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NIEUWSBRIEF 

Maandelijkse uitgave, editie mei 2010 

Nieuws van de Stichting 

 Eumedion reeds bezig met 
aanbevelingen Commissie De Wit 
over rol aandeelhouders 

Eumedion prijst de Commissie De Wit voor 
de gestructureerde wijze waarop zij de 
gebeurtenissen in de financiële sector van 
de afgelopen jaren in samenhang heeft 
beschreven. Eumedion onderschrijft 
grotendeels de analyse die ten grondslag 
ligt aan de aanbevelingen van de 
Commissie over de rol van aandeelhouders. 
De kern van de analyse stemt sterk overeen 
met de analyse van Eumedion in haar 
recent gepubliceerd position paper over 
betrokken aandeelhouderschap. Het 
Eumedion position paper bevat 
aanbevelingen die invulling geven aan wat 
de Commissie De Wit de “maatschappelijke 
verantwoordelijkheid” van aandeelhouders 
noemt. Dit zijn de kernpunten van de eerste 
reactie van Eumedion op het op 10 mei jl. 
gepubliceerde rapport 'Verloren krediet' van 
de Tijdelijke Tweede Kamercommissie 
onderzoek financieel stelsel (zie ook de 
rubriek „Nieuws uit Den Haag‟). De gehele 
reactie kan worden gedownload via: 
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Persbericht_C
ommissie_De_Wit_10-5-10.pdf  

 

 Eumedion steunt wettelijke regeling 
voor beheerst beloningsbeleid bij 
financiële instellingen 

Eumedion vindt een wettelijke regeling om 
een beheerst beloningsbeleid bij financiële 
instellingen te bevorderen na de ervaringen 
met de financiële crisis voor de hand liggen 
en ook in lijn met de aanpak die 
internationaal wordt gevolgd. Zij steunt 
daarom in grote lijnen de wettelijke 
inkadering van de door De Nederlandsche 
Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) in mei 2009 gepubliceerde  

principes voor een beheerst beloningsbeleid 
bij financiële instellingen. Dit schrijft 
Eumedion in haar reactie van 20 mei jl. op 
het conceptbesluit van het ministerie van 
Financiën dienaangaande. Uit de reactie 
blijkt dat Eumedion nog wel een aantal 
technische opmerkingen heeft bij het 
conceptbesluit. Zo zou in de definitieve 
versie van het besluit duidelijk moeten 
worden dat de financieel toezichthouders 
pas na vaststelling van het beloningsbeleid 
door de aandeelhoudersvergadering (AVA) 
het beloningsbeleid mogen beoordelen op 
verenigbaarheid met de principes over een 
beheerst beloningsbeleid. DNB en AFM 
zouden een „noodrem‟ moeten hebben i.p.v. 
interferentie voorafgaand aan de vaststelling 
door de AVA. Daarnaast toont Eumedion 
zich tegenstander van de voorgestelde 
ruime bevoegdheid voor DNB en de AFM 
om nadere regels te stellen (die verder gaan 
dan die genoemd in het conceptbesluit) voor 
beheerst beloningsbeleid. Eumedion is van 
mening dat alleen de regering aanvullende 
regels zou mogen stellen. Het gehele 
commentaar is te downloaden via: 
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Commentaar_
Besluit_beheerst_beloningsbeleid.pdf  
 

 Eumedion roept Eerste Kamer op tot 
spoedige afronding wetsvoorstel 
richtlijn aandeelhoudersrechten  

