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Nieuws van de Stichting 

• Eumedion pleit voor Europese 
regelgeving om grensoverschrijdend 
stemmen te faciliteren 

Eumedion vindt dat effectenintermediairs 
verplicht moeten worden gesteld om 
medewerking te verlenen aan de uitoefening 
van het stemrecht door de uiteindelijke 
belegger. Een dergelijke verplichting zou in 
een Europese verordening moeten worden 
opgenomen. Eumedion schrijft dit in een 
brief van 10 juni jl. aan de Europese 
Commissie als reactie op de Europese 
consultatie over o.a. juridische barrières in 
de ‘stemketen’ tussen beursgenoteerde 
onderneming en de uiteindelijke belegger. 
Momenteel is het door de veelheid aan 
schakels tussen de beursgenoteerde 
onderneming en de uiteindelijk 
stemgerechtigde, zeker in 
grensoverschrijdende situaties, moeilijk om 
vast te stellen wie in juridische zin 
gerechtigd is tot het uitbrengen van een 
stem. In veel gevallen blijkt de uiteindelijke 
belegger in juridische zin niet de 
stemgerechtigde te zijn. Veelal is dat een 
custiodian die de aandelen voor de 
uiteindelijke belegger in bewaring heeft. 
Daardoor is er een keten van volmachten 
van juridische aandeelhouder naar 
eindbelegger of een keten van 
steminstructies in tegenovergestelde richting 
nodig om de eindbelegger geldig te laten 
deelnemen aan de stemming in de 
aandeelhoudersvergadering. Deze keten 
kan alleen goed functioneren wanneer is 
verzekerd dat alle effectenintermediairs 
meewerken aan de doorgifte van 
volmachten en steminstructies. Europese 
wetgeving is hiervoor onontbeerlijk. De 
gehele reactie kan worden gedownload via: 
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Response_leg
al_certainty.pdf  

• Eumedion en ABI kritisch over 
richtlijnvoorstel inzake alternatieve 
beleggingsfondsen 

Eumedion en de Association of British 
Insurers (ABI) vrezen dat het Europese 
richtlijnvoorstel inzake beheerders van 
alternatieve beleggingsfondsen (niet alleen 
hedgefondsen en private 
equitymaatschappijen, maar ook 
grondstoffenfondsen, vastgoedfondsen en 
infrastructuurfondsen) er uiteindelijk in zal 
resulteren dat pensioenfondsen, 
verzekeringsmaatschappijen en 
vermogensbeheerders minder 
beleggingsmogelijkheden hebben. Het 
richtlijnvoorstel brengt bijvoorbeeld zoveel 
verplichtingen met zich dat de toegang van 
niet-Europese alternatieve 
beleggingsfondsen tot de Europese markt 
wordt belemmerd. Dit schrijven Eumedion 
en ABI in een gezamenlijke brief van 15 juni 
jl. aan Europees Commissaris McCreevy. 
Eumedion en ABI waarschuwen er verder 
voor dat de administratieve lasten (vooral de 
nalevingskosten) voor de managers van 
alternatieve beleggingsfondsen sterk zullen 
stijgen als gevolg van de gedetailleerde 
verplichtingen en overlap en 
tegenstrijdigheden met andere richtlijnen, 
zoals de Transparantie-, Overname- en 
MIFID-richtlijn. Deze kosten zullen 
uiteindelijk aan de beleggers in deze 
fondsen worden doorberekend. De 
gezamenlijke brief kan worden gedownload 
via: http://www.eumedion.nl/page/downloads/ABI-
Eumedion_letter_AIFM_directive_DEF_1_.pdf  
 
• Eumedion pleit voor betere 

definiëring omstandigheden uitstel 
publicatie koersgevoelige informatie 

Eumedion vindt dat in de Europese richtlijn 
betreffende marktmisbruik duidelijker moet 
worden bepaald onder welke 
omstandigheden een beursgenoteerde 
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onderneming de publicatie van 
koersgevoelige informatie mag uitstellen. 
Eumedion vindt in ieder geval dat wanneer 
een beursgenoteerde onderneming besluit 
tot uitstel van publicatie, dit aan de 
toezichthouder dient te worden gemeld. 
Deze kan dan beter monitoren of op een 
gegeven moment de koersbewegingen 
dusdanig zijn dat de betreffende informatie 
wel moet worden gepubliceerd dan wel dat 
de handel in het betreffende aandeel moet 
worden geschorst. Eumedion schrijft dit in 
een brief van 10 juni jl. aan de Europese 
Commissie in reactie op de consultatie over 
de herziening van de richtlijn marktmisbruik. 
In de brief geeft Eumedion verder aan 
voorstander te zijn van een strenger regime 
ten aanzien van het moedwillig verspreiden 
van negatieve geruchten over een 
onderneming, terwijl de betreffende partij 
een shortpositie heeft in de aandelen van 
die onderneming. Eumedion herhaalt in de 
brief haar pleidooi voor meer transparantie 
over shortposities, waarbij aangesloten dient 
te worden bij de eerste meldingsdrempel 
van substantiële aandelenbelangen 
(momenteel 5 procent van het geplaatste 
kapitaal). Bovendien dient deze 
transparantie te worden geregeld in de 
Europese transparantierichtlijn en niet in de 
richtlijn marktmisbruik. De gehele reactie 
kan worden gedownload via: 
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Response_M
AD_review.pdf  
 
