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Maandelijkse uitgave, editie augustus 2012 

Nieuws van de Stichting 

 Feike Sijbesma (DSM) spreker op 
Eumedion Symposium 2012 

Op 8 november a.s. vindt in de Jaarbeurs 
Utrecht het jaarlijkse symposium van 
Eumedion plaats. Dit jaar staat tijdens het 
symposium de vraag centraal ‘Lange termijn 
ondernemingsstrategie en lange 
termijnbeleggers: kan de één zonder de 
ander?’. Hoofdsprekers zijn Feike Sijbesma 
(bestuursvoorzitter DSM), Amra Baliç 
(directeur corporate governance BlackRock) 
en Hendrik Meesman (directeur Meesman 
Index Investments). Na de pauze vindt een 
paneldiscussie plaats met Hans Wijers (o.a. 
commissaris bij Heineken), John van 
Markwijk (directeur beleggingen 
pensioenfonds PME) en Jan Louis 
Burggraaf (adviseur fusies en overnames bij 
advocatenkantoor Allen & Overy). 
Dagvoorzitter is Steven Schuit (hoogleraar 
corporate governance aan de Nyenrode 
Business Universiteit). Indien u 
belangstelling heeft om dit symposium bij te 
wonen, dan kunt u dit kenbaar maken via 
info@eumedion.nl.     

Uit het bestuur 

Tijdens de vergadering van het Dagelijks 
bestuur van 30 augustus jl. werd o.a. 
gesproken over het financieel 
halfjaaroverzicht, de governance van 
Eumedion en over de conclusies uit het 
onderzoek naar het mogelijk opzetten van 
een apart engagementplatform door 
Eumedion.  

Komende activiteiten 

 21 september 2012, Vergadering 
Algemeen bestuur. Op de agenda 
staan o.a. de conclusies van het 
onderzoek naar het mogelijk opzetten 

van een apart engagementplatform door 
Eumedion en de voorstellen tot wijziging 
van het bestuursreglement. 

 9 oktober 2012, 13.30 uur, Eumedion-
NBA-VBA-seminar ‘De raad van 
commissarissen: een gesloten 
boek?’, NBA-kantoor, Amsterdam. 
Onder leiding van Jaap van Manen 
discussiëren commissarissen, 
bestuurders, beleggers, analisten, 
wetenschappers en accountants over 
het commissarissenverslag van 
beursvennootschappen. Aanmelden is 
mogelijk via de volgende hyperlink:  
https://form.n200.com/?s=2d5kermstc0it 

 8 november 2012, vanaf 13.00 uur, 
Eumedion-symposium te Utrecht. 
Sprekers als Feike Sijbesma (DSM), 
Amra Baliç (BlackRock), Hendrik 
Meesman (Meesman Index 
Investments), Hans Wijers (voormalig 
bestuursvoorzitter AkzoNobel), Jan 
Louis Burggraaf (Allen & Overy) en John 
van Markwijk (directeur beleggingen 
PME) gaan onder leiding van Steven 
Schuit (hoogleraar Nyenrode) in op het 
thema ‘lange termijn 
ondernemingsstrategie en lange termijn 
beleggers: kan de één zonder de 
ander?’ Aanmelden is mogelijk via 
info@eumedion.nl.  

 3 en 4 december, Rotterdam, Derde 
ICGN-UNPRI ESG 
Integratieprogramma. Cursus voor o.a. 
portefeuillemanagers en ‘ESG-
specialisten’ over de integratie van 
duurzaamheids- en governancefactoren 
in het beleggings- en stembeleid. Zie 
voor meer informatie en aanmelding: 
http://www.icgn.org/masterclass.php 
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Nieuws uit Den Haag 

 Overnamevehikels van private 
equitymaatschappijen vallen niet 
onder verbod op asset stripping 

