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Amendement 11/rev
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Sajjad Karim
namens de ECR-Fractie
Cecilia Wikström
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2007/36/EG
Artikel 3 octies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een vermogensbeheerder 
namens een institutionele belegger belegt, 
hetzij op basis van een discretionair 
mandaat waarbij een individuele 
portefeuille wordt beheerd hetzij via een 
instelling voor collectieve belegging, 
maakt de institutionele belegger jaarlijks 
de voornaamste onderdelen van de 
overeenkomst met de vermogensbeheerder 
openbaar, die betrekking hebben op het 
volgende:

2. Wanneer een vermogensbeheerder 
namens een institutionele belegger belegt, 
hetzij op basis van een discretionair 
mandaat waarbij een individuele 
portefeuille wordt beheerd hetzij via een 
instelling voor collectieve belegging, 
maakt de institutionele belegger openbaar 
of en zo ja hoe de overeenkomst tussen de 
institutionele belegger en de 
vermogensbeheerder openbaar ingaat op 
de volgende vragen:

(a) de vraag of en in hoeverre de 
vermogensbeheerder ertoe wordt aangezet 
zijn beleggingsstrategie en -beslissingen 
aan te passen aan het profiel en de looptijd 
van de verplichtingen van de institutionele 
belegger;

(a) de vraag of en in hoeverre de 
vermogensbeheerder ertoe wordt aangezet 
zijn beleggingsstrategie en -beslissingen 
aan te passen aan het profiel en de looptijd 
van de verplichtingen van de institutionele 
belegger;

(b) de vraag of en in hoeverre de 
vermogensbeheerder ertoe wordt aangezet 
zijn beleggingsbeslissingen te nemen op 
basis van de middellange- tot 
langetermijnprestaties, waaronder de niet-
financiële prestaties, van 
vennootschappen en wordt aangezet tot 
betrokkenheid bij vennootschappen als 

(b) de vraag of en in hoeverre de 
vermogensbeheerder ertoe wordt aangezet 
zijn beleggingsbeslissingen te nemen op 
basis van de middellange- tot 
langetermijnbelangen van de 
institutionele belegger;
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middel om de prestaties van 
vennootschappen te verbeteren ter 
verhoging van het beleggingsrendement;
(c) de methode en tijdshorizon die voor de 
evaluatie van de prestaties van de 
vermogensbeheerder wordt gebruikt, en in 
het bijzonder de vraag of en in hoeverre 
bij deze evaluatie absolute 
langetermijnprestaties in aanmerking 
worden genomen, in tegenstelling tot 
prestaties die voortspruiten uit een 
benchmarkindex of prestaties van andere 
vermogensbeheerders die soortgelijke 
beleggingsstrategieën volgen;
(d) de vraag hoe de opbouw van de 
vergoeding voor de 
vermogensbeheerdiensten ertoe bijdraagt 
dat de vermogensbeheerder zijn 
beleggingsbeslissingen afstemt op het 
profiel en de looptijd van de 
verplichtingen van de institutionele 
belegger;
(e) de beoogde omloopsnelheid van de 
portefeuille, de wijze waarop de 
omloopsnelheid wordt berekend en de 
vraag of een procedure is vastgesteld voor 
het geval dat de beoogde omloopsnelheid 
wordt overschreden;

(c) de vraag of en in hoeverre er toezicht 
is op de kosten van de omloopsnelheid van 
de portefeuille en of er een procedure is 
vastgesteld met betrekking tot die kosten;

(f) de looptijd van de overeenkomst. (d) de looptijd van de overeenkomst.

Wanneer de overeenkomst met de 
vermogensbeheerder een of meer van de 
onder a) tot en met f) genoemde elementen 
niet bevat, geeft de institutionele belegger 
een duidelijke en gemotiveerde toelichting 
waarom dit het geval is.

Wanneer de overeenkomst met de 
vermogensbeheerder niet voorziet in een 
beleggingsstrategie of wanneer de 
beleggingsstrategie een of meer van de 
onder a) tot en met d) genoemde elementen 
niet bevat, geeft de institutionele belegger 
een duidelijke en gemotiveerde toelichting 
waarom dit het geval is.

