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INTRODUCTIE 

 

Dit document bevat de ingezonden vragen en de door Heineken N.V. geformuleerde antwoorden die 

uiterlijk op 21 april 2020, 17:00 zijn ingediend door onderstaande aandeelhouders. De vragen zien op 

de agendapunten van de algemene vergadering van aandeelhouders. De vennootschap zal zo veel als 

mogelijk vragen en antwoorden mondeling behandelen tijdens de vergadering en deze schriftelijke 

versie als bijlage bij de notulen voegen.  

 

Aandeelhouders met ingezonden vragen: 

 Mevr. A. Laskewitz namens VBDO. 

 Mevr. L. Kranenburg namens MN welke vragen mede heeft gesteld namens AEGON Asset 

Management, APG Asset Management, en Robeco. 

 Dhr. D. M. Tomic namens de Vereniging van Effectenbezitters. 

 Mevr. Shadi Koops namens Stichting rechtsbescherming Beleggers. 

 Dhr. P. Spanjer. 
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AGENDAPUNT 1A | Bestuursverslag over het boekjaar 2019 

 

Covid-19 

 

Q1:  In het persbericht over het eerste kwartaal geeft Heineken aan dat het geconsolideerde volume 

in die drie maanden met vier procent is teruggelopen, de goede maanden januari en februari 

ten spijt. Welke volumekrimp is op dit moment waarneembaar? En in welke deelmarkten zijn de 

grootste veranderingen zichtbaar? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A1: Met de verspreiding van de Covid-19-crisis naar alle regio's hebben meerdere landen 

vergaande inperkingsmaatregelen genomen, zoals beperkingen in verplaatsing door bevolking 

en sluitingen van verkooppunten, soms in combinatie met de verplichte sluiting van 

productiefaciliteiten. Dit heeft een aanzienlijke impact op de markten en de activiteiten van 

HEINEKEN in 2020 en is al zichtbaar in het gerapporteerde volume van het eerste kwartaal. In 

de meeste landen werden deze maatregelen in de laatste weken van maart ingevoerd en zoals 

gepresenteerd in ons persbericht over het eerste kwartaal dat op 22 april 2020 werd 

gepubliceerd daalde het biervolume in maart met 14%. De volume daling per regio en 

aanvullende details worden vermeld in voornoemd persbericht. 

Q2:  In hoeverre kan Heineken omzetverlies via horeca en evenementen compenseren via het 

afzetkanaal van supermarkten? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A2: We zien in de meeste landen de detailhandel nog steeds groeien, en de moderne detailhandel 

in het bijzonder, maar niet genoeg om de verloren gegane volumes in de horeca als gevolg van 

COVID-19-gerelateerde maatregelen te compenseren. We hebben het serviceniveau voor de 

moderne detailhandel verbeterd, met inbegrip van de focus op belangrijke SKU's, het aanvullen 

van de schappen, de service buiten de winkeluren en de directe levering aan de winkel.  

Om het omzetverlies verder te mitigeren, zijn er nu een aantal mitigerende maatregelen en 

kostenbesparende initiatieven genomen. Alle teams zijn gemobiliseerd om het bedrijf in staat 

te stellen deze ongekende crisis het hoofd te bieden en het langetermijnpotentieel van onze 

merken en bedrijven te beschermen. Belangrijk om op te merken is dat deze acties niet zullen 

volstaan om de verwachte daling van de omzet en de winstgevendheid in 2020 te 

compenseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn ook te vinden in ons persbericht van 22 april 

2020:  

 Alle niet gecommitteerde discretionaire uitgaven worden verminderd, waaronder een 

aanname-stop, een reisverbod en de annulering van bedrijfsevenementen.  

 In onze werkmaatschappijen worden de niet-gecommitteerde marketingkosten goed tegen 

het licht gehouden, waarbij de behoefte aan werkkapitaal wordt afgewogen tegen de 

noodzaak om het langetermijnpotentieel van onze merken te waarborgen. 

 Er worden geen nieuwe IT-projecten of technologie-upgradeprogramma's opgestart en de 

huidige zijn gepauzeerd of ingekort. 
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 Er zullen geen bonussen voor 2020 voor Senior Managers, de Raad van Bestuur en het 

Executive Team worden toegekend. 

 

Q3:  Voor wat betreft het controleren van kosten horen wij graag antwoord op de volgende 

kwesties: 

a) Welke loonkosten bij stil gelegde fabrieken blijven voor rekening van de onderneming? 

b) Zijn gedane bestellingen door Heineken van grondstoffen nog te annuleren, zijn er 

boeteclausules van toepassing voor annuleringen, en/of moet Heineken additionele 

kosten maken ten behoeve van uitbreiding van opslagcapaciteit? 

c) lndien geen sprake is van annuleringen, in hoeverre zal dit (extra) druk leggen op de 

voorraden en de kapitaalproductiviteit? 

d) Heineken heeft horeca-instellingen een halve maand huur kwijtgescholden en betaling 

van huren tot en met mei opgeschort. Overweegt Heineken uitbreiding van deze steun? 

e) Heeft Heineken specifieke maatregelen getroffen ten aanzien van Engelse pubs?  

(Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A3: a. Om haar medewerkers zekerheid te bieden, heeft HEINEKEN toegezegd dat zij tot eind 2020 

geen structurele ontslagen zal uitvoeren, als gevolg van Covid-19. Onze Raad van Bestuur en 

het Executive Team hebben gezamenlijk besloten om hun basissalaris voor de rest van het jaar 

met 20% te verlagen. Daarnaast zullen er geen bonussen worden toegekend over 2020 voor de 

Senior Managers, inclusief de Raad van Bestuur en het Executive Team. Een aanzienlijk aantal 

medewerkers is momenteel inactief. HEINEKEN blijft medewerkers inkomen verschaffen. In 

sommige landen maakt HEINEKEN gebruik van overheidssteunen in die landen vult HEINEKEN 

de overheidssteun aan om het inkomen van de werknemers zoveel als mogelijk te beschermen.  

b. De bevoorradingszekerheid van al onze brouwerijen is op dit moment en op de korte termijn 

gegarandeerd. In de grote meerderheid van de gevallen zijn we in staat om bestellingen die 

niet meer nodig zijn te annuleren of door te sturen naar andere brouwerijen die het nodig 

hebben. We lopen wel het risico dat we afnameverplichtingen hebben die we niet na zullen 

komen, wat een kostenpost zal zijn omdat de verwachte volumes niet worden gehaald. 