Wanneer private equitymaatschappijen een 
speciale overnamevehikel oprichten om een 
beursgenoteerde onderneming over te 
nemen dan is het voorgenomen verbod op 
‘asset stripping’ van de betreffende 
onderneming niet van toepassing op het 
overnamevehikel. Dit blijkt uit de nota n.a.v. 
het verslag bij het wetsvoorstel ter 
implementatie van de Europese richtlijn 
betreffende beheerders van alternatieve  
beleggingsfondsen (‘AIFM’) in de 
Nederlandse wet- en regelgeving. De nota is 
op 20 augustus jl. door minister De Jager 
(Financiën) naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Volgens de minister van Financiën 
is de AIFM-richtlijn niet van toepassing op 
“een voor een bijzonder doel opgerichte joint 
venture”. Het is een overnamevehikel dan 
ook niet verboden om na de overname van 
de betreffende beursgenoteerde 
onderneming de verkoop van waardevolle 
activa, zoals belangrijke dochters, te 
initiëren en te steunen. Dat geldt ook voor 
voorstellen t.a.v. winstuitkeringen en 
kapitaalverminderingen. Het voorgenomen 
verbod op asset stripping geldt alleen voor 
de private equitymaatschappijen zelf. De 
minister schrijft in de nota ook dat wanneer 
een private equitymaatschappij toch 
meewerkt aan asset stripping of dat initieert 
dit geen privaatrechtelijke gevolgen heeft; 
het zal bijvoorbeeld niet leiden tot nietigheid 
van het besluit van de AVA. “Dat is in het 
belang van de rechtszekerheid ook niet 
gewenst”, aldus de minister. Wel heeft de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) de 
mogelijkheid om een bestuurlijke boete of 
een last onder dwangsom aan de 
betreffende private equitymaatschappij op te 
leggen. De Tweede Kamer houdt op 24 
september a.s. een wetgevingsoverleg over 
het wetsvoorstel. Er wordt naar gestreefd 
het wetsvoorstel aan het eind van 2012 in 
het Staatsblad te publiceren en per 22 juli 
2013 in werking te laten treden. 

 

 Ministerie van Economische Zaken 
wel herziening van criteria 
Transparantiebenchmark 

Het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) wil de criteria 

van de zgn. Transparantiebenchmark 
herzien. In de nieuwe criteria zal meer de 
nadruk worden gelegd op 
toekomstverwachtingen en op elementen 
van ‘integrated reporting’. Ook wordt het 
onderscheid tussen de algemene strategie 
en de ‘MVO-strategie’ opgeheven, ten 
faveure van maatschappelijke aspecten 
binnen de algemene strategie. Dit blijkt uit 
een consultatiedocument dat het ministerie 
op 9 augustus jl. heeft gepubliceerd. De 
Transparantiebenchmark heeft ten doel een 
beoordeling te geven van de inhoud en 
kwaliteit van externe verslaggeving t.a.v. 
maatschappelijke aspecten van 
ondernemen. De verslaggeving van de 500 
grootste en/of beursgenoteerde 
ondernemingen, universiteiten, 
overheidsdeelnemingen en vrijwillige 
toetreders worden afgezet tegen een 
criteriaset  die optimaal inzicht moet geven 
hoe Nederlandse ondernemingen 
rapporteren over de maatschappelijke 
aspecten van ondernemen. Uit de jaarlijkse 
benchmark wordt duidelijk hoe de 
transparantie van de gemiddelde 
Nederlandse onderneming of instelling zich 
ontwikkelt. De huidige criteriaset is voor het 
laatst in 2010 herzien. Volgens het 
ministerie is de maatschappelijke 
verslaggeving sindsdien verder 
geëvolueerd, zodat op sommige criteria 
inmiddels elke organisatie 100% scoort, 
terwijl voor andere waardevolle aspecten 
waarop de voorlopers zich onderscheiden 
nog geen criterium en puntenaantal is 
vastgesteld. Anderzijds vindt het ministerie 
de criteriaset niet goed aansluiten bij het 
midden- en kleinbedrijf (MKB).  In het najaar 
komt het ministerie daarom met een ‘light’-
versie van de criteriaset voor specifiek het 
MKB. Belanghebbenden kunnen tot 15 
september a.s. op het consultatiedocument 
reageren. Op 22 november a.s. zal de 
uiteindelijk nieuwe criteriaset worden 
gepubliceerd.    