Eumedion roept de Eerste Kamer op het 
wetsvoorstel ter implementatie van de 
richtlijn aandeelhoudersrechten op de kortst 
mogelijke termijn aan te nemen. Dit schrijft 
Eumedion in een brief van 27 mei jl. aan de 
Eerste Kamer. De richtlijn had reeds op 3 
augustus 2009 in de Nederlandse wet- en 
regelgeving moeten zijn geïmplementeerd. 
Door de te late implementatie kunnen 
aandeelhouders van Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen hun 
rechten minder adequaat uitoefenen dan 
aandeelhouders van ondernemingen in de 
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EU-lidstaten waar de richtlijn al wel is 
opgenomen in de wetgeving, aldus 
Eumedion. Naar verwachting zal de 
Europese Commissie binnen enkele weken 
een zaak tegen Nederland bij het Hof van 
Justitie aanhangig maken wegens de te late 
implementatie van de richtlijn. Het Hof kan 
Nederland een forse boete geven. In de 
brief spreekt Eumedion verder haar steun uit 
aan de belangrijkste voorstellen in het 
wetsvoorstel, waaronder de verlenging van 
de AVA-oproepingstermijn van 15 naar 42 
dagen. Een dergelijke termijn kan bijdragen 
aan een “adequate en goed doordachte 
uitoefening door aandeelhouders van hun 
stemrechten, juist ook bij zogenoemde 
buitengewone 
aandeelhoudersvergaderingen” (BAVA‟s), 
aldus Eumedion. Eumedion wijst er op dat 
tijdens BAVA‟s vaak belangrijke voorstellen 
zijn geagendeerd, zoals fusies, grote 
overnames en afsplitsingen en omvangrijke 
emissies van aandelen ter financiering van 
overnames. De Eerste Kamercommissie 
voor Justitie zal op 1 juni a.s. een nader 
voorlopig verslag bij het wetsvoorstel 
opstellen. Het gehele commentaar is te 
downloaden via: 
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Brief_EK_rl_a
andeelhoudersrechten_2.pdf  
 

 Eumedion Scriptieprijs 2010 van start 
Net als in 2008 en 2009 zal Eumedion ook 
in 2010 een prijs van 2500 euro uitloven 
voor de schrijver/schrijfster van de beste 
afstudeerscriptie die goed 
ondernemingsbestuur en/of duurzaamheid 
als hoofdonderwerp heeft. Met de 
scriptieprijs wil Eumedion het onderzoek 
naar aspecten van goed 
ondernemingsbestuur en duurzaamheid 
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 
september 2010. De scripties zullen ook dit 
jaar weer worden beoordeeld door een 
deskundige jury. De prijs zal tijdens de 
volgende Eumedion Vergadering van 
Deelnemers (28 november 2010) worden 
uitgereikt. De scripties kunnen per e-mail bij 
Eumedion worden ingediend 
(info@eumedion.nl). Ga voor meer 
informatie naar: 
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Text_thesis_p
rize_2010.pdf  

Uit het bestuur 

Tijdens de vergadering van het Algemeen 
bestuur van 8 april jl. werd het jaarverslag 
2009 besproken en werd de jaarrekening 
2009 vastgesteld. Tevens werd het 
Eumedion-commentaar op de consultatie 
over de Britse Stewardship Code 
vastgesteld.  

Activiteiten Commissies 

 De Juridische Commissie besprak 
tijdens haar vergadering van 12 mei jl. 
o.a. het conceptcommentaar op het 
conceptbesluit „beheerst 
beloningsbeleid‟, een memo over 
mogelijkheden tot extra bescherming 
van minderheidsaandeelhouders na 
gestanddoening van een openbaar bod 
en het rapport van de Commissie De 
Wit.  

 De Beleggingscommissie vergaderde 
op 17 mei jl. o.a. over het 
evaluatierapport van het AVA-seizoen 
2010. 

 De Audit Commissie besprak tijdens 
haar vergadering van 27 mei jl. o.a. de 
stand van zaken in de Raad voor de 
Jaarverslaggeving (RJ), de voorgestelde 
aanpassing van IAS 19 en de concept 
ICGN Corporate Risk Oversight 
Principles. 

 De ad hoc werkgroep Stewardship 
Code besprak tijdens zijn vergaderingen 
van 6 en 26 mei jl. een memo over de 
voor- en nadelen van het eventueel 
opstellen van een Nederlandse code 
voor institutionele beleggers. 

Komende activiteiten 

 2 juni 2010, 14.00 uur, Eumedion-
NIVRA-VBA-seminar „Het jaarverslag: 
rode oortjes of papierbak?‟, NIVRA-
kantoor, Amsterdam. Onder leiding van 
Jaap van Manen discussiëren 
beleggers, analisten en accountants 
over de toegevoegde waarde van het 
jaarverslag, de jaarrekening en andere 
bedrijfsinformatie. Aanmelden is nog 
mogelijk via 
htttp://www.nivra.nl/NivraSite/Het+NIVRA/De
batbijeenkomst_jaarverslag.aspx. 