c. Deze crisis leidt tot een aanzienlijke verstoring van de vraag en daarom hebben we onze 

voorraden in de eerste weken zien toenemen omdat bestellingen op korte termijn werden 

geannuleerd. Op middellange termijn verwachten we echter dat dit zal normaliseren en geen 

noemenswaardig effect zal hebben, aangezien we onze productieniveaus aanpassen. Voor nu 

is ons belangrijkste risico op het gebied van werkkapitaal de kredietwaardigheid van onze 

klanten, eind maart leek dit effect uit te blijven. 

d. HEINEKEN is bezig met het opschalen van initiatieven ter ondersteuning van on-trade 

klanten in alle markten in alle regio’s dat per land en individueel geval varieert. Bijvoorbeeld via 

huurverlichtingen en ons "Help de Horeca"-programma, waarbij consumenten in hun favoriete 

restaurant of bar vouchers kunnen kopen die op een later moment worden ingewisseld.  
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e. We zijn en blijven zo veel mogelijk doen om onze pubs te helpen. Naast steun en subsidies 

van de overheid om de huur, salarissen en andere vaste kosten te helpen dekken, zal Star Pubs 

& Bars op individuele basis huurvrijstelling verlenen aan cafés en de inning van de herziene 

huurprijs opschorten tot ten minste juni (of tot de heropening van de cafés). Zodra de 

beperkingen zijn opgeheven, streven wij ernaar al onze pubs zo snel mogelijk te openen.   

Q4:  Heineken geeft jaarlijks ruim 2,6 miljard euro uit aan de marketing van haar biermerken 

waaronder ook sponsorcontracten. Wat zijn de financiële consequenties voor Heineken van de 

afwikkeling van grote sponsorcontracten, zoals bij de Olympische Spelen, Formule-1, en het 

EK-voetbal? Welke verplichtingen blijven op Heineken rusten nu deze evenementen zijn 

afgelast of uitgesteld? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A4: Tot op dit moment worden geen van de genoemde evenementen geannuleerd, ze zijn allemaal 

uitgesteld. We hebben langdurige relaties met onze sponsorpartners, dus we komen onze 

toezeggingen voor dit jaar na, zodat ook zij uit deze crisis kunnen komen. In het algemeen 

worden de niet gecommitteerde marketingkosten voortdurend geëvalueerd, waarbij ook 

rekening wordt gehouden met het langetermijnpotentieel van onze merken. Ook zal de 

corresponderende activering van onze sponsoring uitgesteld zijn.  

Q5:  Heineken heeft een kredietlijn van 3,5 miljard euro tot zijn beschikking en recent 1,4 miljard 

euro opgehaald via de uitgifte van obligaties. Is de kredietlijn inmiddels benut? Hoe lang kan 

Heineken met deze faciliteiten de huidige crisis het hoofd bieden? (Dhr. D.M. Tomic namens 

VEB) 

A5:  

 HEINEKEN ging de crisis in met een sterke balans en zoals in het persbericht van 22 april 

2020 werd genoemd, een niet-opgenomen doorlopende gecommitteerde kredietfaciliteit 

van 3,5 miljard.  

 HEINEKEN is goed voorbereid om haar financiële verplichtingen na te komen, waaronder 

voor dit jaar de aflossing van een obligatielening van EUR 1 miljard die op 4 augustus 2020 

afloopt en het slotdividend voor 2019 dat in de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van 23 april 2020 moet worden goedgekeurd. 

 Tegelijkertijd heeft HEINEKEN op 22 april 2020 aangekondigd dat het zal afwijken van haar 

dividendbeleid en dat het geen interim-dividend zal uitkeren in augustus 2020. 

 

Q6:  Hoe lang zijn de activiteiten in Nigeria (Nigerian Breweries) bestand tegen de zware 

economische tegenwind, in het bijzonder gezien het feit dat het land voor ongeveer 95 procent 

afhankelijk is van de export van olie? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A6: De lage (en nu zelfs negatieve) olieprijs zal het tekort op de Nigeriaanse overheidsbegroting 

belasten. Wees er echter ook op bedacht dat de Nigeriaanse economie de afgelopen tien jaar is 

gediversifieerd, met de groei van Landbouw en dienstverlening, als een van de grootste 

sectoren van vandaag en de afname van de oliesector tot ongeveer 10% van het BBP. We 

verwijzen naar het persbericht van Nigerian Breweries van 23 april 2020.  
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Q7:  Drie gerelateerde vragen: 

 Welke maatregelen heeft HEINEKEN genomen c.q. gaat HEINEKEN nemen om het overtollige 

bier wat in tanks ligt bij cafe’s, restaurants en andere gelegenheden teneinde te voorkomen 

dat de eerdergenoemde bier, rioleringsoverlast veroorzaakt? (Plotseling worden er duizenden 

liters geloosd door een cafe’s, restaurants en andere gelegenheden) 

 En hoe kunnen de bovengenoemde cafe’s, restaurants en andere gelegenheden de vaten bier 

die dicht zijn retourneren? 

 En de groothandels die mogelijk belast worden met het retourneren, maar zelf ook nog 

voorraad hebben staan gecompenseerd? (Dhr. P. Spanjer) 

A7: De Nederlandse horeca wordt door de COVID-19 crisis hard getroffen. Nog voor het moment 

dat alle preventieve maatregelen in de samenleving van kracht werden, is HEINEKEN Nederland 

voor al hun klanten in actie gekomen door tegemoet te komen in liquiditeit, het kosteloos 

cancelen van evenementen, bestellingen te annuleren en niet in rekening te brengen, tank- en 

fustbier op te halen, tapinstallaties af te sluiten en leidingen te spoelen zodat hygiëne en 

kwaliteit gewaarborgd blijft voor betere tijden. HEINEKEN geeft hiermee een sterk signaal af 

schouder aan schouder te staan met al hun ondernemers in deze uitzonderlijke tijd. 
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Duurzaamheid 

 

Q8:  VBDO wil HEINEKEN graag complimenteren met zijn nieuwe waterstrategie, "Every Drop". 

HEINEKEN erkent middels deze strategie dat klimaatadaptatie gebaat is bij de behoeften van 

belanghebbenden en hun lokale context. Gezonde waterstroomgebieden vormen de kern van 

deze 2030 strategie, en daarin vormen oplossingen die gebaseerd zijn op de natuur een 

belangrijk onderdeel. Wij vragen ons af welke andere maatregelen HEINEKEN neemt om de druk 

te verlichten in gebieden waar water onder druk staat. HEINEKEN streeft ernaar om het 

waterverbruik per liter geproduceerd bier in 2030 terug te brengen naar 2,8 liter in gebieden 

waar water-stress heerst, en 3,2 liter in brouwerijen wereldwijd. Carlsberg daarentegen zegt 

de hoeveelheid water per liter bier te willen verminderen tot 1,7 liter in 2030, wat een 

aanzienlijk lagere waarde is. 