Nieuws uit Brussel 

 Europese Commissie heeft intentie 
om begrip ‘acting in concert’ bij 
verplicht bod te verduidelijken 

De verplichting voor samenwerkende 
partijen om een openbaar bod uit te brengen 
wanneer zij gezamenlijk de verplicht 
bodgrens doorbreken stuit op verwarring en 
dient te worden verhelderd. De Europese 
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Commissie heeft daarom de intentie om zelf 
het begrip ‘acting in concert’ in het kader 
van het verplichte bod te verduidelijken dan 
wel de Europese beurstoezichthouder 
ESMA te vragen hierover ‘guidance’ op te 
stellen. Dit staat in een door de Europese 
Commissie opgesteld evaluatierapport over 
de werking van de Europese 
Overnamerichtlijn. Volgens de Europese 
Commissie is een negatief neveneffect van 
de onduidelijkheid over ‘acting in concert’ de 
terughoudendheid van grote institutionele 
beleggers om een gezamenlijke dialoog met 
een beursgenoteerde onderneming aan te 
gaan (‘engagement’). Eumedion heeft 
eerder ook al gepleit voor meer duidelijkheid 
over de term. Uit het evaluatierapport blijkt 
ook dat de Europese Commissie niet 
voornemens is om de Overnamerichtlijn aan 
te scherpen t.a.v. het doorbreken van 
beschermingsconstructies. De Commissie 
toont zich teleurgesteld dat aandeelhouders 
bij beursgenoteerde ondernemingen niet zelf 
hebben aangedrongen op een statutaire 
(automatische) doorbraak van 
beschermingsconstructies na een succesvol 
openbaar bod. Belanghebbenden hebben er 
echter bij de Europese Commissie op 
gewezen dat in de praktijk permanente 
juridische beschermingsconstructies 
nauwelijks nog houdbaar zijn bij een voor 
aandeelhouders aantrekkelijk overnamebod. 
De Europese Commissie kondigt in het 
document verder aan te bekijken of EU-
lidstaten niet te ruimhartig in hun nationale 
wetgeving vrijstellingen van het verplichte 
bod hebben opgenomen. 
 

 Weinig animo voor Europese 
harmonisatie van 
aandeelhoudersrechten 

Er bestaat in de EU weinig animo voor een 
verdere harmonisatie van de 
aandeelhoudersrechten via een aanpassing 
van de huidige EU-richtlijn 
aandeelhoudersrechten. Dat blijkt uit een 
recent gepubliceerde samenvatting van de 
reacties op de eerder dit jaar gehouden 
Europese consultatie over de toekomst van 
het Europese vennootschapsrecht. De 
Europese Commissie ontving maar liefst 
496 reacties; slechts 0,6% daarvan was 
afkomstig van (institutionele) beleggers 
(waaronder Eumedion). Vooral advocaten- 
en notariskantoren (30% van alle reacties) 
hebben aan de consultatie meegedaan. Uit 

het feedback statement dat veel 
belanghebbenden wel positief staan 
tegenover meer Europese harmonisatie van 
de openbaarmakingsverplichtingen en van 
de regels betreffende grensoverschrijdende 
fusies. Sommige respondenten vinden dat 
de Europese Commissie ook werk moet 
maken van een Europese 
identificatieregeling van aandeelhouders en 
van een betere werking van de ‘stemketen’ 
tussen beursgenoteerde onderneming en 
eindbelegger. Verder blijkt dat 60% van de 
respondenten ervoor voelt om in het 
Europese vennootschapsrecht een splitsing 
aan te brengen tussen beursgenoteerde en 
niet-beursgenoteerde ondernemingen (in 
plaats van de huidige splitsing tussen 
besloten en naamloze vennootschappen). 
De Europese Commissie zal de reacties 
betrekken bij het opstellen van het ‘Actieplan 
Corporate Governance’ dat naar 
verwachting eind 2012 wordt gepubliceerd.  
 

 Gemengde reacties op ESMA-
consultatie over het begrip 
accountingbegrip ‘materialiteit’ 

