commissarissen 
in het volgende agendapunt, 4B. 

Wij stellen voor de heer Nitin Paranjpe te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen. Het 
voorstel is om hem te benoemen vanaf vandaag voor de maximale periode van vier jaar. 

De heer Paranjpe is Chief Operating Officer bij Unilever. Wij wensen hem te benoemen gezien zijn 
uitgebreide wereldwijde ervaring en zijn consument- en klantinzichten. De heer Paranjpe heeft een 
video opgenomen om zichzelf voor te stellen. Laten we daar nu naar gaan kijken. 

De heer Paranjpe: Dank Jean Marc. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Nitin Paranjpe en ik ben 
algemeen directeur bij Unilever. Ik begon mijn carrière meer dan 30 jaar geleden, direct na mijn 
opleiding in India, als stagiair bij Hindustan Lever Ltd., een dochteronderneming van Unilever in India. 
Door de jaren heen heb ik een groot aantal functies bekleed in verschillende landen. Ik stond aan het 
hoofd van de Unilevervestigingen in India en Zuidoost-Azië, de wereldwijde divisie Food- en 
Refreshments met merken als Magnum en Ben en Jerry’s ijs (hoofdkantoor in Nederland) en Home 
Care met merken als Domestos en Omo (hoofdkantoor in Londen). Het belang van de merken en de 
uitzonderlijke prestaties van mensen speelden in al mijn functies een grote rol. Ik ben al 30 jaar lang 
enthousiast over zakendoen, de verschillende contacten die dat met zich meebrengt, de digitale 
transformatie, de noodzakelijke transformatie van het port folio en het toenemende belang van 
duurzaamheid in de bedrijfsstrategie. En ik wil nog net zo graag als 30 jaar geleden bewijzen dat 
duurzaamheid en hoge prestaties heel goed kunnen samengaan. Ik voel mij vereerd dat ik 
voorgedragen ben voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen van HEINEKEN. 
HEINEKEN is een bijzonder bedrijf met een rijke geschiedenis, sterke waarden en een opmerkelijke 
cultuur. 

En dan nog iets over mij persoonlijk. Ik ben al 31 jaar getrouwd met mijn vrouw Sharmila en wij 
hebben twee kinderen. Wij hebben allebei een carrière. Sharmila werkt voor BeApril, een it-bedrijf. 
Voor mij persoonlijk hebben de uitdagingen, waarvoor wij allemaal gesteld in het afgelopen jaar, één 
voordeel. Ik kon een klein beetje meer tijd doorbrengen met mijn gezin en geloof het of niet, de kans 
om meer dan een nacht in hetzelfde bed te slapen. U moet natuurlijk mijn benoeming goedkeuren, 
maar ik kijk ernaar uit om lid te worden van de Raad van Commissarissen om met mijn ervaring een 
bijdrage te leveren aan de toekomst van dit geweldige bedrijf. 

De voorzitter: Nitin, hartelijk dank. En dan nu de stemuitslag. Het voorstel is met 99.71% van de 
stemmen aangenomen. Gefeliciteerd Nitin, en welkom in de Raad van Commissarissen. 

5 HERBENOEMING VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT VOOR EEN PERIODE VAN ÉÉN JAAR 

De voorzitter: Dit brengt ons bij het laatste punt van de vergadering, de herbenoeming van de 
externe accountant.  

De huidige externe accountant, Deloitte, is tijdens de vorige vergadering aangesteld voor een periode 
van één jaar. De vennootschap heeft de werkzaamheden van Deloitte als externe accountant grondig 
geëvalueerd. Gezien de positieve uitkomst, stelt de Raad van Commissarissen voor Deloitte te 
herbenoemen als externe accountant voor een periode van één jaar. Dit betreft het boekjaar 2022. 
Laten wij gaan kijken naar de uitslag van de stemming. 



Ik stel vast dat het voorstel met 99.95% van de stemmen is aangenomen. 

SLOT 

Dames en heren, voordat we gaan kijken of er vragen zijn gesteld heb ik nog een aantal belangrijke 
mededelingen. 

Op 30 april treedt Laurence Debroux af als lid van de Raad van Bestuur. In de afgelopen zes jaar 
heeft zij sterk bijgedragen aan het succes van HEINEKEN. Recentelijk heeft ze een sleutelrol 
gespeeld bij het door de Covid-19 crisis loodsen van het bedrijf. Daarnaast heeft zij mede 
vormgegeven aan de nieuwe strategische koers EverGreen. Laurence laat HEINEKEN achter in een 
sterke financiële positie en met de financiële teams in topvorm. Wij bedanken haar hartelijk en wensen 
haar heel veel succes in de toekomst. 