 Kan HEINEKEN uitleggen waarom deze doelstelling verschilt van zijn concurrent, 

 en is HEINEKEN bereid transparanter te rapporteren over de voortgang van zijn strategie? 

(Mevr. A. Laskewitz namens VBDO) 

 

A8: We hebben gekozen voor een andere strategie die past bij ons bedrijf en naar onze mening 

holistisch is en meer impact maakt dan het louter focussen op efficiëntie. Tot dusverre hebben 

brouwers en andere drankproducenten zich voornamelijk gericht op efficiënter waterverbruik, 

omdat dit een eenvoudig te begrijpen maatstaf is. Maar, zoals we hebben ontdekt tijdens het 

ontwikkelen van onze Every Drop-visie, is efficiënter waterverbruik alleen niet voldoende om 

de problemen aan te pakken in gebieden waar water onder druk staat. In onze strategie staat 

een gezonde waterhuishouding centraal. We kijken dus duidelijk verder dan de deuren van de 

brouwerij: 

 Onze ambitie is om, in gebieden waar water onder druk staat, elke liter water die 

gebruikt wordt voor de productie van ons bier weer terug te brengen in het lokale 

waterstroomgebied. Dat kan bijvoorbeeld door herbebossing, of de restauratie van 

‘wetlands’. Daar hebben we al goede ervaring mee opgebouwd de laatste zes jaar. 

Collectieve actie is daarnaast vereist om echt een verschil te kunnen maken. Dat is niet 

eenvoudig en kost tijd, maar we zien al goede resultaten in bijvoorbeeld Mexico en 

Indonesië. 

 Daarnaast willen we ons watergebruik steeds meer ‘circulair’ maken en kijken of we 

behandeld afvalwater opnieuw kunnen gebruiken, niet alleen binnen onze eigen 

brouwerijen maar ook door dit te delen met gebruikers in de buurt van onze brouwerijen, 

bijvoorbeeld landbouw of andere bedrijven.  

 En uiteraard blijven we werken aan efficiënter watergebruik in onze brouwerijen, met 

nieuwe targets.  
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Het is de bedoeling dat elke brouwerij in gebieden met waterschaarste aan deze 3 aspecten 

werkt en dit vertaalt naar een actieplan dat aansluit op de lokale context. Over voortgang en 

resultaten zullen we transparant rapporteren de komende jaren. 

 

Q9: We willen HEINEKEN complimenteren met het feit dat 97% van de leveranciers de gedragscode 

voor leveranciers naleven. Momenteel maakt HEINEKEN echter niet bekend hoe de invoering 

van zijn leverancierscode zorgt voor betere arbeidsomstandigheden bij werknemers in de 

waardeketen. Ook zijn er geen doelen gesteld voor het aandachtsgebied “Growing with 

Communities” en de positieve bijdrage die HEINEKEN heeft voor de gemeenschappen waarin 

het actief is.  

 Is HEINEKEN bereid om meer informatie te verstrekken over de voortgang? 

 En in hoeverre maakt HEINEKEN ambitieuzere doelen voor 2030 bekend met betrekking 

tot verbeterde arbeidsomstandigheden en verbetering van het levensonderhoud van de 

gemeenschappen waarin het actief is? (Mevr. A. Laskewitz namens VBDO) 

 

A9: Wij werken momenteel aan de 2030 ambities van Brewing a Better World, waar dit sociale deel 

van de agenda ook bij hoort.  Dat doen we in nauw overleg met stakeholders, van NGOs tot 

onze eigen medewerkers. Dat is nog steeds gaande, dus het is te vroeg om uitspraken te doen 

over mogelijke doelstellingen na 2020. Maar het is onze ambitie om bij de leverancierscode 

een volgende stap te maken, en actiever met leveranciers te werken aan verbeteringen waar dat 

nodig is. En daar zullen we ook over rapporteren. Dat doen we overigens al bij de acties die we 

ondernemen om veilige werkcondities te creëren voor onze brand promoters.  

Q10: HEINEKEN heeft als doel om de balans tussen vrouwen en mannen in het senior management te 

verbeteren, momenteel is het aandeel van vrouwen daarin 23%. Dit evenwicht wordt bereikt 

door recrutering en promotie, maar ook door vrouwen in gelijke mate te belonen als mannen. 

Zo verdienen vrouwen in Nederland gemiddeld 15% minder dan mannen. Is HEINEKEN bereid 

om de loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2020 openbaar te maken? (Mevr. A. Laskewitz 

namens VBDO) 

A10: HEINEKEN zet zich in om medewerkers gelijk en eerlijk te behandelen, zonder onderscheid 

naar - maar niet beperkt tot -  geslacht, ras, huidskleur, seksuele geaardheid, religie, nationale 

of sociale afkomst, leeftijd en handicap. We erkennen het belang van gelijke beloning en we 

nemen ook initiatieven binnen onze organisatie om dit te stimuleren en in kaart te brengen. Op 

dit moment zij er nog geen concrete plannen om hierover extern te rapporteren. 

 Vervolg Q3: We begrijpen dat HEINEKEN inspant voor gelijke beloning en dat erkent VBDO. 

Toch kan de praktijk een ander beeld geven. VBDO vraagt zich af of er al inzicht is in de pay 

gap in verschillende lagen van de organisatie? En zo ja, waarom wordt dit niet extern 

gecommuniceerd? 

 Vervolg A3: We hebben dat inzicht nog niet. In 2019 hebben we een methodologie 

ontwikkeld om dit te meten, en het plan is om in 2020 bij onze OpCos dit te lanceren (met 
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een slag om de arm ivm Covid-19 dat uiteraard nu alle aandacht heeft). Hopelijk hebben we 

een eerste overzicht eind dit jaar. 

Q11: Welke strategie heeft Heineken voor de transitie naar een sustainable business model ? In 

hoeverre worden hier proactief stappen voor gezet, in de huidige crisis en andere die 

ongetwijfeld nog zullen volgen? (Mevr. Shadi Koops namens Stichting rechtsbescherming 

Beleggers) 

A11:  

 Duurzaamheid is inmiddels een integraal onderdeel van ons bedrijf, wat resulteert in onze 

alomvattende strategie "Brewing a Better World". Onze strategie en doelstellingen 

bestrijken de hele waardeketen 'van Graan tot Kraan’, met andere woorden: van inkoop, 

productie, marketing en verkoop van onze producten tot de manier waarop ze worden 

geconsumeerd, en hoe we afval kunnen hergebruiken en recyclen.  