Beursgenoteerde ondernemingen en 
externe accountants zijn van mening dat het 
accountingbegrip ‘materialiteit’ goed wordt 
begrepen, maar gebruikers van de 
jaarrekeningen zijn een andere mening 
toegedaan. Dat is één van de belangrijkste 
conclusies uit een samenvatting van de 50 
reacties op de eerder dit jaar gehouden 
consultatie van de Europese toezichthouder 
op de effectenmarkten, ESMA, over hoe 
belanghebbenden met het begrip 
‘materialiteit’ in de jaarrekening omgaan. 
Eumedion was één van de respondenten. 
De samenvatting van de reacties is op 16 
augustus jl. door ESMA gepubliceerd. 
Volgens de financiële verslaggevingsregels 
is het weglaten van informatie en/of een fout 
‘materieel’ als het de besluitvorming van de 
belegger, die op basis van de financiële 
verslaggeving plaatsvindt, zou kunnen 
beïnvloeden. Uit de samenvatting blijkt dat 
er een brede behoefte bestaat aan een 
nadere toelichting op de toepassing van het 
begrip materialiteit door de externe 
accountant. Een ruime meerderheid van de 
respondenten vindt niet dat ESMA die 
toelichting zou moeten opstellen, maar de 
opsteller van de internationale 
verslaggevingsstandaarden IASB, met 
betrokkenheid van de opsteller van de 
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internationale auditstandaarden IAASB. 
Gelet op de grote verschillen in de reacties 
van beursgenoteerde ondernemingen en 
externe accountants aan de ene kant en 
beleggers aan de andere kant, heeft ESMA 
behoefte aan een rondetafeldiscussie met 
alle belanghebbenden. Deze rondetafel 
vindt op 1 oktober a.s. in Parijs plaats. Daar 
zullen ook de conclusies die ESMA uit de 
consultatie heeft getrokken worden 
gepresenteerd. 

Ondernemingsnieuws 

 D.E Master Blenders ontdekt 
boekhoudkundige onregel-
matigheden bij Braziliaanse dochter 

D.E Master Blenders 1753 heeft 
boekhoudkundige onregelmatigheden 
ontdekt bij zijn Braziliaanse dochter Cafés 
do Brasil. De onregelmatigheden houden 
verband met oninbare vorderingen en 
onjuiste verantwoording van verkopen. 
Daarnaast heeft het bedrijf voorzieningen 
getroffen op voorraden alsmede andere 
correcties, waaronder een 
belastingvoorziening, gemaakt. Dit heeft het 
koffie- en theebedrijf in een persbericht van 
1 augustus bekend gemaakt. Als gevolg van 
de boekhoudkundige onregelmatigheden 
komt de gecumuleerde winst tussen 2009 
en 2012 € 37 miljoen lager uit dan eerder 
werd gerapporteerd en het operationele 
resultaat € 43 miljoen. Het eigen vermogen 
zal volgens D.E Master Blenders met naar 
verwachting € 85 tot 95 miljoen worden 
getroffen. De aanpassingen zullen 
waarschijnlijk geen invloed hebben op de 
financiële resultaten in het fiscale jaar 2013. 
D.E Master Blenders heeft een uitgebreid 
onderzoek ingesteld naar de 
boekhoudkundige onregelmatigheden. De 
onderneming is begonnen met de 
implementatie van “de benodigde 
maatregelen” om de interne controle van de 
financiële rapportages en de governance bij 
de Braziliaanse activiteiten te verbeteren. 
De VEB is van mening dat beleggers die in 
de periode 12 juni (toen de verhandeling van 
het aandeel begon) en 2 augustus 2012 
aandelen hebben gekocht schade hebben 
geleden. De organisatie wil blijkens een brief 
van 2 augustus jl. een schikking met D.E 
Master Blenders treffen. Het bedrijf stelt in 
een reactie van 10 augustus jl. dat “een 
aantal aanpassingen volgen uit feiten, die 
eerst […] in het kader van de 

eindejaarscontrole zijn opgekomen en 
derhalve na het tijdstip van het prospectus”.  
  

 UNIT4 moet jaarrekening 2011 
aanpassen i.v.m. onregelmatigheden 
bij Poolse dochter 