• Eumedion Scriptieprijs 2009 van start 
Net als in 2008 zal Eumedion ook in 2009 
een prijs van 2500 euro uitloven voor de 
schrijver/schrijfster van de beste 
afstudeerscriptie die goed 
ondernemingsbestuur (of daaraan verwante 
zaken) als hoofdonderwerp heeft. Met de 
scriptieprijs wil Eumedion het onderzoek 
naar aspecten van goed 
ondernemingsbestuur stimuleren. Scripties 
die in het laatste cursusjaar bij een in 
Nederland gevestigde universiteit of 
hogeschool zijn ingediend en goedgekeurd, 
komen voor de prijs in aanmerking. De 
uiterste inzenddatum is 15 augustus 2009. 
De scripties zullen worden beoordeeld door 
een jury die bestaat uit prof. Geert 
Raaijmakers (Vrije Universiteit), prof. Marco 
Nieuwe Weme (Radboud Universiteit 
Nijmegen) en dr. Frank-Jan de Graaf 
(Universiteit van Amsterdam). 

De scripties kunnen per e-mail bij Eumedion 
worden ingediend (info@eumedion.nl).  

Uit het bestuur 

Tijdens de vergadering van het Algemeen 
bestuur op 25 juni jl. werd de rapportage van 
de Werkgroep ESG besproken en 
vastgesteld. De rapportage is inmiddels ter 
kennisneming naar de deelnemers van 
Eumedion gestuurd. Daarnaast werd de 
evaluatie van het AVA-seizoen 2009 
besproken en vastgesteld.  

Activiteiten Commissies 

• De Werkgroep bestuurdersbeloning 
vergaderde op 3 en op 29 juni jl. over 
een mogelijke herziening van de 
Eumedion-aanbevelingen over 
bestuurdersbezoldiging. De werkgroep 
is van mening dat er ruimte is om de 
aanbevelingen in te korten en te 
versimpelen en om toe te werken naar 
‘principes voor een verantwoord 
beloningsbeleid’. 

Komende activiteiten 

• 2 juli 2009, 14.30-19.00 uur, Ketelhuis, 
Amsterdam, Kennedy Van der Laan 
symposium over rol van credit rating 
agencies (cra’s) in de crisis. 
Panelsymposium over de publieke en 
private verantwoordelijkheid van cra’s in 
de huidige crisis. Sprekers zijn: Gerben 
Everts (APG/voorzitter Eumedion Audit 
Commissie), Jan Maarten Slagter 
(VEB), Lawrence White (NYU Stern 
School of Business) en Deniz Coskun 
(Kennedy Van der Laan). Meer 
informatie en aanmelding via 
D.Coskun@kvdl.nl.  

• 8 juli 2009, Vergadering Dagelijks 
bestuur Eumedion. Op de agenda 
staat o.a. het commentaar op de 
kabinetsreactie op de aangepaste Code 
Tabaksblat. Verder zullen de 
conceptreacties op de ICGN-
consultatiedocumenten over de ICGN 
corporate governance principes en over 
de beloning van ‘non executives’ worden 
besproken. Daarnaast zullen de 
voorlopige bevindingen van het 
Eumedion-onderzoek naar de relatie 
beursgenoteerde ondernemingen en 
hun aandeelhouders worden besproken. 
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Nieuws uit Den Haag 

• Kabinet stuurt wetsvoorstel 
aanbevelingen Commissie Frijns over 
rol aandeelhouder naar Kamer 