Or. en
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Amendement 12/rev
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
namens de PPE-Fractie
Sajjad Karim
namens de ECR-Fractie
Cecilia Wikström
namens de ALDE-Fractie

Verslag A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2007/36/EG
Artikel 3 septies – leden 1, 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
institutionele beleggers en 
vermogensbeheerders een beleid inzake 
aandeelhoudersbetrokkenheid (hierna: 
"betrokkenheidsbeleid") ontwikkelen. 
Hierin leggen beleggers en 
vermogensbeheerders vast hoe zij de 
volgende acties uitvoeren:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
institutionele beleggers en 
vermogensbeheerders een beleid inzake 
aandeelhoudersbetrokkenheid (hierna: 
"betrokkenheidsbeleid") ontwikkelen.

Hierin leggen beleggers en 
vermogensbeheerders vast hoe zij 
aandeelhoudersbetrokkenheid in hun 
beleggingsstrategie integreren en de in 
artikel 2, onder h), genoemde acties 
uitvoeren. Het betrokkenheidsbeleid heeft 
daar waar van toepassing en relevant ten 
minste betrekking op de volgende 
activiteiten:

(a) integreren van 
aandeelhoudersbetrokkenheid in de 
beleggingsstrategie;
(b) uitoefenen van toezicht op de 
vennootschappen waarin is belegd, 
waaronder toezicht op niet-financiële 

(b) uitoefenen van toezicht op de 
vennootschappen waarin is belegd, 
waaronder toezicht op niet-financiële 
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prestaties; prestaties;

(c) voeren van een dialoog met de 
vennootschappen waarin is belegd;

(c) voeren van een dialoog met de 
vennootschappen waarin is belegd;

(d) uitoefenen van stemrechten; (d) uitoefenen van stemrechten voor elke 
vennootschap waarin zij ten minste 0,3% 
van de stemrechten hebben, hetzij 
individueel hetzij tezamen wanneer de 
stemrechten gelden voor fondsen die door 
dezelfde vermogensbeheerder of 
institutionele belegger worden beheerd;

(e) gebruikmaken van de diensten van 
volmachtadviseurs;

(e) gebruikmaken van de diensten van 
volmachtadviseurs;

(f) samenwerken met andere 
aandeelhouders.

(f) samenwerken met andere 
aandeelhouders.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
betrokkenheidsbeleid ook beleid voor de 
beheersing van feitelijke en potentiële 
belangenconflicten in verband met 
aandeelhoudersbetrokkenheid omvat. Dit 
beleid wordt in het bijzonder ontwikkeld 
voor de volgende situaties:

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
betrokkenheidsbeleid ook beleid voor de 
beheersing van feitelijke en potentiële 
belangenconflicten met betrekking tot hun 
verplichtingen omvat.

(a) de institutionele belegger c.q. 
vermogensbeheerder of daaraan 
verbonden vennootschappen bieden de 
vennootschap waarin is belegd financiële 
producten aan of hebben andere zakelijke 
relaties met deze vennootschap;
(b) een bestuurder van de institutionele 
belegger of de vermogensbeheerder is ook 
bestuurder van de vennootschap waarin is 
belegd;
(c) een vermogensbeheerder die het 
vermogen van een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening beheert, 
belegt in een vennootschap die premies 
aan die instelling betaalt;
(d) de institutionele belegger of de 
vermogensbeheerder is verbonden aan 
een vennootschap, terwijl er een 
overnamebod is gedaan op de aandelen 
van die vennootschap.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
institutionele beleggers en 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
institutionele beleggers en 



AM\1064449NL.doc PE555.221v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

vermogensbeheerders hun 
betrokkenheidsbeleid, de wijze waarop dit 
wordt uitgevoerd en de resultaten ervan 
jaarlijks openbaar maken. De in de eerste 
zin bedoelde informatie is ten minste 
beschikbaar op de website van de 
institutionele beleggers of 
vermogensbeheerders. Institutionele 
beleggers en vermogensbeheerders maken 
bekend voor elke vennootschap waarvan 
zij aandelen bezitten, of en hoe zij op de 
algemene vergaderingen van die 
vennootschap stemmen en geven een 
toelichting op hun stemgedrag. Wanneer 
een vermogensbeheerder namens een 
institutionele belegger stemt, verwijst 
laatstgenoemde naar de plaats waar de 
vermogensbeheerder bedoelde 
steminformatie heeft gepubliceerd.

vermogensbeheerders hun 
betrokkenheidsbeleid, de wijze waarop dit 
wordt uitgevoerd en de resultaten ervan 
jaarlijks openbaar maken.

Or. en