UNIT4 heeft zijn jaarrekening 2011 
gecorrigeerd i.v.m. boekhoudkundige 
onregelmatigheden bij zijn Poolse dochter 
Teta. Het winstcijfer EBITDA moest over 
boekjaar 2011 met € 4,3 mln worden 
verlaagd naar € 83,5 mln en het omzetcijfer 
met € 8,9 mln naar € 445,8 mln. Dit heeft het 
softwarebedrijf op 15 augustus jl. bekend 
gemaakt. De gevonden onregelmatigheden 
houden volgens UNIT4 verband met een 
aantal transacties met externe partners die 
niet, of niet correct, zijn weergegeven in de 
financiële verslaggeving. Omdat er geen 
daadwerkelijke overeenkomsten waren met 
eindklanten hadden deze transacties niet 
geboekt mogen worden. Een deel van de 
transacties stamt nog uit de tijd vóór de 
overname van Teta door UNIT4 (juli 2010). 
UNIT4 heeft de bestuursvoorzitter van Teta 
inmiddels vervangen en heeft maatregelen 
genomen om herhaling te voorkomen. 
Daarnaast is het bedrijf een onderzoek 
gestart met externe forensische experts van 
KPMG. Dat onderzoek, dat zich nog in een 
vroeg stadium bevindt, moet aantonen wat 
de exacte omvang van de problemen is en 
moet UNIT4 munitie geven om eventueel 
juridische stappen te zetten. De 
geconstateerde boekhoudkundige 
onregelmatigheden heeft (nog) niet geleid 
tot een afschrijving op de Poolse activiteiten; 
de goodwill van Teta is met ruim € 10 mln 
toegenomen. Het is niet bekend of de raad 
van commissarissen de bestaande ‘claw 
back’ regeling in werking heeft gezet t.a.v. 
de toegekende kortetermijnbonus over 2011 
aan de UNIT4-bestuurders. 
Prestatiemaatstaven voor deze bonus zijn 
EBITDA en winst per aandeel. Beide 
maatstaven zijn ‘getroffen’ door de 
correcties in de jaarrekening 2011.  
 

 Roto Smeets Group heft 
beschermingsconstructie op 

Roto Smeets Group (RSG) acht een 
beschermingsconstructie “in de huidige 
situatie van RSG niet meer noodzakelijk” en 
heeft derhalve haar beschermingsstichting 
opgeheven. Dit heeft het grafische bedrijf bij 
de presentatie van het halfjaarbericht 2012 
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op 23 augustus jl. bekend gemaakt. De 
‘Stichting Preferente aandelen Roto Smeets 
Group’ werd in 2000 opgericht en had de 
mogelijkheid om in (vijandige) 
overnamesituaties een dermate groot aantal 
preferente aandelen te nemen dat zij in 
dergelijke situaties de besluitvorming in de 
aandeelhoudersvergadering (AVA) zou 
domineren. Sinds 2008 had zij ook de 
mogelijkheid om een enquêteprocedure 
tegen een bepaalde aandeelhouder of tegen 
de AVA te entameren. In 2010 en begin 
2011 was RSG onderwerp van een 
overnamepoging door één van haar 
grootaandeelhouders Riva Investments. De 
beschermingsconstructie werd destijds niet 
in werking gezet. Deze overname ketste af 
vanwege tegenvallende financiële prestaties 
van RSG.  
 

 Externe accountant Fairstar trekt 
goedkeurende verklaring bij 
jaarrekening 2011 in  

Fairstar Heavy Transport heeft verzuimd in 
de jaarrekening 2011 te vermelden dat het 
in mei 2011 een vijfde schip heeft besteld bij 
twee Chinese werven voor een bedrag van 
$ 110 miljoen. Branchegenoot Dockwise, die 
na een harde overnamestrijd (zie 
Nieuwsbrieven van mei en juni 2012) nu 
99% van de aandelen in het Rotterdamse 
zeetransportbedrijf houdt, kwam hier pas na 
gestanddoening van het overnamebod 
achter. Het nieuwe Fairstar-bestuur heeft 
daarom op 3 augustus jl. besloten een noot 
toe te voegen aan de jaarrekening 2011. Het 
was de bedoeling dat de jaarrekening 
vervolgens door de BAVA van 29 augustus 
jl. zou worden vastgesteld. Maar omdat door 
de nieuwe informatie de externe accountant 
(KPMG) de goedkeurende 
controleverklaring bij de jaarrekening 2011 
heeft ingetrokken, kon de vaststelling, 
blijkens de BAVA-notulen, niet plaatsvinden. 
De geplande stemmingen over de decharge 
van de raad van commissarissen en over de 
verdeling van de winst en het verlies 
moesten daardoor ook worden uitgesteld. 
Fairstar heeft aangekondigd een nieuwe 
BAVA uit te schrijven op het moment dat 
KPMG de controlewerkzaamheden van de 
geamendeerde jaarrekening heeft afgerond. 
Uit het op 30 augustus jl. verschenen 
Fairstar-halfjaarbericht blijkt dat de twee 
voormalige bestuurders van Fairstar voor in 
totaal $ 10,4 miljoen aan vertrekpremies en 

versnelde vesting van opties en aandelen 
aan de overname door Dockwise hebben 
overgehouden. 
 