Aandeelhouders moeten binnenkort reeds 
bij een drie procents aandelenbelang in een 
beursgenoteerde onderneming een melding 
doen bij de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). Momenteel ligt de eerste 
meldingsdrempel op vijf procent. De drie 
procents aandeelhouders moeten bovendien 
hun intenties bij de AFM kenbaar maken en 
ook iedere wijziging in de intenties moet 
worden gemeld. Pas als aandeelhouders 
drie procent van het kapitaal houden kunnen 
zij onderwerpen voor de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering aandragen. Nu 
is deze drempel nog één procent. Deze 
voorstellen zijn opgenomen in het 
wetsvoorstel ter implementatie van de 
aanbevelingen van de Commissie Frijns uit 
mei 2007 over de rol van aandeelhouders. 
Het kabinet heeft dit wetsvoorstel op 26 juni 
jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Het 
wetsvoorstel beoogt met dit wetsvoorstel “de 
balans tussen het bestuur en 
aandeelhouders van beursvennootschappen 
te verbeteren en de risico’s gepaard gaande 
met overmatig aandeelhoudersactivisme te 
beheersen”. Het wetsvoorstel stelt de 
beursgenoteerde ondernemingen verder in 
staat om de identiteit van hun 
aandeelhouders te achterhalen teneinde 
met hen te kunnen communiceren. Ook 
aandeelhouders krijgen de mogelijkheid om 
met medeaandeelhouders te 
communiceren. Het wetsvoorstel zal na het 
zomerreces door de Tweede Kamer worden 
behandeld.  
 
• Tweede Kamer wil macht 

aandeelhouders inperken 
De Tweede Kamer heeft de regering 
verzocht met voorstellen te komen om de 
macht van aandeelhouders in bedrijven in te 
perken. Een door de SP-fractie ingediende 
motie met deze strekking is met een 
meerderheid van 76 stemmen (de fracties 
van SP, PvdA, GroenLinks, Partij van de 
Dieren en de PVV stemden voor) op 16 juni 
jl. door de Tweede Kamer aangenomen. 
Tijdens het debat over een nieuwe sociaal-
economische in Nederland op 10 juni jl. 
daagde de SP de minister-president en de 
coalitiepartijen een aantal malen uit om te 

werken aan een koerswijziging voor de 
financiële markten. Kernelementen van de 
SP zijn daarbij een inperking van de macht 
van aandeelhouders en een vergroting van 
de inspraak van werknemers. Uiteindelijk 
kreeg de SP alleen de coalitiepartij PvdA 
mee bij de motie over aandeelhouders; 
merkwaardigerwijs niet bij de motie over 
werknemers. De regering had de Tweede 
Kamer beide moties afgeraden. De Tweede 
Kamer nam n.a.v. het Kamerdebat verder 
een motie van de coalitiepartijen aan waarin 
de regering wordt verzocht 
loyaliteitsdividend en extra stemrecht voor 
trouwe aandeelhouders “beter wettelijk te 
verankeren, zodat deze instrumenten vaker 
gebruikt kunnen worden”. De Tweede 
Kamer heeft de regering verder verzocht om 
“met vertegenwoordigers van 
pensioenfondsen in gesprek te gaan en tot 
afspraken te komen over een grotere rol van 
pensioenfondsen als betrokken, 
betrouwbare investeerder bij Nederlandse 
bedrijven en in de Nederlandse economie”. 
Ook deze motie was ingediend door de 
coalitiepartijen. Alleen VVD, GroenLinks en 
D66 stemden tegen, omdat volgens deze 
partijen met deze motie o.a. “protectionisme” 
dreigt. De minister-president heeft de 
Tweede Kamer te kennen gegeven een 
dergelijk gesprek graag te willen aangaan, 
maar dat overheid, bedrijven en 
pensioenfondsen wel verschillende 
verantwoordelijkheden hebben. 
 
• Minister Bos kondigt 

consultatiedocument over ‘hidden 
ownership’ aan 

Het ministerie van Financiën zal nog voor 
het zomerreces een consultatiedocument 
publiceren om de reacties van marktpartijen 
te horen over het voornemen cash settled 
equity swaps en cash settled opties onder 
het bereik van het meldingsregime voor 
substantiële aandelenbelangen te brengen. 
Ook wordt overwogen om deze 
derivatenconstructies te laten meetellen bij 
de verplichting om een openbaar bod op de 
aandelen van een onderneming uit te 
brengen (biedplicht bij verwerving van 30 
procent van de stemrechten). Dit staat in de 
antwoorden van 10 juni jl. van minister Bos 
(Financiën) op vragen van de CDA-
Kamerleden Omtzigt, Blanksma-van den 
Heuvel en De Nerée tot Babberich omtrent 
contracts for difference en short selling (zie 
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ook de Nieuwsbrief van april 2009). Uit de 
antwoorden blijkt dat de minister niet 
voornemens is om de transparantie over 
significante shortposities ook te betrekken in 
het consultatiedocument. Hij vindt dat de 
onderwerpen ‘empty voting’ en ‘securities 
lending’ internationaal verband moeten 
worden opgepakt. 
 