Vandaag is ook het afscheid van de heer Christophe Navarre als lid van de Raad van 
Commissarissen. Christophe werd in 2009 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en hij 
heeft maar liefst 85 vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijgewoond. De eerste 
vergadering van Christophe was op 12 mei 2009 in Zoeterwoude. Daarna heeft hij in de Heineken 
Brouwerij een bierbrouwcursus gevolgd. Christophe is voor HEINEKEN onder andere naar Ethiopië, 
Mexico, Londen en New York geweest. We zullen zijn kennis van de industrie en van de Amerikaregio 
in het bijzonder ontzettend gaan missen. Met een authentieke en charmante stijl wist hij een breder 
perspectief op de drankenindustrie te geven en altijd constructief mee te denken. We willen hem heel 
hartelijk bedanken voor zijn waardevolle bijdrage de afgelopen jaren. Christophe, ik hoop van harte 
dat wij ook nog in persoon het glas kunnen heffen om jouw waardevolle bijdrage aan HEINEKEN te 
vieren. 

Dan wil ik als laatste nog iemand bedanken die op de achtergrond een hoofdrol heeft gespeeld bij de 
organisatie van deze vergadering de afgelopen vier jaar. Onze Company Secretary Leonie Simons zal 
een andere mooie rol binnen HEINEKEN gaan vervullen. Ik wil haar namens u, de Raad van 
Commissarissen en de Raad van Bestuur hartelijk bedanken voor haar enorme inzet. 

Dames en heren, wij gaan nu kijken of er nog vragen zijn binnengekomen. Er zijn inderdaad wat 
vragen ontvangen. Dus schors ik de vergadering voor 5 minuten, zodat wij deze vragen kunnen 
verzamelen. Na de schorsing zullen we deze uiteraard beantwoorden. Tot zo. 

Schorsing 

De voorzitter: Dank u wel voor uw tijd en uw geduld. Wij hebben de vragen verzameld. Ik laat de 
beantwoording graag over aan Dolf. 

De heer Van den Brink: Dank je Jean-Marc. Wij hebben een drietal vragen ontvangen. 

1. De allereerste vraag van de heer Van den Huddink (VEB). De vraag luidt: “Heineken verkoos in 
het recente verleden terecht omzetgroei boven een vaste verbetering van de marge. In hoeverre 
kan HEINEKEN op de middellange termijn, bijvoorbeeld na 2023, ook weer mikken op een 
jaarlijkse verbetering van de operationele winstmarge, die ruwweg te vergelijken is met enkele 
jaren geleden (40 basispunten per jaar) of is dit bijvoorbeeld met het oog op de omzetmix 
simpelweg niet haalbaar?”  
 
Wat wij met de jaarcijfers hebben gedeeld, toen wij EverGreen presenteerde, is dat wij ons 
committeren om in 2023 weer een marge van rond 17% te realiseren, wat vergelijkbaar is met de 
marge die wij voor Covid-19 maakten. En wij hebben ons gecommitteerd om na 2023 operating 
leverage na te streven. Dat betekent dat wij willen dat onze winst sneller groeit dan onze omzet. 
Inderdaad hebben wij met opzet ervoor gekozen om ons niet te committeren aan een absolute of 
jaarlijkse verbetering van de marge. Er zijn op dit moment nog veel onzekerheden in de wereld, in 
de economie en in de industrie. Wij staan voor grote investeringen aan de merkenkant, aan de 
digitale kant, maar ook met betrekking tot verduurzaming. Op dit moment verkiezen wij 
strategische flexibiliteit om die investeringen te kunnen doen en om ervoor te zorgen dat wij 
inderdaad superieure groei blijven realiseren, maar tegelijkertijd met een continue focus op kosten 
willen wij onszelf ook wel in de positie manoeuvreren, dat wij een operating leverage kunnen 
realiseren. Dat was de eerste vraag. 



2. Dan de vraag van mevrouw Rijke (VBDO). De vraag luidt: “HEINEKEN heeft onlangs EverGreen 
en Brewing a Better World 2030 gelanceerd. Tijdens de AGM werden de kernpunten 
gepresenteerd, maar dit gebeurde in vrij algemene bewoordingen. VBDO had graag gezien dat wij 
wat uitgebreider waren ingegaan op hun vragen om zo de strategie wat meer context te geven. 
VBDO vraagt zich af waarom wij hieraan niet meer aandacht hebben besteed.”  
 