 Van Lanschot versobert 
beloningsbeleid voor nieuwe 
bestuursvoorzitter 

Van Lanschot wil de variabele beloning voor 
haar bestuursvoorzitter maximeren op 50% 
van het vaste salaris. Nu is dat nog 100%. 
Tegelijkertijd wordt het vaste salaris van de 
bestuursvoorzitter met 15% verhoogd naar € 
750.000. De overige drie bestuurders 
behouden wel de mogelijkheid om tot 100% 
van het vaste salaris aan variabele beloning 
op te strijken. Dit blijkt uit het voorstel tot 
wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de 
bestuursvoorzitter dat op 16 augustus jl. 
door de bank is gepubliceerd. Het voorstel 
ligt ter vaststelling voor aan de BAVA van 27 
september a.s. Tijdens dezelfde BAVA 
worden aandeelhouders officieel in kennis 
gesteld van de voorgenomen benoeming 
van de heer Karl Guha tot nieuwe 
bestuursvoorzitter per 1 januari 2013. Uit de 
toelichting op de vergaderstukken blijkt dat 
de heer Guha een ‘golden hello’ heeft 
bedongen van € 750.000 bruto in cash “ter 
compensatie van rechten bij zijn voormalige 
werkgever [Unicredit Group], die als gevolg 
van de indiensttreding bij Van Lanschot NV 
komen te vervallen”. In aanvulling op deze 
eenmalige vergoeding vergoedt Van 
Lanschot ook nog de huur van de huidige 
woning van de heer Guha in Milaan tot een 
maximum van € 58.500 netto. 

Overige interessante zaken 

 Euronext wil MKB-effectenbeurs 
opzetten 

De Amsterdamse effectenbeurs NYSE 
Euronext Amsterdam wil op korte termijn 
een effectenbeurs voor speciaal de MKB-
ondernemingen oprichten. Het is de 
bedoeling dat op deze beurs high frequency 
trading wordt verboden. Dit blijkt uit een 
consultatiedocument dat het NYSE 
Euronext’s SME Strategic Planning 
Committee op 2 augustus jl. openbaar heeft 
gemaakt. De zogeheten Beurs voor de 
Onderneming zal een gezamenlijk initiatief 
zijn van de NYSE Euronext-beurzen 
Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon, 
waar alle bestaande beursgenoteerde 
ondernemingen met een marktkapitalisatie 
van minder dan € 1 miljard (ongeveer 900 in 
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totaal) ook zullen worden genoteerd. De 
gedachte is dat een  bestaand platform met 
veel MKB-ondernemingen nieuwe MKB-
ondernemingen over de drempel zal trekken 
om ook een beursnotering aan te vragen. 
Daarbij krijgen de (nieuwe) MKB-
ondernemingen die een beursnotering 
overwegen de mogelijkheid om drie tot vier 
jaar in een ‘voorkamer’ te wennen aan een 
beursnotering. Na deze ‘pre-access market’ 
periode kan het betreffende bedrijf nog 
afzien van een officiële notering. Voor deze 
markt zou wel een soepeler wetgevend 
raamwerk moeten gelden. De commissie 
doet echter geen voorstel hoe de regels 
voor beleggersbescherming precies moeten 
luiden. Voor toelating tot de MKB-beurs zelf 
zou, volgens de Euronext-commissie, een 
‘proportioneel’ prospectus voldoende 
moeten zijn. Ook bij deze term ontbreken de 
details. Verder zou er voor de 
beursgenoteerde MKB-ondernemingen een 
op maat gesneden corporate governance 
code moeten worden opgesteld. 
Belanghebbenden kunnen tot 17 september 
a.s. op het document reageren. 
 