 De zes aandachtsgebieden van onze BaBW strategie zijn gekoppeld aan de zogenoemde 

“UN Sustainable Development Goals”, zodat we een zinvolle en transparante bijdrage 

leveren aan de wereldwijde doelstellingen om de planeet te beschermen, welvaart te 

garanderen en een einde te maken aan armoede. 

 We brengen jaarlijks verslag uit over de voortgang en de resultaten in ons gecombineerde 

financiële en niet-financiële verslag zoals opgenomen op onze website.  

 

Q12: Hoe wordt de ervaring die is opgedaan uit pilots, duurzame experimenten, natural capital en 

carbon accounting vertaald in echte verandering in beleid, organisatie en investeringen? (Mevr. 

Shadi Koops namens Stichting rechtsbescherming Beleggers) 

A12:  

 Brewing a Better World is per definitie een programma dat bedoeld is om de negatieve 

impact van onze processen op het milieu zoveel als mogelijk te beperken (zoals minder 

CO2 uitstoot, minder afval) en om de positieve bijdragen die we aan de samenleving 

leveren (zoals het creëren van banen en het ondersteunen van mensenrechten) te 

maximaliseren. 

 Elk materieel aandachtsgebied heeft een strategie incl. doelstellingen en programma’s die 

soms investeringen behoeven om die doelstellingen te behalen. Met ‘’Drop the C’’ 

bijvoorbeeld, is het doel om het aandeel duurzame energie in al onze brouwerijen te laten 

groeien naar 70% in 2030. Dit zullen we doen door de uitvoering van talrijke, reeds 

geïdentificeerde projecten op het gebied van zonne- en windenergie, en energie op basis 

van biomassa. 

 Door te werken in cross-functionele teams, best practices te delen en nauw samen te 

werken met anderen, zoals leveranciers, stimuleren we innovatie en het oplossen van 

problemen. De meeste duurzaamheidsvraagstukken waar we mee te maken hebben, 

vragen om innovatie omdat er vaak geen kant-en-klare oplossingen zijn. Succesvolle 

oplossingen worden gedeeld en opnieuw toegepast door onze werkmaatschappijen. 

  

https://www.theheinekencompany.com/sites/theheinekencompany/files/Investors/financial-information/results-reports-presentations/heineken-nv-hnv-2019-annual-report.pdf
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Q13: Is er een exitstrategie en zo ja, welke, wat betreft gedane investeringen, bedrijfsposities en 

dergelijke die kwetsbaar of stranded zijn als transities naar duurzaamheid zich versneld 

doorzetten? serieus vertaald in echte verandering in beleid, organisatie en investeringen? 

(Mevr. Shadi Koops namens Stichting rechtsbescherming Beleggers) 

A13:  

 We zijn er voor de lange termijn, en dat geldt ook voor investeringen in bestaande en 

nieuwe brouwerijen, dus bij elke beslissing en actie die we ondernemen houden we dit in 

gedachten en anticiperen we op de huidige en toekomstige risico's.  

 We passen het zgn. “Green by Design” concept toe bij investeringsprojecten. Dat betekent 

dat we criteria als CO2 uitstoot, waterverbruik en hernieuwbare energie al in een vroeg 

stadium meenemen in het ontwerp van een brouwerij.    

 Neem bijvoorbeeld water: voor brouwers als HEINEKEN is water een essentieel ingrediënt 

voor het brouwen van ons bier, en voor het groeien van onze gewassen. Tot nu toe hebben 

brouwers zich vooral gericht op datgene wat zij direct kunnen controleren - namelijk het 

efficiënter gebruik van water en het zuiveren van afvalwater. Maar water komt steeds meer 

onder druk te staan door een groeiende bevolking en bijvoorbeeld klimaatverandering. Het 

is duidelijk dat in gebieden waar water onder druk staat, het niet meer voldoende is om 

ons alleen te richten op efficiënter waterverbruik in onze brouwerijen. Daarom kijken we 

met onze ambitie voor 2030, genaamd ‘Every Drop’, veel holistischer naar water waarbij de 

gezondheid van lokale waterstroomgebieden centraal staat. Ons doel is om een positieve 

bijdrage te leveren aan de gezondheid van deze stroomgebieden, met name in delen van 

de wereld waar waterschaarste heerst. 
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Overig 

 

Q14:  Het afgelopen jaar zag Heineken voor het eerst in enkele jaren zowel het geconsolideerd 

biervolume (+2,2 procent) als de omzet per hectoliter toenemen (+3,3 procent). ls dit het 

begin van een meerjarige trend waarbij de omzetgroei in toenemende mate komt uit een 

toename van de omzet per hectoliter, in plaats van slechts het volume? (Dhr. D.M. Tomic 

namens VEB) 

A14: In 2019 leverde HEINEKEN een sterke omzetgroei met een gezonde balans tussen volume 

(+3,1%) en prijs/mix (+3,3%). 2019 was een jaar van hoge inflatie in de inputkosten, waardoor 

de industrie over het algemeen meer assertief was op het gebied van prijsstelling. In de 

afgelopen 3 jaar, en ook in 2019, bevond de omzetgroei van HEINEKEN zich in het topkwartiel 

van consumptiegoederen producerende bedrijven. 

 

HEINEKEN doet geen uitspraken over de prijs/mix verhouding in de toekomst.  

Q15:  De Vietnamese overheid handhaaft momenteel strenger op het rijden onder invloed. 

a) Hoe en in welke mate merkt Heineken de door deze maatregel teruggelopen 

bierconsumptie? 

b) Heeft de teruggang in consumptie gevolgen gehad voor het prijsniveau van biermerken 

waarin Heineken een belang heeft? 

c) Welke effecten op omzet en winstgevendheid ondervindt Heineken in Vietnam van de 

eerdere overname van Sabeco door Thai Bev?  

(Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

 

A15: Wij steunen de inspanningen van de Vietnamese regering om actie te ondernemen om rijden 

onder invloed aan te pakken, zoals dat ook geldt voor andere landen. Als vooraanstaande en 

verantwoordelijke brouwer zet HEINEKEN zich in voor een verantwoord alcoholgebruik. De 

afgelopen jaren hebben we in samenwerking met het Nationaal Comité voor de 

Verkeersveiligheid en de particuliere sector proactief gewerkt aan het vergroten van het 
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bewustzijn en het bieden van praktische oplossingen om positieve veranderingen mogelijk te 

maken. 