 4 juni 2010, Vergadering Algemeen 
bestuur. Het Algemeen bestuur 
vergadert o.a. over het evaluatierapport 
van het AVA-seizoen 2010 en de 
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rapportage van de ad hoc Werkgroep 
Stewardship Code.  

Nieuws uit Den Haag 

 Commissie De Wit wil “verantwoord 
aandeelhouderschap” 

De checks en balances binnen de financiële 
sector waren niet op orde. De verschillende 
gremia hebben niet de rol gespeeld die van 
hen mocht worden verwacht. Dit is één van 
de conclusies in het op 10 mei jl. 
gepresenteerde rapport „Verloren krediet‟ 
van de Tijdelijke Tweede Kamercommissie 
Onderzoek Financieel Stelsel (ook wel 
Commissie De Wit genoemd). Volgens de 
commissie hebben aandeelhouders zich met 
name geconcentreerd op het creëren van 
aandeelhouderswaarde op korte termijn. 
“Dat heeft ervoor gezorgd dat lange-
termijndoelstellingen voor de financiële 
instelling, zoals duurzaamheid en 
continuïteit, in de praktijk van 
ondergeschikter belang werden”, aldus de 
commissie. De commissie wil daarom dat 
aandeelhouders zich meer maatschappelijk 
verantwoord opstellen en zij steunt daarom 
initiatieven om te komen tot “duurzaam 
aandeelhouderschap”, zoals 
loyaliteitsdividend en meer stemrecht voor 
trouwe aandeelhouders. Alle financiële 
instellingen, waaronder pensioenfondsen en 
beleggingsmaatschappijen, zouden volgens 
de commissie sociale, ethische en 
milieuaspecten moeten betrekken in hun 
bedrijfsvoering. De commissie pleit er verder 
voor om, in navolging van de Code Banken, 
aparte gedragscodes op te stellen voor 
verzekeraars, pensioenfondsen en 
beleggingsmaatschappijen. In deze codes 
zouden aanbevelingen moeten worden 
opgenomen over o.a. beloningen, 
risicomanagement en raden van 
commissarissen. Het is nog niet bekend 
wanneer de Tweede Kamer zich over de 
conclusies van de commissie zal buigen. 
 

 Commissarissen krijgen wettelijke 
mogelijkheid tot terugvordering of 
aanpassing bonussen 

De raad van commissarissen van een 
naamloze vennootschap en van een 
financiële instelling kan straks de waarde 
van een in het vooruitzicht gestelde bonus 
bijstellen of een uitgekeerde bonus namens 
de onderneming terugvorderen. Daarnaast 
wordt de raad van commissarissen van 

beursondernemingen verplicht te toetsen of 
bestuurdersbonussen die onvoorwaardelijk 
worden in het geval van een openbaar bod 
moeten worden aangepast. De ministerraad 
heeft op 28 mei jl. ingestemd met een 
daartoe strekkend wetsvoorstel van de 
minister van Justitie en het voorstel  voor 
advies naar de Raad van State gestuurd. 
Tegelijkertijd ging de ministerraad akkoord 
met een wetsvoorstel van de minister van 
Financiën om voor de financiële sector een 
versterkte regeling in te voeren. De hiervoor 
genoemde mogelijkheden van de raad van 
commissarissen zullen volgens het 
Financiën-wetsvoorstel gelden voor alle 
financiële ondernemingen, voor alle 
variabele beloningen (niet alleen bonussen 
maar ook winstdelingsregelingen) en voor 
alle dagelijkse beleidsbepalers (ruimer 
begrip dan bestuurders).  
 