• Nederland over het algemeen positief 

over richtlijn alternatieve 
beleggingsfondsen 

Het kabinet is over het algemeen positief 
over het richtlijnvoorstel betreffende 
beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen. Het kabinet is met name 
te spreken over de ”voorziene brede scope 
van de regelgeving die een goede dekking 
biedt van de geïdentificeerde risico’s”. Het 
kabinet vindt wel dat de exacte vormgeving 
van de regels verder moet worden 
“geoptimaliseerd en toegesneden op de 
beoogde sector en risico’s zodat de regels 
ook praktisch werkzaam zijn”. Het kabinet 
vindt ook dat oog moet worden gehouden 
voor proportionaliteit aan de sector die in 
tegenstelling tot de huidige Europese 
regelgeving voor beleggingsfondsen niet 
consumenten bedient maar professionele 
beleggers. Dit schrijft staatssecretaris 
Timmermans (Buitenlandse Zaken) in een 
brief van 8 juni jl. aan de Tweede Kamer. In 
deze brief geeft de staatssecretaris kort aan 
hoe Nederland zich in de 
onderhandelingswerkgroep van de 
Europese Raad zal opstellen t.a.v. het 
richtlijnvoorstel. De staatssecretaris schrijft 
in de brief dat Nederland de gedachte van 
de Commissie steunt om oog te houden 
voor “het economisch en maatschappelijk 
belang van venture capital” door middel van 
een vrijstelling voor kleine fondsen. “De 
exacte vormgeving van deze vrijstelling 
dient echter nog beter te worden 
onderbouwd en bediscussieerd”, aldus de 
staatssecretaris. Nederland zal in de 
onderhandelingen bezwaren maken t.a.v. de 
voorziene vrijheid voor in Europa 
gereguleerde beheerders om fondsen van 
buiten de EU in de gehele EU aan te bieden. 
“Het is in de ogen van Nederland niet 
opportuun om deze off-shore fondsen de 
voordelen van een Europees paspoort te 
gunnen. In de ogen van Nederland moet dit 
paspoort worden beperkt tot in de EU 

gevestigde fondsen”, aldus staatssecretaris 
Timmermans in de brief.  
 
• Parlementair onderzoek financieel 

stelsel van start 
Op 23 juni jl. heeft de Tweede Kamer 
officieel ingestemd met een parlementair 
onderzoek naar de ontwikkelingen en 
incidenten in het financiële stelsel. De 
Tijdelijke Commissie Parlementair 
Onderzoek Financieel Stelsel wordt 
voorgezeten door Jan de Wit (SP) en heeft 
uiteindelijk tot doel een bijdrage te leveren 
aan het adequaat functioneren van het 
financiële stelsel in het algemeen en 
Nederland in het bijzonder. Het onderzoek 
bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
worden de oorzaken van de ontwikkelingen, 
structurele problemen en de genomen 
maatregelen in het financiële stelsel in kaart 
gebracht. Het tweede deel van het 
onderzoek richt zich op de ingrepen van het 
kabinet in de financiële sector vanaf 22 
september 2008. De planning is om het 
eerste deel van het parlementair onderzoek 
begin 2010 af te ronden. Het tweede deel 
van het onderzoek staat gepland voor begin 
2010 en is waarschijnlijk in het najaar van 
2010 afgerond. Onderdeel van het 
onderzoek zijn het afleggen van 
werkbezoeken en het houden van besloten 
en openbare gesprekken en hoorzittingen. 
De Tweede Kamer heeft ruim 1,5 miljoen 
euro uitgetrokken voor het onderzoek. 

Nieuws uit Brussel 

• Ecofin wil snelle aanpassing 
verslaggevingsstandaard over 
waardering financiële instrumenten 

De Europese Raad van ministers van 
Economische Zaken en Financiën (Ecofin) 
vindt dat de International Accounting 
Standards Board (IASB) vaart moet zetten 
achter de aanpassing van de internationale 
verslaggevingsstandaard betreffende de 
waardering van financiële instrumenten (IAS 
39). IASB-voorzitter Sir David Tweedie en 
IASB Trustees-voorzitter Gerrit Zalm hebben 
de ministers tijdens de Ecofin-vergadering 
van 9 juni jl. in Luxemburg toegezegd dat de 
aangepaste standaard eind 2009 in werking 
zal treden, zodat de Europese 
beursgenoteerde ondernemingen de nieuwe 
standaard nog kunnen hanteren voor de 
financiële verslaggeving over boekjaar 2009. 
Het gelijke speelveld tussen Europese 
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beursgenoteerde ondernemingen en 
Amerikaanse beursgenoteerde 
ondernemingen zal dan hersteld zijn. De 
Amerikaanse ‘standard setter’ wijzigde de 
Amerikaanse boekhoudregels (US GAAP) 
begin april al. Tweedie hield vast aan de 
oorspronkelijke tijdslijnen om alle 
belanghebbenden bij goede financiële 
verslaggeving voldoende tijd te geven te 
reageren op de IASB-voorstellen. De 
voorgenomen wijzigingen behelzen: i) de 
regels betreffende de classificatie en 
waardering van financiële instrumenten, ii) 
de regels betreffende afschrijvingen 
(‘impairment’) en iii) hedge accounting 
regels. De IASB heeft reeds meer guidance 
gegeven wanneer gebruik mag worden 
gemaakt van een eigen visie om 
marktwaarden in illiquide markten uit te 
rekenen. De Ecofin toonde zich tevreden 
met de toezeggingen van de IASB-leiding. 
 