In het eerste kwartaal bleef Vietnam low double digit  groeien omdat we profiteerden van de 

succesvolle uitbreidingsstrategie naar meer landelijke gebieden en we een goed momentum 

hadden om marktaandeel te winnen. Volgens de statistieken van het General Statistics Office of 

Vietnam (GSO) daalde de totale bierproductie van de sector in het eerste kwartaal met 19%, 

veroorzaakt door zowel Covid-19 als door de nieuwe regelgeving op het gebied van rijden onder 

invloed. 

Daarnaast hebben we in het eerste kwartaal met succes Heineken® 0.0 in Vietnam gelanceerd.  

Q16:  Kan Heineken het effect kwantificeren in termen van verwachte omzet en winst als gevolg van 

het verlies van exclusiviteit van levering aan de Oxxo-winkelketens in Mexico? (Dhr. D.M. 

Tomic namens VEB) 

A16: HEINEKEN heeft in februari 2019 aangegeven dat het verwacht in Mexico te blijven groeien. 

Gezien de Covid-19 crisis moet dat uiteraard worden heroverwogen. In 2019 is ons volume in 

Mexico met een low single digit niveau gegroeid, ondanks het feit dat de exclusiviteit met OXXO 

geleidelijk aan ten einde komt.  

Het is bijzonder bemoedigend dat ons premium portfolio in Mexico een double digit heeft laten 

zien - ondanks de verminderde bijdrage van OXXO-winkels, die een belangrijk kanaal voor onze 

premiummerken vormen. 

Q17:  Welke invloed heeft de verdere uitrol van Heineken 0.0 op de operationele winstmarges in de 

ontwikkelde Westerse markten met het oog op (bijvoorbeeld) het ontbreken van accijns op 

alcoholvrij bier? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A17: Heineken® 0.0 doet het goed in alle markten - ook in opkomende markten zoals Rusland en 

Zuid-Afrika. Het is nu beschikbaar in 58 markten en Vietnam is daar recentelijk aan toegevoegd.  

 Lage en geen ("LONO") SKU's zijn doorgaans marge verhogend zodra ze op grote schaal 

worden verkocht, aangezien ze tegen een vergelijkbare prijs als bier worden verkocht, 

terwijl ze geen of een lagere accijnsheffing kennen, wat de hogere productiekosten meer 

dan compenseert. 

 De toenemende bewustwording en de verschuiving van de consument naar gezondheid 

en welzijn in de ontwikkelde wereld blijft de groei van lage en alcoholvrije dranken 

stimuleren - 57% van de volwassenen in de wereld heeft het afgelopen jaar geen alcohol 

geconsumeerd.  

 Hoewel er een kannibaliseringseffect optreedt op bestaande alcoholvolumes, biedt dit 

ook een echte mogelijkheid om de hele biercategorie te laten groeien. Dit doen wij door 

ons te richten op: 

o nieuwe consumenten (bijv. vrouwelijke consumenten, nieuwe geografieën, enz.); 

o nieuwe verkooppunten (bv. tankstations, enz.) en  

o nieuwe gelegenheden (bijv. lunch, na de training, voor het rijden, etc.)  
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 Heineken® 0.0 is niet ons enige alcoholvrije product - LONO voor HEINEKEN is een 

weloverwogen categorie benadering. In 2019 hadden we 348 assortimentsuitbreidingen 

(waarvan 123 met nul alcohol) voor 123 merken, en door de groei hebben we nu in bijna 

al onze markten LONO-producten beschikbaar en blijven we de verwachtingen 

overtreffen.  

 We willen ook het momentum vast te houden door initiatieven als The Zero Zone - 

speciale schapruimte in de Off-trade om onze zero-portfolio te laten zien - hiermee 

creëren we meer zichtbaarheid van 0.0. Zero Zones zal worden uitgerold in 20 landen. 

Dit helpt de beslissing te veranderen van "waarom zou ik een alcoholvrij biertje drinken?" 

naar "welke alcoholvrij biertje zal ik nemen?". 

 

Q18:  Na de opkomst van craft bier ziet Amerika een nieuw fenomeen, spiked seltzer. In de strijd 

tegen overgewicht kiezen steeds meer mensen voor een caloriearm drankje. Analisten schatten 

inmiddels dat de verkoop van spiked seltzer in 2021 zo'n 2,1 miljard dollar zal bedragen. 

Heeft Heineken reeds een strategie ten opzichte van dit drankje? (Dhr. D.M. Tomic namens 

VEB) 

A18: We volgen nieuwe ontwikkelingen en trends altijd zorgvuldig, inclusief deze van de hard seltzers. 

Voor de Covid-19 crisis groeiden de hard-seltzers snel, waardoor de totale Amerikaanse 

drankenmarkt groeit en de categorie nu groter is dan de craft categorie.  

 Deze groei wordt gedreven door de Health & Wellness-consumententrend, waarop we 

wereldwijd goed kunnen inspelen als voortrekker op het gebied van alcoholvrije bieren 

aangevoerd door Heineken® 0.0 (in januari 2019 in de V.S. gelanceerd met bemoedigende 

eerste tekenen van goede prestaties).  

 HEINEKEN heeft een relatief kleine aanwezigheid in de V.S. met een marktaandeel van circa 

4%, we hebben geen grootschalige brouwerijen en we moeten ons vooral richten op onze 

kernactiviteiten voordat we ons toeleggen op nieuwe, aangrenzende categorieën. 

 

Q19:  De lndiase rechtbank heeft verschillende banken de rechten verleend op de aandelen die Vijay 

Mallya bezit in Heineken partner United Breweries. Is Heineken geinteresseerd in de verwerving 

van dit belang van 8,1 procent in United Breweries - zodat deze deelneming kan worden 

geconsolideerd, of stelt Heineken deze verwerving uit gelet op de bijzondere 

marktomstandigheden? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A19: We zijn tevreden met ons huidige belang in het bedrijf. We hebben echter altijd gezegd dat als 

de gelegenheid zich voordoet om ons aandeelhouderschap te vergroten, we die kans zullen 

evalueren. 