 “Ontbreken standpunt OR tast 
besluitvorming AVA niet aan”  

Het ontbreken van een standpunt van de 
ondernemingsraad (OR) tast de 
besluitvorming door de AVA over een 
onderwerp waarover de OR het recht heeft 
een standpunt kenbaar te maken niet aan. 
Dit schrijft de minister van Justitie in zijn 
memorie van antwoord van 3 mei jl. op 
vragen van de Eerste Kamer bij het 
wetsvoorstel ter introductie van een 
spreekrecht van de OR in de AVA. Het 
wetsvoorstel bepaalt dat een OR van o.a. 
een beursgenoteerde 
structuurvennootschap de mogelijkheid krijgt 
aan de AVA een standpunt kenbaar te 
maken over belangrijke bestuursbesluiten 
en besluiten tot benoeming, schorsing en 
ontslag van bestuurders en commissarissen, 
alsmede t.a.v. het beloningsbeleid. De 
minister schrijft in de memorie van antwoord 
dat het de AVA niet kan worden 
aangerekend als bestuur en raad van 
commissarissen de OR niet in de 
gelegenheid hebben gesteld een standpunt 
over de hiervoor genoemde besluiten 
kenbaar te maken. De finale besluitvorming 
door de AVA kan om die reden dan ook niet 
nietig of vernietigbaar zijn. De minister 
schrijft verder dat een volgend kabinet moet 
besluiten over de wens van de Eerste 
Kamer om de effecten van het wetsvoorstel 
te evalueren en te bekijken of ook nog 
andere besluiten onder de reikwijdte van het 
wetsvoorstel moeten worden gebracht. De 
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Eerste Kamer heeft aangegeven gebruik te 
willen maken van de mogelijkheid om een 
tweede ronde van schriftelijke vragen in te 
dienen. 
 

 Tweede Kamer wil „naked short 
selling‟ van financiële aandelen 
voorlopig verbieden 

De Tweede Kamer wil dat het tot in ieder 
geval 31 maart 2011 verboden is om 
aandelen van Nederlandse beursgenoteerde 
financiële instellingen ongedekt te verkopen 
(„naked short selling‟). Een motie met een 
dergelijke strekking is, met steun van de SP, 
PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 
de PVV, op 20 mei jl. door de Tweede 
Kamer aangenomen. Een meerderheid van 
de Tweede Kamer vindt dat Nederland het 
voorbeeld van de Duitse 
beurstoezichthouder moet volgen die een 
dergelijk verbod voor de Duitse markt op 19 
mei jl. instelde. Het kabinet heeft in een brief 
van 20 mei jl. de Tweede Kamer laten 
blijken sterk de voorkeur te geven aan een 
Europese aanpak boven een nationale 
aanpak. Het kabinet schrijft in de brief 
verder dat de Europese Commissie 
binnenkort een consultatiedocument zal 
publiceren over o.a. transparantie van short 
selling. Daarnaast heeft Europees 
Commissaris Barnier (Interne Markt) de 
intentie uitgesproken om in oktober 2010 
met een formeel wetgevingstraject te 
komen. Het kabinet heeft voorts de AFM 
gevraagd nationaal en internationaal te 
onderzoeken welke marktpartijen zich aan 
“ongewenste marktpraktijken” schuldig 
hebben gemaakt. 
 

 Kabinet vraagt Monitoring 
Commissie Code Banken versneld te 
rapporteren over naleving code 

De Monitoring Commissie Code Banken 
(Commissie Burgmans) zal reeds kort na de 
zomer rapporteren over de naleving van de 
Code Banken en zal, waar nodig, 
aanbevelingen doen tot aanscherping ervan. 
Dit blijkt uit een brief van 18 mei jl. van de 
minister van Financiën aan de Tweede 
Kamer over de implementatie van de 
hervormingen in de financiële sector. N.a.v. 
vragen uit de Tweede Kamer heeft het 
kabinet de Commissie Burgmans verzocht 
eerder te rapporteren dan oorspronkelijk de 
bedoeling was (2011). In de „quick scan‟ van 
kort na de zomer zal de Commissie in ieder 

geval aandacht besteden aan “de inbedding 
van het in de code vastgelegde 
beloningsbeleid in de praktijk” waarmee o.a. 
een beeld kan worden gevormd van het 
gebruik van de mediaan en het uitgangspunt 
„geen winst, geen bonus‟. De minister van 
Financiën zal ook met verzekeraars “nauw 
contact” onderhouden over de voortgang in 
de praktijk. Indien aanvullende wettelijke 
maatregelen vereist zijn, kan daar 
vervolgens gericht toe worden overgegaan”, 
aldus de minster. 