Ik ben dankbaar voor de vraag, want dat geeft aan dat u duurzaamheid een belangrijke prioriteit 
vindt. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Daarom geven wij daaraan op dit moment ook zo veel 
aandacht. Het is een expliciet onderdeel van EverGreen, zoals wij dat in februari 2021 hebben 
gepresenteerd. Wij hebben vorige week hele expliciete CO2-neutraliteitsdoelen afgekondigd die 
vergaand zijn. Wij committeren ons aan CO2-neutraliteit in 2040 voor de hele waardeketen en in 
2030 voor onze eigen productie en een totale daling van CO2-uitstoot van 30%. Dat stond in het 
persbericht van vorige week. Vanochtend hebben wij een persbericht doen uitgaan rond onze 
algemene Brewing a Beter World-ambitie. Dat betreft 3 gebieden met 9 ambities met onderliggend 
22 concrete doelstellingen. Met het oog op dit virtuele format en de vele boodschappen die 
belangrijk zijn om te delen vandaag, hebben wij ervoor gekozen om het relatief summier aan te 
kondigen. Geenzins wil ik daarmee de indruk wekken dat wij dit niet belangrijk vinden. Wij vinden 
het ongelooflijk belangrijk. Daarom hebben wij ook onderaan het persbericht een link geplaatst 
naar de 9 ambities en 22 doelstellingen. Op 11 mei 2021 om 14.00 uur zullen wij een What’s 
Brewing Investor Seminar organiseren dat helemaal gefocust is op Brewing a Better World. Ik 
hoop dat u het met mij eens zult zijn, dat wij dit inderdaad ongelooflijk belangrijk vinden en dat wij 
er zeer veel aandacht aan besteden. 
 

3. Er is een derde en laatste vraag, wederom van mevrouw Rijke (VBDO). De vraag betreft de 
synergie tussen de groeiaspecten en de duurzaamheidsaspecten in de EverGreen-strategie: 
“EverGreen wordt gepresenteerd als een strategie die de economische-, ecologische- en sociale 
duurzaamheidsdoelstellingen verenigt. De economische doelstellingen werden echter los van de 
andere twee doelstellingen gepresenteerd en omvatte louter traditionele strategieën met de 
nadruk op kostenverlaging. Economische duurzaamheid of welvaart omvat echter meer dan groei 
en kostenverlaging. Hoe verhoudt de groeistrategie zich tot de kernthema’s van sociale en 
ecologische duurzaamheid en de daaraan gekoppelde 22 doelstellingen. Hoe gaat HEINEKEN om 
met de botsing tussen deze ambities?”  
 
Dat is inderdaad een goede vraag. Het is ook een hele actuele vraag. De manier waarop wij 
daarmee omgaan, is misschien het best uit te leggen met wat wij wederom in de EverGreen-
strategie hebben gepresenteerd in februari 2021 rond de jaarcijfers, waar wij het concept van de 
Green Diamant hebben geïntroduceerd. Zoals u als trouwe aandeelhouders zal weten, spraken 
wij in het verleden van de Golden Triangle van performance. Dat ging over groei en profitability en 
de return on capital. Die hebben wij nu uitgebreid met een vierde dimensie, sustainability en 
responsability. Dat betekent niet dat wij daar niet mee bezig waren voor dat moment. 
Sustainability en responsability zijn belangrijke prioriteiten geweest in de afgelopen jaren, 
decennia zelfs, maar het is wel voor het eerst dat wij dit echt op basis van gelijkwaardigheid 
verenigen in die Green Diamant. Daarin zeggen wij inderdaad dat wij in de toekomst èn groei èn 
profitability èn return on capital èn voortgang op sustainability en responsability moeten maken. Ik 
zag ook de detailvraag, waarbij u vraagt of er bepaalde operating mechanismen zijn om de 
spanning tussen de verschillende doelstellingen aan te pakken. Ik ben bang dat dat zich niet laat 
versimpelen tot een procedure of een proces. Ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van het 
leiderschap in de organisatie, van ons hier aan deze tafel tot aan het leiderschap in de 
managementteams en de operating companies, om die balans te vinden. In EverGreen noemen 
wij dat ook onze gebalanceerde groeistrategie. Enkel groei zonder profit werkt vanzelfsprekend 
niet, maar groei met profit maar zonder voortgang op sustainability werkt ook niet. En daaraan zijn 
wij nu expliciet gecommitteerd en wij zullen daarover met regelmaat rapporteren in de toekomst.  

Dank voor deze vragen en terug naar de voorzitter. 

De voorzitter: Dank je wel. Dank voor de vragen. Dank voor de uitvoerige antwoorden. Dank voor het 
kijken. Als u wilt inbellen voor de vergadering van Heineken Holding dan ziet u nu de link in beeld. 
Hopelijk tot volgend jaar! 

Hierbij sluit ik de vergadering om 15.06 uur. Tot ziens. 