Q20:  In India is door de mededingingsautoriteit een kartel opgespoord. Het gaat om AB InBev, 

Carlsberg en United Breweries. Volgens de berichtgeving gaat het om een totale boete van 285 

miljoen euro. Op welk moment is Heineken bekend geraakt met de overtreding van 

mededingingsregels? Is Heineken als een van de eigenaren bevraagd in het kader van het 



 

14 
 

kartelonderzoek of in rechte aangesproken? Welke maatregelen heeft Heineken hiertegen 

genomen? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A20: De Indiase mededingingsautoriteit (CCI) is in oktober 2018 een onderzoek is gestart naar een 

mogelijk overtreding van de lokale mededingingsregels door United Breweries en andere 

brouwers in India.  Hoewel HEINEKEN geen onderwerp van onderzoek is in dat onderzoek, 

heeft HEINEKEN daar wel volledige medewerking aan verleend en er ook bij United Breweries op 

aangedrongen dat zij volledige medewerking moet verlenen, hetgeen naar de mening van 

HEINEKEN ook is gebeurd. In December 2019 heeft HEINEKEN vernomen dat de Director 

General van de CCI dit onderzoek heeft afgerond. Momenteel ligt deze zaak bij het bestuur van 

de CCI, die naar verwachting in de tweede helft van 2020 een beslissing zal nemen over een 

eventuele inbreuk en/of boete. Voorzover HEINEKEN bekend, heeft de CCI zich tot op heden 

nooit uitgelaten over de hoogte van een eventuele boete. HEINEKEN weet ook niet waar het 

genoemde boetebedrag op zou zijn gebaseerd dan wel wie dat heeft gesuggereerd. HEINEKEN 

heeft er bij United Breweries op aangedrongen haar bestaande mededingingsrecht compliance 

programma te versterken. 

Q21:  De Britse toezichthouder verdenkt Heineken van het overtreden van regels voor contracten met 

pubs van de keten Star Pubs & Bars. Kunt u de verdenkingen gemotiveerd verwerpen? Op welke 

wijze zijn dergelijke verdenkingen denkbaar, gelet op de zero tolerance cultuur die Heineken 

hanteert ten aanzien van dergelijke praktijken? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A21: De Pubs Code Adjudicator (PCA) heeft op 9 juli 2019 een onderzoek ingesteld naar Star Pubs & 

Bars (SP&B) (de pubs van HEINEKEN UK) met betrekking tot de vraag of SP&B heeft voldaan aan 

de Pubs Code Regulations 2016 door het gebruik van voorraadvoorwaarden in bepaalde 

huurcontracten zonder binding Market Rent Only (MRO) tussen de invoering van de Pubs Code 

in juli 2016 en juli 2019. Dit onderzoek ziet op een zeer klein deel van de totale pubs estate van 

SP&B - minder dan 5% van onze c.2.500 pubs in het Verenigd Koninkrijk.   

De wetgeving is duidelijk dat wij als brouwer het recht hebben om ervoor te zorgen dat pubs 

waar wij eigenaar van zijn ons bier en cider verkopen. Dit weerspiegelt de aanzienlijke 

investeringen die we doen en de banen die we ondersteunen in onze Britse brouwerijen, cideries 

en supply chain. Hoewel het principe van voorraadbeheer duidelijk is, is dit deel van de nieuwe 

wetgeving complex en onduidelijk gedefinieerd in de Pubs Code. We hopen dan ook dat dit 

onderzoek de zekerheid en duidelijkheid zal bieden die we sinds de invoering van de Pubs Code 

herhaaldelijk hebben nagestreefd.  

Wij zullen uiteraard onze volledige medewerking verlenen aan de PCA en tegelijkertijd ons 

standpunt krachtig verdedigen.  Tot op heden hebben wij gereageerd op informatieverzoeken 

en verzoeken om interviews. 

Het onderzoek loopt nog.  De relevante wettelijke richtlijnen schrijven geen tijdslijn voor het 

onderzoek voor, maar bepalen wel dat de PCA zal trachten het onderzoek zo snel als 

redelijkerwijs mogelijk is in het licht van alle omstandigheden af te ronden, en dat dit in ieder 

geval waarschijnlijk binnen 12 maanden zal gebeuren. 
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AGENDAPUNT 1B | Adviserende stemming over het beloningsverslag over het 

boekjaar 2019 

 

Q22: Duurzaamheidsdoelstellingen zijn onderdeel van de langetermijnstrategie van HEINEKEN. 

Desondanks vinden we dit niet terug in de langetermijnbeloning van uw bestuurders. In de 

kortetermijnbeloning is ‘Individueel leiderschap’ opgenomen, waarin ook uw 

duurzaamheidsprogramma’s en -ambities een rol hebben. De precieze performance targets en 

behaalde resultaten rapporteert u niet, terwijl u op deze programma’s wel doelstellingen 

formuleert. Voor beleggers met een langetermijnhorizon is transparantie belangrijk om het 

beloningsysteem te kunnen beoordelen; en om te zien of beloning in lijn is met de 

langetermijnstrategie van een onderneming.  

Vraag: Wat is de reden om niet meer openbaarheid te geven over de precieze inhoud van de 

kortetermijnbeloning onder Individueel leiderschap? En hoe vindt u dat aandeelhouders het 

beloningsbeleid moeten wegen zonder deze informatie? (Mevr. L. Kranenburg namens MN 

welke vragen mede heeft gesteld namens AEGON Asset Management, APG Asset Management, 

en Robeco) 

A22: In ons beloningsbeleid (deel I, pagina 55 en 56), geven we een opsomming van de 

prestatiemaatstaven voor korte en lange termijn incentives en het gewicht van elke maatstaf. 

Met betrekking tot de STI-maatregelen voor individueel leiderschap geven we in ons beleid ook 

aan dat de maatregelen voor individueel leiderschap ‘’are a mix of quantitative and qualitative 

measures focused on the implementation of our Ambition 2020 Strategy’’ (vertaling: ''een mix 

van kwantitatieve en kwalitatieve maatregelen zijn die gericht zijn op de uitvoering van onze 

Ambitie 2020-strategie''). Deze Ambitie 2020-maatregelen worden in detail beschreven in ons 

jaarverslag van 2019 en omvatten onder andere de Brewing a Better World-initiatieven Drop 

the C, Every Drop, Sourcing Responsible, Responsible Consumption, Growing with 

Communities, Promoting Health and Safety en Engage and Develop our People. U vindt details 

over onze Ambitie 2020-doelstellingen op pagina 9 tot 21 van het jaarverslag. 

Vervolg Q22: Het antwoord op vraag 1 geeft ons inziens niet echt antwoord op de vraag hoe 

we zonder de precieze weging en indicatoren als aandeelhouder het beloningsbeleid moeten 

beoordelen. Omdat we deze vraag vaker hebben gesteld, en deze onverminderd belangrijk 

blijft voor ons, zou HEINEKEN daar nog op in kunnen gaan. 

