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Eumedion roept commissarissen en aandeelhouders op werk te 
maken van aanbevelingen Commissie Frijns 
Eumedion onderschrijft aanbevelingen Commissie Frijns op het terrein van 

bezoldiging van bestuurders en van risicobeschrijving en risicomanagement 
 

Schiphol, 19 december 2007. Eumedion onderschrijft de opvatting van de Commissie Frijns dat 

zelfregulering een beter instrument is om de hoogte en de structuur van de beloning van bestuurders 

te beïnvloeden dan wetgeving. Tegelijkertijd wil Eumedion onderstrepen dat zelfregulering wel 

zelfdiscipline van commissarissen en aandeelhouders vereist. Vooral commissarissen zouden zich de 

kritiek van de Commissie Frijns moeten aantrekken en zich (pro)actiever, krachtdadiger en 

onafhankelijker met het onderwerp beloningen moeten gaan bezighouden. De aanbevelingen richting 

commissarissen om verschillende scenario’s door te rekenen voordat het beloningsbeleid wordt 

goedgekeurd en om gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid om in te grijpen indien het 

totale beloningspakket tot onredelijke uitkomsten leidt, worden door Eumedion van harte gesteund.  

 

“Wij willen de beursgenoteerde ondernemingen en hun commissarissen oproepen om zich 
publiekelijk achter de aanbevelingen van de Commissie Frijns te scharen en de aanbevelingen 

zoveel mogelijk in het komende seizoen van aandeelhoudersvergaderingen te implementeren. 
Dat zou een goede stap zijn om aandeelhouders en het algemene publiek te laten zien dat 
zelfregulering wel degelijk kan werken”, aldus Rients Abma, directeur van Eumedion. Eumedion 

vindt daarnaast dat ook aandeelhouders moeten bijdragen aan het slagen van zelfregulering. Zij 

zouden de (nieuwe) voorstellen ten aanzien van de structuur van het beloningsbeleid kritischer 

kunnen beoordelen en commissarissen moeten aanspreken in het geval van een tekortschietende 

beloningsstructuur. Eumedion roept hierbij in herinnering dat zij al eind 2006 aanbevelingen voor een 

goede structuur van het beloningsbeleid heeft gepubliceerd. Deze aanbevelingen zijn grotendeels in 

lijn met die van de Commissie Frijns en kunnen ook voor commissarissen een goed handvat voor het 

vormgeven van een beloningsbeleid bieden.  

 



Eumedion is het eens met de aanbevelingen van de Commissie Frijns op het vlak van de beschrijving 

van de risico’s en van het beheersen van deze risico’s. Eumedion heeft het beursgenoteerd 

bedrijfsleven in haar speerpuntenbrief 2008 al verzocht om een duidelijke risicoparagraaf in het 

jaarverslag op te nemen, waarin wordt gefocust op de belangrijkste risico’s waarvoor de onderneming 

zich gesteld ziet, het zoveel mogelijk kwantificeren van deze risico’s en het maken van 

gevoeligheidsanalyses. Het risicomanagement dient daarbij breed te worden opgevat: niet alleen de 

financiële verslaggevingsrisico’s moeten worden beheerd, maar met name ook strategische, 

operationele en compliance risico’s. De Commissie Frijns is nu dezelfde mening toegedaan. 

 

Eumedion deelt de kritiek van de Commissie Frijns dat beursgenoteerde ondernemingen nog vaak 

klakkeloos enkele standaardfrasen gebruiken wanneer zij afwijken van de Code Tabaksblat. “Het 

succes van de Code Tabaksblat staat of valt met een effectieve werking van de ‘pas toe of leg 

uit’-regel. De werking van de Code wordt ondermijnd wanneer ondernemingen 
standaardverklaringen geven waarom van bepaalde codebepalingen wordt afgeweken. 
Ondernemingen zouden ondernemingsspecifieke verklaringen moeten aandragen, zoals ook 

door de Commissie Tabaksblat is bedoeld. Alleen op basis van een ondernemingsspecifieke 
verklaring kan er met de aandeelhouders een goede dialoog plaatsvinden over de afwijkingen 
en zouden de aandeelhouders ook gemakkelijker met de afwijkingen kunnen instemmen”, aldus 

Rients Abma. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Over Eumedion 

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

governance. 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 62 Nederlandse en buitenlandse institutionele 

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

 

Voor nadere informatie: 

Rients Abma, directeur, tel. 06-53261876 

e-mail: rients.abma@eumedion.nl
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