• Europese Commissie consulteert 

over invoering International 
Standards on Auditing 

De Europese Commissie is op 22 juni jl. een 
consultatie gestart over de vraag of de 
International Standards on Auditing (ISA’s)  
moeten worden goedgekeurd voor gebruik 
bij de jaarrekeningcontroles in de Europese 
Unie. Volgens een in opdracht van de 
Europese Commissie uitgevoerde studie 
vallen de baten van de invoering van de 
ISA’s hoger uit dan de kosten. In het 
consultatiedocument vraagt de Europese  
Commissie de meningen van 
belanghebbenden over o.a. de vraag of de 
ISA’s voldoende wereldwijd zijn 
geaccepteerd en of de Europese Commissie 
eigenstandig ISA’s mag aanpassen voor 
gebruik in de EU. Ook vraagt de Europese 
Commissie zich af of de ISA’s alleen moeten 
worden gebruikt bij de controle van 
jaarrekeningen van beursgenoteerde 
ondernemingen of voor alle wettelijke 
controles. Belanghebbenden hebben tot 15 
september a.s. de tijd om commentaar te 
leveren. 
 
• ESME adviseert Europese Commissie 

Overnamerichtlijn aan te passen 
De Europese richtlijn betreffende 
overnamebiedingen behoeft aanpassing om 
bepaalde vermogensbeheerders vrij te 
stellen van de verplichting tot het uitbrengen 
van een openbaar bod op de aandelen van 

een onderneming. Dit heeft de European 
Securities Market Expert Group (ESME) in 
een opinie van 18 juni jl. aan de Europese 
Commissie geadviseerd. Momenteel dient 
een vermogensbeheerder de 
aandelenbelangen die verschillende 
dochters houden op grond van de 
overnamerichtlijn te aggregeren bij de 
bepaling of hij verplicht is om een bod uit te 
brengen, ook al hebben de dochters een 
verschillend stembeleid. Volgens ESME 
hindert deze regel vermogensbeheerders, is 
de regel in de EU-lidstaten verschillend 
geïmplementeerd en is de regel tegenstrijdig 
aan een soortgelijke bepaling in de 
Transparantierichtlijn over de melding van 
substantiële belangen. ESME adviseert het 
regime van de Transparantierichtlijn in de 
overnamerichtlijn te volgen, dat wil zeggen 
het disaggregeren van aandelenbelangen 
binnen een vermogensbeheerder, tenzij de 
verschillende dochters hetzelfde stembeleid 
hebben en zij niet het doel hebben “controle” 
te verwerven over een onderneming.  

Ondernemingsnieuws 

• Wessanen meldt onregelmatigheden 
in boekhouding Amerikaanse dochter 

Koninklijke Wessanen moet mogelijk haar 
gerapporteerde eigen vermogen per ultimo 
2008 circa 10 miljoen euro naar beneden 
aanpassen omdat er onregelmatigheden zijn 
ontdekt in de financiële verslaggeving van 
haar Noord Amerikaanse werkmaatschappij 
American Beverage Corporation (ABC), 
producent van gebottelde niet-
koolzuurhoudende fruitdranken. In het 
jaarverslag over boekjaar 2008 rapporteerde 
Wessanen nog een eigen vermogen van 
363,8 miljoen euro. Dit maakte het 
voedingsmiddelenconcern in een 
persbericht van 15 juni jl. bekend. 
Wessanen heeft inmiddels haar externe 
accountant opdracht gegeven onderzoek te 
doen naar de onregelmatigheden. De eerste 
onderzoeksresultaten duiden erop dat de 
financiële resultaten van ABC gedurende 
een aantal jaren, teruggaand tot 2006, 
onjuist zijn weergegeven. Wessanen heeft 
de CEO en CFO van ABC inmiddels 
ontslagen en nieuw management 
aangesteld. In het jaarverslag over boekjaar 
2008 verklaarde het bestuur van Wessanen 
nog dat het “afdoende maatregelen heeft 
getroffen voor de implementatie van een 
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adequaat risicomanagement- en 
beheersingsstelsel.  
 