 Vervolg A22: De exacte cijfermatige prestatiedoelstellingen, die niet wettelijk verplicht zijn, 

worden niet openbaar gemaakt omdat deze als commercieel gevoelig worden beschouwd, 

ook al gebeurt dit retroactief. De wereldwijde brouwerijsector is zeer concurrerend en de 

positie van HEINEKEN is asymmetrisch ten opzichte van de wereldwijde marktleider, die 

aanzienlijk groter is. Zoals uiteengezet in ons beloningsverslag is een van de belangrijkste 

uitgangspunten van ons beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur: ‘’beloon naar 

prestatie’’. We stellen duidelijke en meetbare doelstellingen vast voor ons kortetermijn- en 

langetermijnbeloningsbeleid en maken de prestatiebeloning van onze kortetermijn- en 

langetermijndoelstellingen bekend. Daarnaast hebben we, ter verbetering van onze 

rapportage, een vijfjarig vergelijkend overzicht gegeven van de beloning van de Raad van 
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Bestuur, de gemiddelde beloning van de werknemers en de prestaties van de onderneming. 

Al deze gegevens omvatten groei, en beleggers kunnen de groei vergelijken met andere 

beursfondsen en hun eigen verwachtingen. Zo bedroeg de organische omzetgroei (beia) 

voor 2019 5,6%, waarmee HEINEKEN in het bovenste kwadrant van de groei ten opzichte 

van andere consumenten beursfondsen staat. 
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AGENDA ITEM 1E | Vaststelling dividend over het boekjaar 2019 

 

Q23:  Heeft Heineken overwogen tot aanpassing van het dividend in welke vorm dan ook? (Dhr. D. M. 

Tomic namens VEB) 

A23: HEINEKEN heeft besloten het slotdividend over het boekjaar 2019, waarover tijdens de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2020 wordt gestemd, te continueren 

en het interim-dividend over het boekjaar 2020 te schrappen. 

Q24:  De leverage ratio is het afgelopen jaar gestegen naar 2,6x, licht boven de eigen lange termijn 

doelstelling van minder dan 2,5. Door het lagere bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) dit jaar zal 

deze ratio verder verslechteren. Welke gevolgen zal dit hebben voor de allocatie van kapitaal 

van Heineken? (Dhr. D. M. Tomic namens VEB) 

A24: We verwachten dat deze verhouding logischerwijs zal verslechteren als gevolg van Covid-19, 

maar we blijven streven naar onze doelstelling van minder dan 2,5x.  
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AGENDAPUNT 3 | Remuneratie Raad van Bestuur 

 

Q25: HEINEKEN heeft volgens de Nederlandse implementatie van de herziene Europese richtlijn 

aandeelhoudersrechten uiteengezet welk maatschappelijke geluid u meeneemt en welke 

methoden u hierin hanteert, zoals consultaties. Het proces en de methoden zijn helder. Het is 

ons niet duidelijk hoe dit tot maatschappelijk draagvlak leidt.  

Vraag: Hoe zorgt deze methode voor maatschappelijke draagvlak? (Mevr. L. Kranenburg 

namens MN welke vragen mede heeft gesteld namens AEGON Asset Management, APG Asset 

Management, en Robeco) 

 

A25: Bij het ontwerpen en implementeren van het beloningsbeleid en bij eventuele aanpassingen 

neemt de Raad van Commissarissen via vergaderingen en andere kanalen kennis van de 

mening en de belangen van de verschillende stakeholders. Stakeholders zijn onder meer 

klanten, medewerkers, aandeelhouders, toezichthouders en de samenleving. Voorbeelden van 

de wijze waarop rekening wordt gehouden met hun standpunten zijn: reputatie-onderzoeken, 

medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken, initiatieven op het gebied van eerlijke beloning, 

aandeelhoudersvergaderingen, debriefing van de Raad van Commissarissen over de jaarlijkse 

beloningen, het stellen van SDG-doelstellingen, enzovoort. De Raad van Commissarissen houdt 

zo goed mogelijk rekening met de inbreng van de verschillende stakeholders (d.w.z. via de 

jaarlijkse belonings-debrief). Het maatschappelijk draagvlak dient dan ook te volgen uit de 

processen en methoden die wij volgen en toepassen.  

Q26:  De VEB is tegen het toekennen van variabele beloning over boekjaar 2019. Heeft de raad van 

commissarissen van Heineken overwogen om variabele beloning in het algemeen en bonussen 

in het bijzonder te schrappen dan wel te verlagen? Heeft de raad van bestuur het aanbod 

gedaan om uit eigen beweging (deels) van variabele beloning af te zien? (Dhr. D.M. Tomic 

namens VEB) 

A26: De incentive-uitkering voor 2019 is een weergave van de goede financiële prestaties van onze 

onderneming in 2019 en beloont daarom de prestaties van het afgelopen jaar. Voor 2020 is, 

zoals gecommuniceerd in de Q1 Trading Update, het volgende besloten:  

 de Raad van Bestuur en het Executive Team zijn gezamenlijk overeengekomen hun 

basissalaris voor de rest van het jaar met 20% te verlagen; en 

 de bonussen voor 2020 zullen niet worden toegekend aan Senior Managers, met inbegrip 

van de Raad van Bestuur en het Executive Team. 

 

Q27:  De VEB constateert dat de directie de doelstellingen ieder jaar 'between target en maximum 

performance' haalt. Voor de lange termijn beloning (long term incentive) liggen zij zelfs 

grotendeels op het maximum niveau. Heeft de RvC zich afgevraagd of zij niet de doelstellingen 

structureel te laag zet? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 
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A27: Een van de belangrijkste uitgangspunten van ons beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur is 

''Pay for Performance''. Aan het begin van elk jaar stelt de Raad van Commissarissen duidelijke 

en meetbare doelstellingen vast voor onze kortetermijn- en langetermijnincentives op basis 

van de bedrijfsstrategie en prioriteiten van HEINEKEN. In onze beloningsinformatie geven wij 

een 5-jarig historisch overzicht van de beloning van de Raad van Bestuur en de prestaties van 

de onderneming. Dit historische overzicht toont onze significante en duurzame groei over de 

jaren heen en dus hoe onze incentives zijn afgestemd op de prestaties van de onderneming. 

