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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2007/36/EG
Artikel 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis

Recht om te stemmen over het 
beloningsbeleid

Artikel 9 bis

Recht om te stemmen over het 
beloningsbeleid

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aandeelhouders het recht hebben om over 
het beloningsbeleid met betrekking tot 
bestuurders te stemmen. De beloning van 
bestuurders is steeds in overeenstemming 
met het door de aandeelhouders 
goedgekeurde beloningsbeleid. Het beleid 
wordt ten minste om de drie jaar ter 
goedkeuring aan de aandeelhouders 
voorgelegd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vennootschappen een beloningsbeleid met 
betrekking tot bestuurders vaststellen en 
dit in een bindende stemming aan de 
algemene vergadering van 
aandeelhouders voorleggen. De beloning 
van bestuurders is steeds in 
overeenstemming met het door de 
algemene vergadering van aandeelhouders 
goedgekeurde beloningsbeleid. Alle 
wijzigingen in het beleid worden door de 
algemene vergadering van 
aandeelhouders goedgekeurd en het 
beleid wordt hoe dan ook ten minste om de 
drie jaar ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering voorgelegd.

Bij het werven van nieuwe leden van de 
raad van bestuur kunnen 
vennootschappen besluiten om een 
individuele bestuurder niet 
overeenkomstig het goedgekeurde beleid 
te belonen als het beloningspakket van 
deze bestuurder vooraf door de 
aandeelhouders is goedgekeurd op basis 
van informatie over de in lid 3 genoemde 

De lidstaten kunnen echter bepalen dat de 
stemming van de algemene vergadering 
over het beloningsbeleid een adviserend 
karakter heeft 
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punten. De beloning kan voorlopig 
worden toegekend in afwachting van 
goedkeuring door de aandeelhouders.

In gevallen waarin voorheen geen 
beloningsbeleid werd gehanteerd en de 
aandeelhouders het aan hen voorgelegde 
ontwerpbeleid afwijzen, kan een 
vennootschap haar bestuurders tijdens de 
herziening van het ontwerp gedurende 
een periode van maximaal één jaar voor 
de goedkeuring van het ontwerp belonen 
in overeenstemming met de bestaande 
praktijken.
In gevallen waarin er een beloningsbeleid 
bestaat en de aandeelhouders het 
overeenkomstig de eerste alinea aan hen 
voorgelegde ontwerpbeleid afwijzen, kan 
de vennootschap haar bestuurders tijdens 
de herziening van het ontwerp gedurende 
een periode van maximaal één jaar tot de 
goedkeuring van het ontwerp, belonen in 
overeenstemming met het bestaande 
beleid.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
beleid duidelijk en begrijpelijk is en in 
overeenstemming met de 
ondernemingsstrategie, doelstellingen, 
waarden en langetermijnbelangen van de 
vennootschap, en dat het maatregelen ter 
preventie van belangenconflicten bevat.

2. Het beleid moet duidelijk en begrijpelijk 
zijn en in overeenstemming met de 
ondernemingsstrategie, doelstellingen, 
waarden en langetermijnbelangen van de 
vennootschap, en maatregelen ter preventie 
van belangenconflicten bevatten.

3. In het beleid wordt toegelicht hoe 
hiermee wordt bijgedragen aan de 
langetermijnbelangen en de duurzaamheid 
van de vennootschap. Het voorziet in 
duidelijke criteria voor de toekenning van 
vaste en variabele beloningen, met inbegrip 
van bonussen in ongeacht welke vorm.

3. In het beleid wordt toegelicht hoe 
hiermee wordt bijgedragen aan de 
langetermijnbelangen en de duurzaamheid 
van de vennootschap. Het voorziet in 
duidelijke criteria voor de toekenning van 
vaste en variabele beloningen, met inbegrip 
van alle bonussen en alle voordelen in 
ongeacht welke vorm.

Het beleid bevat de maximumbedragen 
voor de totale beloning die kan worden 
toegekend en het overeenstemmende 
relatieve aandeel van de verschillende 
componenten van vaste en variabele 
beloning. Het verklaart hoe rekening is 
gehouden met de loon- en 

Het beleid bevat het passende relatieve 
aandeel van de verschillende componenten 
van vaste en variabele beloning. Het 
verklaart hoe rekening is gehouden met de 
loon- en arbeidsvoorwaarden van de 
werknemers van de onderneming bij de 
vaststelling van het beleid of de beloning 
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arbeidsvoorwaarden van de werknemers 
van de onderneming bij de vaststelling van 
het beleid of de beloning van de 
bestuurders, door toelichting van de ratio 
tussen de gemiddelde beloning van 
bestuurders en de gemiddelde beloning 
van andere voltijdwerknemers dan 
bestuurders, en de reden waarom deze 
ratio passend wordt geacht. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan het 
beleid geen ratio bevatten. In dat geval 
wordt toegelicht waarom er geen ratio 
voorhanden is en welke maatregelen met 
hetzelfde effect zijn genomen.

van de bestuurders.