Nieuws uit Brussel 

 Europese Raad en Parlement zetten 
stap naar akkoord richtlijnvoorstel 
alternatieve beleggingsfondsen 

Hedgefondsen, private 
equitymaatschappijen en andersoortige 
alternatieve beleggingsfondsen zullen 
binnenkort onder toezicht worden geplaatst. 
De Europese Raad van ministers van 
Economische Zaken en Financiën (Ecofin) 
bereikte op 18 mei jl. een politiek akkoord 
over het richtlijnvoorstel dienaangaande. 
Een dag eerder stelde de  Commissie voor 
Economische en Monetaire 
Aangelegenheden (EMAC) van het 
Europees Parlement haar positie t.a.v. het 
richtlijnvoorstel vast. Aangezien er nog grote 
verschillen bestaan tussen de tekst 
waarover de Ecofin een akkoord heeft 
bereikt en die waarover EMAC het eens is 
geworden, zal in de komende maanden een 
delegatie van de Europese Commissie, het 
Raadsvoorzitterschap en EMAC pogen een 
compromistekst te bewerkstelligen. 
Gestreefd wordt om in augustus 2010 een 
akkoord te bereiken over een 
gemeenschappelijke tekst. Eén verschil is 
dat de EMAC-tekst „naked short selling‟ 
geheel aan banden legt, terwijl de Ecfon-
tekst hierover zwijgt. Daarnaast bestaan er 
verschillen over de mogelijkheden van 
Europese institutionele beleggers om nog te 
kunnen beleggen in niet-Europese 
alternatieve beleggingsfondsen en de 
mogelijkheden voor dergelijke fondsen om 
hun producten binnen de EU aan te bieden. 
Een aantal EU-lidstaten, waaronder het 
Verenigd Koninkrijk, heeft zijn zorgen 
uitgesproken over dit zgn. derde-
landenbeleid. Het voorzitterschap van de 
Raad heeft aangegeven tijdens de verdere 
onderhandelingen rekening te zullen houden 
met de zorgen van de betreffende lidstaten. 



 5 

Ondernemingsnieuws 

 Brunel trekt voorstel tot verhoging 
agenderingsdrempel in 

Detacheringbedrijf Brunel International heeft 
haar voorstel tot verhoging van de 
agenderingsdrempel tijdens haar AVA van 6 
mei jl. ingetrokken. De onderneming, 
opgenomen in de AScX-index, had haar 
aandeelhouders voorgesteld de statuten op 
het punt van het agenderingsrecht 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van 
het wetsvoorstel Frijns aan te passen. Zoals 
bekend maakt dit wetsvoorstel het voor 
ondernemingen mogelijk de 
agenderingsdrempel te verhogen van 1 naar 
3 procent van het geplaatste kapitaal. Dit is 
echter optioneel; ondernemingen worden 
niet verplicht gesteld de nieuwe drempel in 
de statuten op te nemen. Een aantal 
aandeelhouders had voorafgaand aan de 
AVA van Brunel bezwaar gemaakt tegen het 
voorstel om de agenderingsdrempel te 
verhogen. Tijdens de AVA verklaarde Brunel 
dat het voorstel werd ingetrokken omdat het 
Nederlandse wetsvoorstel mogelijk strijdig is 
met de Europese richtlijn 
aandeelhoudersrechten. Brunel wil daarom 
eerst de ontwikkelingen afwachten, alvorens 
volgend jaar (eventueel) met een nieuw 
voorstel te komen. AEX-onderneming Fugro 
en AMX-onderneming ASM International 
hebben hun voorstellen tot aanpassing van 
het agenderingsrecht tijdens hun AVA‟s in 
mei daarentegen wel doorgezet. 
 

