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Geachte heer Hoekstra,

Graag maakt Eumedion gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het consultatiedocument d.d.
23 december 2019 inzake het voorontwerp voor de Wijzigingswet financiële markten 2021 (hierna:
voorontwerp). Onze reactie is beperkt tot die onderdelen van het voorontwerp die de grootste
raakvlakken hebben met de werkzaamheden van Eumedion. Het gaat dan om de bepalingen die
betrekking hebben op de implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten.1

1. Eumedion voorstander van AFM-toezicht op het bezoldigingsverslag van
beursvennootschappen
Als gevolg van de implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten moeten
beursvennootschappen voortaan een afzonderlijk bezoldigingsverslag opstellen (art. 2:135b BW). In
dat verslag moeten deze vennootschappen onder meer de informatie als bedoeld in de artikelen
2:383c-e BW opnemen. Om te voorkomen dat beursvennootschappen dezelfde informatie zowel in
het bezoldigingsverslag als in de toelichting op de jaarrekening en het bestuursverslag moeten
opnemen, heeft de wetgever ervoor gekozen de toepasselijkheid van de artikelen 2:383c-e BW voor
beursvennootschappen uit te sluiten. 2 De consequentie hiervan is dat die informatie geen onderdeel
meer uitmaakt van de jaarlijkse financiële verslaggeving van beursvennootschappen en dat de AFM
daar ook geen toezicht meer op houdt. In het voorontwerp wordt voorgesteld om het
bezoldigingsverslag van beursvennootschappen onder het AFM-toezicht te brengen door het verslag
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onderdeel te laten uitmaken van de jaarlijkse financiële verslaggeving. Eumedion is hier een
voorstander van omdat de AFM dan, zoals voorheen en overeenkomstig de andere onderdelen van
de verslaggeving van beursvennootschappen, toezicht kan houden op de toepassing door de
beursvennootschappen van de voor hen geldende verslaggevingsvoorschriften op het terrein van
beloningen en op een tijdige openbaarmaking van het verslag. Aandeelhouders zijn erbij gebaat dat
de in het bezoldigingsverslag opgenomen informatie een getrouw beeld geeft en dat dat verslag tijdig
openbaar wordt gemaakt. Via dat verslag kunnen aandeelhouders immers vinger aan de pols
houden ten aanzien van de toekenning van bezoldiging(selementen). Extern toezicht kan de kwaliteit
van het bezoldigingsverslag bevorderen.

2. Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal terecht niet onderworpen aan
dubbele rapportageverplichtingen
In het voorontwerp wordt voorgesteld om gebruik te maken van lidstaatoptie om instellingen voor
collectieve belegging in effecten en beleggingsinstellingen waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
handel op een gereglementeerde markt uit te zonderen van de werkingssfeer van een deel van de
herziene richtlijn aandeelhoudersrechten. 3 Voorgesteld wordt om de in boek 2 van het burgerlijk
wetboek opgenomen artikelen over het bezoldigingsbeleid (art. 2:135 lid 1 BW en art. 2:135a lid 1
BW), over het bezoldigingsverslag (art. 2:135b lid 1 BW) en over transacties met verbonden partijen
(art. 2:167 lid 1 BW) buiten toepassing te verklaren voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk
kapitaal. De reden hiervoor is dat deze beleggingsmaatschappijen uit hoofde van sectorspecifieke
regelgeving al zijn onderworpen aan soortgelijke regels.4 Eumedion meent dat doublures in
regelgeving en daarmee onnodige administratieve lasten voor beleggingsmaatschappijen met
veranderlijk kapitaal moeten worden voorkomen. Gelet hierop steunt Eumedion dit voorstel.

Eumedion zou het zeer op prijs stellen als bovenstaande punten worden betrokken in de
voorbereiding van het definitieve wetsvoorstel. Wij zijn uiteraard graag bereid ons commentaar
mondeling nader toe te lichten. Onze contactpersoon is Diana van Kleef
(diana.vankleef@eumedion.nl, tel. 070 2040 302).

Met vriendelijke groet,

Drs. Rients Abma
Directeur Eumedion
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Art. 1 lid 3 jo. lid 3 bis van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten.
Zie p. 19 van de conceptmemorie van toelichting.