 DNB-directeur Kellermann vindt dat 
pensioenfondsen meer moeten 
samenwerken bij stemuitoefening 

Pensioenfondsen moeten hun gezamenlijke 
(aandeelhouders)invloed aanwenden om 
besturen van beursgenoteerde 
ondernemingen te stimuleren een duurzame 
strategie te hanteren. Zij moeten daartoe 
meer onderling gaan samenwerken. 
“Beleggers kunnen elkaar gerichte 
(stem)instructies geven, elkaar 
vertegenwoordigen op 
aandeelhoudersvergaderingen en een blok 
vormen door aansluiting bij 
belangengroepen. Dergelijke afspraken 
kunnen ook worden gemaakt met de externe 
beheerder”. Dit pleidooi hield Joanne 
Kellermann, directeur toezicht op 
pensioenfondsen en verzekeraars van De 
Nederlandsche Bank (DNB), in een speech 
op 21 augustus jl. Volgens de DNB-directeur 
moeten pensioenfondsen verder kijken dan 
alleen cijfers. Pensioenfondsen beschikken 
naast een omvangrijk financieel vermogen, 
ook over het vermogen invloed uit te 
oefenen op de maatschappij. En financieel 
en sociaal maatschappelijk rendement gaan 
volgens Kellermann vaak hand in hand. De 
DNB-directeur beveelt pensioenfondsen wel 

aan samen op te trekken, omdat een 
individueel fonds door zijn gespreide 
aandelenportefeuille en zijn beperkte 
capaciteit minder invloed heeft. “Door 
samen op te trekken, kunnen institutionele 
beleggers genoemde beperkingen 
opvangen”. Het is daarbij wel cruciaal dat 
institutionele beleggers “in alle openheid” 
met elkaar samenwerken en open zijn over 
hun intenties om zo de negatieve 
associaties van actief aandeelhouderschap 
te voorkomen en duidelijkheid te geven aan 
de onderneming en de overige 
aandeelhouders. 

 

 SEC wil van mijnbouw-, olie- en 
gasbedrijven meer openheid over 
betalingen aan overheden 

Mijnbouw, gas- en oliebedrijven zullen in 
hun jaarverslagen meer verantwoording 
moeten afleggen over hun betalingen aan 
Amerikaanse en niet-Amerikaanse 
overheden wanneer deze meer dan $ 
100.000 in een bepaald jaar bedragen. De 
SEC heeft, ter uitvoering van bepalingen uit 
de in juli 2010 in werking getreden ‘Dodd-
Frank Act, op 22 augustus jl. de lang 
verwachte regels vastgesteld die ervoor 
moeten zorgen dat de zgn. 
extractiebedrijven meer informatie geven 
over betalingen van belasting, royalties, 
vergoedingen en bonussen en voor 
productierechten in het kader van hun 
commerciële ontwikkelingsactiviteiten. De 
maatregelen gelden voor zowel 
Amerikaanse als niet-Amerikaanse 
ondernemingen wier aandelen zijn 
genoteerd aan een Amerikaanse beurs 
(waaronder Royal Dutch Shell). Naar 
verwachting moeten zo’n 6000 
ondernemingen wereldwijd aan de nieuwe 
regels voldoen. De SEC heeft zich voor de 
voorstellen laten inspireren door het 
‘Extractive Industries Transparancy 
Initiative’, een platform dat gesteund wordt 
door landen en bedrijven met grote 
belangen in de mijnbouw- en olie- en 
gassector. De nieuwe transparantieregels 
gaan op 30 september 2013 in. De 
gegevens over de betalingen aan de 
overheden moeten binnen 150 dagen na het 
afsluiten van het boekjaar openbaar worden 
gemaakt. In de Europese Unie wordt 
momenteel gediscussieerd over eenzelfde 
soort verplichting. De SEC heeft op 22 
augustus jl. ook regels uitgevaardigd om 
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meer transparantie van bedrijven af te 
dwingen over het gebruik van zogenoemde 
conflictmineralen uit de Democratische 
Republiek Congo en zijn buurlanden. Het 
gaat dan om o.a. tantaal, tin, goud en 
wolfraam. Dit zijn essentiële mineralen die 
worden gebruikt in o.a. mobiele telefoons en 
vliegtuigmotoren. Deze regels gaan gelden 
vanaf boekjaar 2013. Eventueel gebruik van 
‘conflictmineralen’ moet dan uiterlijk op 31 
mei van elk kalender jaar openbaar worden 
gemaakt. 
 