Q28:  In het beloningsbeleid van Heineken ontbreekt als een van de weinige AEX-ondernemingen een 

maatstaf als relatieve TSR of ROIC. Wat maakt Heineken zo uitzonderlijk dat het zich niet 

aansluit bij de praktijk om parameters in het beloningsbeleid op te nemen die nauw aansluiten 

bij financiele waardecreatie? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A28: In de prestatiecriteria in de korte en lange termijn variabele beloningsplannen richten wij ons 

op fundamentele criteria, zoals omzetgroei, winstgroei, kasstroomgeneratie en soortgelijke 

criteria, in plaats van op afgeleide criteria zoals TSR (Total Shareholder Return) of EVA-

gerelateerd (Economic Value Added).  

 TSR: de beloning op basis van TSR is gericht op de verwachtingen met betrekking tot 

toekomstige dividendbetalingen en rentevoeten, en wordt ook sterk beïnvloed door de 

volatiliteit van de financiële markten. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat een 

prestatiecriterium zich richt op feiten, niet op de volatiliteitsverwachtingen.  

 EVA: alle elementen die EVA vormen, zoals efficiënte kapitaalallocatie, vallen ook onder 

onze fundamentele prestatiecriteria, zoals het genereren van cash. 

 

  



 

20 
 

AGENDAPUNT 6B | Statutenwijziging | Wijziging van artikel 13 lid 10 

 

Q29: De voorgestelde statutenwijziging onder agendapunt 6b (refererend naar artikel 13 lid 10) is 

ons inziens onwenselijk. Het perkt aandeelhoudersrechten in: het werpt drempels op voor 

kleinere aandeelhouders om zaken op de AVA-agenda te plaatsen. We concluderen uit een 

gesprek met HEINEKEN dat het belangrijkste argument is om market practice te volgen. Dat is 

ons inziens op zichzelf geen reden om deze wijziging voor te stellen, ook omdat er Nederlands 

beursgenoteerde bedrijven zijn die deze drempel niet hebben. Bovendien kent Heineken NV 

een ‘bevriende’ meerderheidsaandeelhouder die eventueel onwelgevallige voorstellen van 

kleine, zogenoemde activistische aandeelhouders altijd kan verwerpen. Wij vinden dat juist bij 

een vennootschap die een meerderheidsaandeelhouder kent extra zorgvuldig moet worden 

omgegaan met de rechten van minderheidsaandeelhouders.  

Vraag: Welke specifieke aanleiding heeft deze statutenwijziging? Welk risico wendt HEINEKEN af 

door deze statutenwijziging? (Mevr. L. Kranenburg namens MN welke vragen mede heeft 

gesteld namens AEGON Asset Management, APG Asset Management, en Robeco) 

A29: Deze specifieke wijziging van de statuten maakt deel uit van een opschoning van de algehele 

statuten. Wij willen onze statuten zoveel als mogelijk in overeenstemming brengen met het 

geldende recht. De redenen voor deze specifieke wijziging zijn vergelijkbaar met die van de 

Nederlandse wetgever in 2013. Een agenderingsrecht is (i) een verstrekkend recht dat een 

groot stempel op de algemene vergadering kan drukken, waarbij een hogere drempel 

gerechtvaardigd is, en (ii) de drempel dient in de pas te lopen met de drempel om een melding 

te doen bij de AFM (en regelgeving in andere landen). Met deze wijziging wendt HEINEKEN niet 

specifiek een risico af. Verder hebben we rekening gehouden met de belangen van 

minderheidsaandeelhouders door de lager dan wettelijk vereiste drempel van 1% te handhaven.     
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AGENDAPUNT 7 | Samenstelling Raad van Bestuur  

 

Q30:  De VEB acht het een goede zaak dat de opvolging van de heer Van Boxmeer uit eigen gelederen 

is gevonden. Is nog overwogen om de opvolging enige tijd uit te stellen gezien de bijzondere 

situatie in de wereld? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A30: Dat is niet overwogen, er zal een zorgvuldig overdrachtsproces plaatsvinden om een soepele 

overgang op 1 juni te garanderen, ook in deze ongekende tijden. 

Q31:  Wat ziet de heer Van den Brink als grootste uitdaging in termen van landen/regio’s de 

komende jaren? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A31: De heer Van den Brink zal pas op 1 juni 2020 zijn positie als CEO innemen, onder voorbehoud 

van benoeming tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2020. Zoals 

te verwachten, zal de (business) impact van de wereldwijde Covid-19 pandemie hoog op de 

lijst van uitdagingen staan. 

Q32:  Hoe denkt de heer Van den Brink het geschonden imago van Heineken te herstellen onder 

meer als gevolg van de praktijken in Afrika zoals in een recent verleden in de AvA aan de orde 

is geweest? Wat zijn de ervaringen van Van den Brink in dit kader, gezien zijn recente 

leiderschap in Afrika en Azie? (Dhr. D.M. Tomic namens VEB) 

A32:  

 Afrika maakt deel uit van wie we zijn. Buiten Europa was Afrika het eerste continent waar 

we meer dan 100 jaar geleden begonnen met onze internationale expansie en waar we in 

1923 onze eerste brouwerij in de DRC openden. Vandaag de dag hebben we 49 

vestigingen in 21 landen en stellen we meer dan 14.000 mensen rechtstreeks te werk. 

We geloven in Afrika en zetten ons in voor Afrika. 

 Waar we zien dat we iets moeten verbeteren, ondernemen we actie. Zo hebben we in 

2018 principes ontwikkeld voor de samenwerking met Brand Promoters. We hebben 

onderzoek gedaan met NGO's om te begrijpen waar er problemen waren die moesten 

worden aangepakt. We werkten samen met Brand Promoters en -agentschappen en met 

onze collega's en namen belangrijke stappen om de werkomstandigheden van Brand 

Promoters te verbeteren. Als gevolg daarvan hebben onze branchegenoten ook een 

nieuw beleid voor Brand Promoters aangenomen.   

 In de afgelopen vier jaar hebben we zeer nauw samengewerkt met NGO's in ons Good 

Governance-platform. Zo werkten we samen met de Universiteit van Leiden en Fair 

Labour om inzicht te krijgen in de impact van onze lokale sourcingactiviteiten in 

gemeenschappen in Nigeria en Ivoorkust. We hebben ook samengewerkt met SHIFT om 

principes te ontwikkelen voor het werken in volatiele omgevingen. 

 We hebben een strikte Code of Business Conduct en voeren onderzoek uit naar alle zaken 

die via onze Speak Up-lijn worden gedaan.  
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 We zijn er zeker van dat dit goede resultaat zal worden voortgezet. Met Dolf's ervaring 

over de hele wereld en met inbegrip van Afrika, zijn we er zeker van dat we positieve 

veranderingen zullen blijven stimuleren. 