 Van Lanschot past beloning 
bestuursvoorzitter staande de AVA 
aan 

Bankinstelling Van Lanschot heeft tijdens 
haar AVA van 6 mei jl. het voorstel voor een 
nieuw beloningsbeleid aangepast. In het 
oorspronkelijke voorstel zou het vaste 
salaris van de bestuursvoorzitter worden 
verhoogd van 550.000 naar 700.000 euro. 
Tegelijkertijd zou de maximaal te behalen 
bonus, conform de Code Banken, worden 
verlaagd van 225 naar 100 procent van het 
vaste salaris en zou de ontslagvergoeding, 
conform de Code Banken en de Code 
Tabaksblat, worden versoberd van twee 
maal het vaste salaris naar eenmaal het 
vaste jaarsalaris. De president-commissaris 
verklaarde tijdens de AVA dat de 
“maatschappelijke discussies” aanleiding 
waren voor nadere gesprekken. Deze 

gesprekken hebben erin geresulteerd dat 
het vaste jaarsalaris voor de 
bestuursvoorzitter is bepaald op 650.000 
euro, terwijl de ontslagvergoeding is 
verhoogd naar het niveau uit het eerdere 
beloningsbeleid, namelijk twee vaste 
jaarsalarissen. Het beloningsbeleid werd 
met grote meerderheid aangenomen, 
waarbij zij aangetekend dat de „stemmers op 
afstand‟ bij de stembepaling uitgingen van 
het oorspronkelijke aanpassingsvoorstel. 

Overige interessante zaken 

 AFM constateert verbeteringen in 
halfjaarlijkse financiele verslaggeving 

De kwaliteit van de halfjaarberichten van 
beursgenoteerde ondernemingen is na de 
implementatie van de Europese 
Transparantierichtlijn (op 1 januari 2009) 
sterk verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek dat 
de AFM op 17 mei jl. heeft gepubliceerd.  
Vooral de toelichting over 
seizoensinvloeden, dividenduitkeringen en 
omzetsegmentatie is in 2009 sterk verbeterd 
t.o.v. 2008. Volgens de AFM heeft de 
toegenomen betrokkenheid van de 
accountant bij het halfjaarbericht een 
positieve invloed gehad op de kwaliteit van 
het halfjaarbericht. Hoewel de 
informatieverschaffing aan beleggers 
duidelijk is toegenomen, ziet AFM op een 
aantal punten ruimte voor verbetering. Het 
gaat hierbij o.a. om de toelichting over de 
belangrijkste gebeurtenissen in de eerste 
zes maanden van het boekjaar en de risico‟s 
en onzekerheden voor de nog resterende 
zes maanden. Ook de toelichting op 
materiële overnames moet volgens de AFM 
beter. Dat geldt ook voor de toelichting op 
het „overzicht van Comprehensive Income‟.  

 

 Bestuurders Britse 
beursondernemingen moeten elk jaar 
worden herkozen 

Alle bestuurders van de 350 grootste Britse 
beursgenoteerde ondernemingen moeten 
jaarlijks door de AVA worden herkozen. Dit 
is één van de nieuwe bepalingen in de 
herziene Britse corporate governance code 
die 28 mei jl. is gepubliceerd. Volgens de 
Financial Reporting Council – de Britse 
evenknie van de Commissie Streppel – zal 
jaarlijkse herbenoeming bijdragen aan een 
grotere aanspreekbaarheid (accountability) 
van bestuurders. Verder zijn nieuwe 
bepalingen opgenomen om de 
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deskundigheid, onafhankelijkheid en 
„tijdscommitment‟ van niet-uitvoerende 
bestuurders te bevorderen. Voorts dient het 
functioneren van het bestuur van de 350 
grootste Britse beursgenoteerde 
ondernemingen ten minste elke drie jaar 
door een externe partij te worden 
geëvalueerd en wordt de 
verantwoordelijkheid van het bestuur voor 
het bepalen van de risicobereidheid 
onderstreept. Gerelateerd hieraan worden 
ondernemingen verplicht gesteld hun 
strategie begrijpelijk in hun jaarverslag 
uiteen te zetten. De nieuwe code, waarop 
ook weer de „pas toe of leg uit‟-regel van 
toepassing is, treedt op 29 juni a.s. in 
werking en gaat gelden voor de boekjaren 
die op deze datum of daarna aanvangen. 

