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Eumedion verwelkomt nieuwe voorstellen van de Europese Commissie die een impuls zullen 

geven aan de lange termijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij het reilen en zeilen van 

beursondernemingen. Aandeelhouders kunnen profiteren van een aantal nieuwe rechten, ter-

wijl beursgenoteerde ondernemingen de vruchten kunnen plukken van meer geëngageerde en 

identificeerbare aandeelhouders die op een meer geïnformeerde wijze gebruik maken van hun 

stemrecht. Eumedion is daarom op hoofdlijnen positief over het vandaag gepubliceerde voor-

stel tot wijziging van de richtlijn aandeelhoudersrechten.  

 

Eumedion vindt het positief dat aandeelhouders het recht krijgen om jaarlijks over het beloningsrap-

port te stemmen. Tot nu toe kunnen aandeelhouders in Nederland alleen stemmen over het toekom-

stig te voeren beloningsbeleid, maar niet over de uitvoering daarvan door de raad van commissaris-

sen (RvC). Met het nieuwe recht kunnen aandeelhouders een duidelijk signaal afgeven hoe zij oorde-

len over de wijze waarop de RvC de beloningen en bonussen heeft vastgesteld. Aandeelhouders 

kunnen bijvoorbeeld het beloningsrapport verwerpen wanneer ze vinden dat de RvC onterecht presta-

tiecriteria achteraf neerwaarts heeft aangepast of speciale transactiebonussen aan bestuurders heeft 

toegekend.  

 

Verder juicht Eumedion het toe dat significante transacties tussen verbonden partijen voortaan door 

de aandeelhoudersvergadering moeten worden goedgekeurd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 

transactie tussen twee ondernemingen waarbij een sleutelpersoon een dubbelrol vervult (bijvoorbeeld 

bestuurder bij de beursgenoteerde onderneming en tegelijkertijd grootaandeelhouder van de contrac-

tuele wederpartij). 

 

Eumedion ondersteunt ook de voorstellen voor een nieuwe plicht voor bewaarbanken om de uitoefe-

ning van stemrechten te faciliteren. Nog steeds lopen aandeelhouders tegen praktische en juridische 



problemen als zij op afstand, via hun bank, willen stemmen. Met de wettelijke medewerkingsplicht 

voor bewaarbanken gaat de internationale stemketen tussen beursondernemingen en hun aandeel-

houders hopelijk beter functioneren. Dit verhoogt de integriteit en representativiteit van de besluitvor-

ming in de aandeelhoudersvergadering. 

 

De Europese Commissie verwacht van aandeelhouders dat zij met de nieuwe en bestaande rechten 

verantwoord omgaan. Institutionele beleggers, die het overgrote deel van de aandelen van beursge-

noteerde ondernemingen houden, worden daarom aangespoord om op constructieve basis de dia-

loog met beursgenoteerde ondernemingen aan te gaan en de ondernemingen te beoordelen op de 

middellange tot lange termijnprestaties. Ook worden institutionele beleggers geacht het stemgedrag 

te openbaren en daarop een toelichting te geven.  

 

Volgens Eumedion heeft de Europese Commissie een goede maar precaire balans bewerkstelligd 

tussen nieuwe aandeelhoudersrechten en aandeelhoudersverantwoordelijkheden. Alleen zal moeten 

worden opgepast dat het richtlijnvoorstel niet doorschiet in verplichtingen om allerlei onnodige details 

over het beleggingsbeleid en vermogensbeheermandaten te publiceren die niet noodzakelijkerwijs 

bijdragen aan het doel om meer institutionele beleggers aan te zetten tot betrokken aandeelhouder-

schap en langetermijndenken. 

 

 

Over Eumedion 

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van corporate 

governance en duurzaamheid. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland 

gevestigde institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate governance en het 

bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden hiervan door beursgenoteerde ondernemingen en 

institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. Eumedion heeft 70 Nederlandse en buitenlandse 

institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 1000 miljard euro aan belegd vermogen 

onder beheer.  
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