• AFM dwingt Vivenda tot meer 

toelichting in jaarrekening 
Vivenda Media Groep heeft op instigatie van 
de AFM een verschillenanalyse opgesteld 
tussen het eigen vermogen en het resultaat 
volgens de geconsolideerde en de 
enkelvoudige jaarrekening 2007 van de 
onderneming. Dit heeft het multimedia 
bedrijf op 16 juni jl. bekend gemaakt. 
Vivenda Media Groep had zowel in de 
jaarrekeningen 2007 en 2008 verzaakt een 
dergelijke verschillenanalyse op te nemen, 
terwijl zij op grond van het jaarrekeningrecht 
hiertoe wel verplicht is. Volgens de 
beursgenoteerde onderneming was in 2007 
sprake van een omgekeerde overname van 
Vivenda Media Groep door Vivenda BV en 
was een aansluiting tussen het 
geconsolideerde vermogen en het 
enkelvoudige vermogen hierdoor niet te 
maken. De AFM heeft de onderneming 
hiervoor echter op de vingers getikt en is 
alsnog overgegaan op publicatie van de 
verschillenanalyse. 

Overige interessante zaken 

• NVB gaat aanbevelingen Commissie 
Maas omzetten in een code 

De Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB) gaat de aanbevelingen van de 
Commissie Maas omzetten in een code. De 
code zal in gezamenlijkheid met het 
ministerie van Financiën tot stand komen en 
een richtlijn vormen voor de toekomst van 
de bancaire sector, aldus de NVB in een 
persverklaring van 11 juni jl. Het 
zwaartepunt van de code zal komen te 
liggen bij de bankspecifieke aanbevelingen 
op het gebied van versterking van de 
governance binnen de banken, 
risicomanagement en risicocultuur en de 
maatschappelijke rol van banken. Volgens 
de NVB gaat voor de code het ‘pas toe of 
leg uit’-beginsel gelden: banken moeten de 
code toepassen of uitleggen waarom dit niet 
gebeurt. De ‘Bankencode’ zal vervolgens bij 
wet als officiële gedragscode voor de 
banken worden aangewezen, zo maakt 
minister Bos (Financiën) op 15 juni jl. aan de 
Tweede Kamer bekend. De ‘Bankencode’ 
zal volgens de NVB aansluiten bij de Code 
Tabaksblat en bij de bestaande wet- en 
regelgeving. De naleving van de 

Bankencode zal worden gemonitord door 
een in te stellen Monitoring Commissie. 
Minister Bos en de NVB streven er naar om 
de ‘Bankencode’ nog dit jaar af te ronden. 
 
• Euronext Amsterdam schrapt 

advertentieplicht oproeping 
aandeelhoudersvergaderingen 

Beursgenoteerde ondernemingen hoeven 
per 1 juli a.s. geen advertentie meer in een 
landelijk verspreid Nederlands dagblad en in 
de Officiële Prijscourant op te nemen om 
hun aandeelhouders op te roepen voor de 
aandeelhoudersvergadering. Dit heeft 
Euronext Amsterdam op 25 juni jl. bekend 
gemaakt. De oproeping dient nu op de 
website van de beursgenoteerde 
onderneming te worden geplaatst en door 
middel van een persbericht kenbaar te 
worden gemaakt. Ook de andere 
publicatieverplichtingen uit hoofde van de 
noteringsovereenkomst met Euronext 
Amsterdam komen per 1 juli a.s. te 
vervallen. Beursgenoteerde ondernemingen 
hoeven voortaan (slechts) te voldoen aan de 
wettelijke publicatievereisten. 
 
• G8 wil gezamenlijke set standaarden 

t.a.v. fatsoen, integriteit en 
transparantie 

De ministers van Financiën van de acht 
grootste geïndustrialiseerde landen (G8) 
willen voor het internationale bedrijfsleven 
en de financiële sector een gezamenlijke set 
standaarden op het terrein van “fatsoen, 
integriteit en transparantie” ontwikkelen. Dit 
hebben de ministers verklaard tijdens hun 
G8-bijeenkomst op 13 juni jl. in Lecce 
(Italië). De ministers hebben beloofd in dat 
kader o.a. gezamenlijke corporate 
governance standaarden te ontwikkelen. 
Deze zullen o.a. betrekking hebben op 
bestuurdersbeloning en 
verslaggevingsstandaarden. De set van 
standaarden zal voortbouwen op werk dat al 
is verricht door het IMF, de Wereldbank en 
de OESO. Het “Lecce Framework” zal 
worden ingebracht in bredere fora, 
waaronder de G20. 
 