 

 Britse institutionele beleggers zetten 
„Institutional Investor Council‟ op 

Het Britse Institutional Shareholders 
Committee, het informele 
samenwerkingsverband van de Britse 
pensioenfondsen, verzekeraars, 
vermogensbeheerders en 
beleggingsinstellingen, heeft op 18 mei jl. 
een nieuwe organisatie opgericht: de 
Institutional Investor Council. Deze Raad 
moet er o.a. voor zorgen dat Britse 
institutionele beleggers meer met 1 mond 
spreken over beleidsissues en dat zij samen 
optrekken richting beursgenoteerde 
ondernemingen, vooral wanneer de 
ondernemingen financiële problemen 
hebben. Daarnaast moet de Raad de 
toepassing van de aanstaande Britse 
Stewardship Code bevorderen. Het is de 
bedoeling dat de Raad in augustus een 
eigen bestuur en statuten heeft. 
 

 Wetsvoorstel ter versterking van 
aandeelhoudersrechten door 
Amerikaanse Senaat goedgekeurd 

Aandeelhouders van Amerikaanse 
beursgenoteerde ondernemingen krijgen 
binnenkort een adviserende stem over de 
bestuurdersbeloningen. Daarbij mag een 
Amerikaanse broker bij dit agendapunt niet 
naar eigen inzicht stemmen op de aandelen 
van zijn cliënten indien geen specifieke 
steminstructies door de broker zijn 
ontvangen. Verder krijgt de Amerikaanse 
beurstoezichthouder SEC expliciet de 
mogelijkheid om te regelen dat 
aandeelhouders een kandidaat mogen 

voordragen voor het bestuur van 
Amerikaanse ondernemingen. Dit zijn 
enkele elementen uit de „Restoring 
American Financial Stability Act of 2010‟ die 
de Amerikaanse Senaat op 20 mei jl. met 59 
stemmen voor en 39 tegen heeft 
aangenomen. De 1616 pagina‟s tellende 
wet, vooral bedoeld om het toezicht op de 
Amerikaanse financiële sector te versterken, 
bepaalt ook dat de remuneratiecommissies 
van Amerikaanse beursgenoteerde 
ondernemingen onafhankelijk moeten zijn, 
dat het beloningsbeleid een zgn. „claw 
back‟-bepaling moet bevatten, dat in 
normale omstandigheden een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
in een aandeelhoudersvergadering volstaat 
om een kandidaat-bestuurder af te wijzen en 
dat ondernemingen moeten motiveren 
waarom de functies van „CEO‟ en 
„Chairman‟ door één dan wel door twee 
verschillende personen worden vervuld. Een 
soortgelijk wetsvoorstel werd op 11 
december 2009 door het Amerikaanse Huis 
van Afgevaardigden goedgekeurd. De beide 
wetten dienen nu nog te worden 
samengevoegd, waarna de Amerikaanse 
president zijn handtekening er onder kan 
zetten en de wet in werking kan treden. 
Verwacht wordt dat dit eind juni of begin juli 
zal gebeuren.  

 

 IASB wil grotere betrokkenheid van 
beleggers bij ontwikkeling financiële 
verslaggevingsstandaarden 

De International Accounting Standards 
Board (IASB), de opsteller van de 
internationale financiële 
verslaggevingsstandaarden (IFRS), heeft 
initiatieven genomen om beleggers meer te 
betrekken bij de ontwikkeling van de IFRS. 
Zo heeft de IASB recentelijk twee 
beleggingsanalisten aangesteld die bij de 
ontwikkeling van nieuwe IFRS specifiek de 
behoeften van beleggers onder de aandacht 
zullen brengen. Zij zullen ook – door middel 
van alerts – periodiek rapporteren over 
ontwikkelingen op het terrein van de 
financiële verslaggeving. Daarnaast is op de 
IASB-website een speciale sectie 
gereserveerd voor beleggers en zullen 
beleggers expliciet worden uitgenodigd te 
reageren op IASB-consultatiedocumenten. 
Meer informatie is te vinden op: 
http://go.iasb.org/investors.  
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