Eumedion presenteert alternatieven voor fiscale maatregelen
topinkomens
Eumedion wil wetgeving voor betere zelfregulering
Recentelijk hebben aandeelhouders, door het verwerpen van de beloningsplannen van Philips,
Corporate Express en VastNed Retail, bewezen dat zelfregulering op het terrein van “topinkomens”
wel degelijk effectief kan zijn. Eumedion roept het kabinet en de Tweede Kamer op om een aantal
wettelijke maatregelen te treffen die de zelfregulering nog effectiever kunnen maken. Deze
maatregelen zijn volgens Eumedion effectiever dan de fiscale maatregelen die het kabinet recentelijk
heeft voorgesteld. Eumedion stelt de volgende alternatieve maatregelen voor:

1) Geen arbeidsrechtelijke bescherming voor bestuurders van beursgenoteerde
ondernemingen. De zogenoemde kantonrechtersformule voor de bepaling van
afvloeiingsregelingen voor bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen moet worden
afgeschaft. Daardoor kunnen raden van commissarissen voortaan de Code Tabaksblat (met
daarin een maximale vertrekvergoeding van één jaarsalaris voor bestuurders) naleven.
2) Geen belemmering voor het stemmen door certificaathouders in de
aandeelhoudersvergadering. Besturen van administratiekantoren hebben nu veelal nog een
doorslaggevende stem in aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen die hun aandelen
hebben gecertificeerd. Nog nooit heeft een administratiekantoor tegen een beloningsvoorstel
gestemd.
3) Neem de aanbevelingen van de Commissie Frijns over beloningen op in een aangepaste
Code Tabaksblat, zodat voor deze aanbevelingen ook de wettelijke ‘pas toe of leg uit’-regel
geldt. De aanbevelingen die de Commissie Frijns in december 2007 heeft gepubliceerd hebben
nog een vrijblijvende status. Beursgenoteerde ondernemingen hoeven in de jaarverslagen nu
helemaal geen rekening te houden met deze aanbevelingen.
4) Gebruik de opbrengsten van de fiscale maatregelen voor een verlaging van de
dividendbelasting, als de wetgever wil vasthouden aan de invoering van
werkgeversheffingen. De voorgestelde werkgeversheffingen raken immers niet de bestuurders
maar de aandeelhouders van de ondernemingen. Een verlaging van de dividendbelasting kan ook
het Nederlandse investeringsklimaat ten goede komen.

Met deze voorstellen reageert Eumedion op het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport van de
Commissie Frijns uit december 2007. Dit kabinetsstandpunt zal op 23 april a.s. in de Tweede Kamer
worden besproken. In haar reactie dringt Eumedion aan op duidelijkheid over de positie van
bestuurders die een substantieel aandelen- of optiepakket houden. Zij mogen in beginsel geen
tegenstrijdig belang hebben met de onderneming. Hierover was verwarring ontstaan bij de presentatie
van het kabinetsstandpunt. Volgens Eumedion dient de raad van commissarissen in een specifieke
situatie, die geheel afhangt van de omstandigheden van het geval, te beoordelen of een bestuurder
wel of niet mee mag doen aan de besluitvorming over een transactie, zoals een overname. Algemeen
geldende wetgeving past niet bij specifieke situaties.

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