• Britse institutionele beleggers willen 

meer gaan samenwerken 
De Britse belangenorganisaties Association 
of British Insurers (ABI), de Association of 
Investment Companies (AIC), de Investment 
Management Association en de National 
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Association of Pension Funds (NAPF) willen 
binnen het Institutional Shareholders’ 
Committee (ISC) nauwer gaan 
samenwerken. Dit blijkt uit een paper dat het 
ISC op 5 juni jl. naar de Financial Reporting 
Council en naar Sir David Walker heeft 
gestuurd die de markt momenteel 
consulteren over een aanpassing van de 
Briste corporate governance code 
respectievelijk van de corporate governance 
van de Britse banken. Het ISC wil de dialoog 
met de Britse beursgenoteerde 
ondernemingen versterken, waaraan niet 
alleen Britse institutionele beleggers 
deelnemen, maar ook buitenlandse 
beleggers en staatsfondsen. Daarbij dient 
de toezichthouder wel de huidige 
onzekerheden over ‘acting in concert’ en het 
beschikken over koersgevoelige informatie 
weg te nemen. Het ISC toont zich in het 
document verder voorstander van het 
opstellen van een code waarin de 
verantwoordelijkheden van institutionele 
beleggers zijn beschreven. Het ISC zal deze 
code komende zomer publiceren, waarna 
institutionele beleggers worden gevraagd 
deze code te onderschrijven. Het ISC-paper 
is een reactie op de kritiek van met name de 
Britse minister van Financiële Diensten, 
Paul Myners, op het gebrek aan monitoring 
door de institutionele beleggers (zie 
Nieuwsbrief van mei 2009). Het ISC doet in 
het paper verder de suggestie dat alle 
voorzitters van de commissies van de Board 
elk jaar worden (her)benoemd teneinde de 
verantwoordelijkheidsstelling van het 
bestuur te versterken. Indien de steun voor 
een dergelijke voorzitter lager is dan 75 
procent van de uitgebrachte stemmen 
(inclusief onthoudingen) dan dient in het 
volgende jaar de 
aandeelhoudersvergadering zich uit te 
spreken over de positie van de Chairman.  
 
• Aandeelhouders Duitse 

ondernemingen krijgen stemrecht 
over bestuurdersbeloningen 

Het remuneratierapport van Duitse 
beursgenoteerde ondernemingen moet 
voortaan voor een niet-bindende stem aan 
de aandeelhoudersvergadering worden 
voorgelegd. Het Duitse parlement 
(Bundestag) heeft een wetsvoorstel waarin 
dit element is opgenomen op 18 juni jl. 
aangenomen. Het wetsvoorstel, ingediend 
door de coalitiepartijen CDU/CSU en SPD, 

heeft betrekking op de procedure van de 
totstandkoming van de bestuurdersbeloning 
en de transparantie daarover. Zo bevat het 
wetsvoorstel de verplichting om de variabele 
beloningen van bestuurders te maximeren. 
In het wetsvoorstel is verder de bepaling 
opgenomen dat opties in de eerste vier jaar 
na toekenning niet mogen worden 
uitgeoefend. Dit is een verdubbeling van de 
termijn die momenteel in de Duitse 
wetgeving is opgenomen. Daarnaast mag 
niet langer een speciale 
remuneratiecommissie de beloning van 
bestuurders vaststellen, maar is dit de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
gehele raad van commissarissen. Het 
wetsvoorstel moet nog door de Bundesrat 
(vergelijkbaar met de Nederlandse Eerste 
Kamer) worden goedgekeurd. 
 
• Zwitserse toezichthouder verbiedt 

toekenning bankbonussen als verlies 
wordt geleden 

Een Zwitserse bank mag zijn werknemers 
geen bonussen meer toekennen in het geval 
de bank verlies lijdt. De toekenning van 
variabele beloningselementen dient te zijn 
gekoppeld aan de lange termijn 
winstgevendheid van de bank. Dit stelt de 
Zwitserse financieel toezichthouder FINMA 
voor in een op 3 juni jl. gepubliceerd 
consultatiedocument over de toekomst van 
de beloningssystemen van Zwitserse 
banken. De nieuwe regels, die zullen gelden 
voor alle Zwitserse banken, zullen op 1 
januari 2010 in werking treden. De Zwitserse 
toezichthouder wil naast de regels over de 
structuur van het beloningsbeleid ook de 
transparantie over beloningen aanscherpen. 
Zo zullen de Zwitserse banken niet alleen 
moeten rapporteren over het 
beloningsbeleid voor het bestuur, maar ook 
over de beloningsstructuur van de rest van 
de werknemers. Belanghebbenden kunnen 
tot 14 augustus a.s. reageren op de 
voorstellen van FINMA. 

 
• Britse financieel toezichthouder 

verlengt meldingsplicht significante 
shortposities 

Partijen die een netto short positie hebben 
van 0,25 procent in een aandeel van een 
Britse financiële instelling, dienen dit te 
melden bij de Britse financieel 
toezichthouder FSA. Ook elke uitbreiding 
(en eventuele vermindering) met een tiende 
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procentpunt dient bij de toezichthouder te 
worden gemeld. Dit heeft de FSA op 26 juni 
jl. bekend gemaakt. Het meldingsregime 
gold de afgelopen maanden al, maar zou op 
30 juni aflopen. De Britse toezichthouder 
heeft het regime nu voor onbepaalde tijd 
verlengd.  
 
• Amerikaanse regering steunt 

wetsvoorstel betreffende ‘say on pay’ 
De Amerikaanse regering steunt de 
wetgevende initiatieven van het Congres om 
Amerikaanse beursgenoteerde 
ondernemingen te verplichten het 
remuneratierapport (met daarin een 
overzicht van de bestuurdersbeloningen) 
jaarlijks voor een adviserende stem aan de 
aandeelhoudersvergadering voor te leggen. 
De Amerikaanse regering wil ook dat de 
uitkering van vertrekbonussen (‘golden 
parachutes’) aan een adviserende stem 
door de aandeelhouders wordt 
onderworpen. Dit heeft de Amerikaanse 
minister van Financiën, Tim Geithner, op 10 
juni jl. bekend gemaakt. In hetzelfde 
statement kondigde Geithner aan wetgeving 
voor te bereiden om Amerikaanse 
beursgenoteerde ondernemingen te 
verplichten uitsluitend onafhankelijke 
personen in de remuneratiecommissies te 
benoemen. De remuneratiecommissies 
krijgen verder de wettelijke 
verantwoordelijkheid en middelen om 
externe beloningsadviseurs in te huren. 
Minister Geithner stelde voorts Kenneth R. 
Feinberg aan als ‘special master’ om 
toezicht te houden op de beloningen van 
bestuurders en van de honderd hoogst 
beloonde medewerkers van die bedrijven 
die veel overheidssteun hebben gekregen, 
zoals AIG, Citigroup, Bank of America, 
Chrysler en General Motors. 
 
• Nieuw initiatief Amerikaans congres 

om positie aandeelhouders te 
versterken 

Bij het Amerikaans Congres is op 12 juni jl. 
een nieuw wetsvoorstel ingediend dat de 
positie van aandeelhouders van 
Amerikaanse beursgenoteerde 
ondernemingen wil versterken. 
Initiatiefnemer van het wetsvoorstel is lid 
van het Huis van Afgevaardigden Gary 
Peters (Republikein; Michigan). Hij stelt in 
het wetsvoorstel o.a. voor om 
effectenintermediairs te verbieden in 

aandeelhoudersvergaderingen voor hun 
cliënten te stemmen zonder duidelijke 
steminstructie. Voorts wil hij 
beloningsconsultants verbieden zowel 
werkzaamheden te verrichten voor de 
remuneratiecommissie als voor het 
uitvoerend bestuur van de betreffende 
onderneming. Een ander element in het 
wetsvoorstel is de openbaarmaking van de 
specifieke prestatiecriteria die worden 
gebruikt voor het vaststellen van bonussen. 
Andere bepalingen komen overeen met het 
wetsvoorstel dat de Democratische senator 
Chuck Schumer (New York) op 19 mei jl. bij 
het Congres heeft ingediend (zie 
Nieuwsbrief van mei 2009). 
 
• Japanse beurstoezichthouder 

onderstreept verantwoordelijkheden 
Japanse institutionele beleggers 

Uitoefening van zeggenschapsrechten als 
onderdeel van de fiduciaire 
verantwoordelijkheid van Japanse 
pensioenfondsen moet in de Japanse 
wetgeving worden opgenomen. Daarnaast 
moeten Japanse institutionele beleggers 
verplicht worden gesteld om een stembeleid 
te hebben en te publiceren en om 
transparant te zijn over hun stemgedrag op 
individuele aandeelhoudersvergaderingen. 
Deze aanbevelingen doet een speciale 
werkgroep van de Japanse financieel 
toezichthouder in een rapport over de 
internationalisering van de Japanse 
kapitaalmarkt dat 17 juni jl. openbaar is 
gemaakt. Het rapport bevat een groot aantal 
baanbrekende voorstellen om de corporate 
governance van de Japanse 
beursgenoteerde ondernemingen te 
versterken. Als het aan de werkgroep ligt 
moeten Japanse raden van commissarissen 
voor een derde uit onafhankelijke personen 
bestaan en moeten de ondernemingen hun 
beloningsbeleid en de individuele 
bestuurdersbeloningen openbaar maken. 
Verder moeten de ondernemingen verplicht 
worden gesteld de stemuitslagen van de 
aandeelhoudersvergaderingen openbaar te 
maken. Binnenkort zal de Japanse regering 
zich over het rapport buigen als ook het 
Japanse ministerie van Economische Zaken 
een rapport over hervormingen van de 
Japanse corporate governance wetgeving 
publiceert.  
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