Voor de variabele beloning bevat het 
beleid de te gebruiken financiële en niet-
financiële prestatiecriteria en een 
toelichting over de wijze waarop deze 
criteria bijdragen aan de 
langetermijnbelangen en de duurzaamheid 
van de vennootschap, alsmede de te 
gebruiken methoden om te bepalen in 
hoeverre de prestatiecriteria zijn vervuld; 
het beschrijft de uitstelperioden, de 
wachtperioden voor op aandelen 
gebaseerde beloning en het aanhouden van 
onvoorwaardelijk geworden aandelen en 
bevat informatie over de mogelijkheid voor 
de vennootschap om een variabele 
beloning terug te vorderen.

Voor de variabele beloning bevat het 
beleid de te gebruiken financiële en niet-
financiële prestatiecriteria, waarin in 
voorkomend geval ook aandacht wordt 
besteed aan programma's voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, en een toelichting over de 
wijze waarop deze criteria bijdragen aan de 
langetermijnbelangen en de duurzaamheid 
van de vennootschap, alsmede de te 
gebruiken methoden om te bepalen in 
hoeverre de prestatiecriteria zijn vervuld; 
het beschrijft de uitstelperioden, de 
wachtperioden voor op aandelen 
gebaseerde beloning en het aanhouden van 
onvoorwaardelijk geworden aandelen en 
bevat informatie over de mogelijkheid voor 
de vennootschap om een variabele 
beloning terug te vorderen.

De lidstaten zien erop toe dat de waarde 
van aandelen geen dominante rol speelt in 
de financiële prestatiecriteria.
De lidstaten zorgen ervoor dat de op 
aandelen gebaseerde beloning niet het 
grootste deel van de variabele beloning 
van bestuurders vertegenwoordigt. De 
lidstaten kunnen in uitzonderingen op de 
bepalingen van deze alinea voorzien, op 
voorwaarde dat in het beloningsbeleid 
duidelijk wordt gemotiveerd hoe een 
dergelijke uitzondering bijdraagt aan de 
langetermijnbelangen en de 
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duurzaamheid van de vennootschap.
Het beleid omschrijft de voornaamste 
voorwaarden van de contracten met 
bestuurders, waaronder de looptijd en 
toepasselijke opzegtermijnen alsmede de 
betalingen met betrekking tot de 
beëindiging van contracten.

Het beleid omschrijft de voornaamste 
voorwaarden van de contracten met 
bestuurders, waaronder de looptijd en 
toepasselijke opzegtermijnen, de 
voorwaarden voor beëindiging en de 
betalingen met betrekking tot de 
beëindiging van contracten, en de 
kenmerken van aanvullende pensioen- en 
vervroegde-uittredingsregelingen. Indien 
de nationale wetgeving toelaat dat 
vennootschappen met bestuurders 
regelingen zonder contract treffen, 
omschrijft het beleid in dit geval de 
voornaamste voorwaarden van de 
contracten met bestuurders, waaronder de 
looptijd en toepasselijke opzegtermijnen, 
de voorwaarden voor beëindiging en de 
betalingen met betrekking tot de 
beëindiging van contracten, en de 
kenmerken van aanvullende pensioen- en 
vervroegde-uittredingsregelingen.
In het beleid worden de procedures 
gespecificeerd die de vennootschap volgt 
om de beloning van bestuurders vast te 
stellen, alsook de functie en werking van 
de beloningscommissie.

Het beleid omschrijft het 
besluitvormingsproces dat tot de 
vaststelling ervan leidt. In geval van 
herziening van het beleid, wordt toegelicht 
welke belangrijke veranderingen zich 
hebben voorgedaan en hoe rekening is 
gehouden met de standpunten van 
aandeelhouders over het beloningsbeleid 
en het beloningsverslag in de voorgaande 
jaren.

Het beleid omschrijft het specifieke 
besluitvormingsproces dat tot de 
vaststelling ervan leidt. In geval van 
herziening van het beleid wordt toegelicht 
welke belangrijke veranderingen zich 
hebben voorgedaan en hoe rekening is 
gehouden met de stemmingen en de 
standpunten van de aandeelhouders over 
het beloningsbeleid en met het 
beloningsverslag in op zijn minst de 
voorgaande drie opeenvolgende jaren. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het beleid 
na goedkeuring door de aandeelhouders 
onverwijld op de website van de 
vennootschap openbaar wordt gemaakt en 
daar ten minste beschikbaar blijft zolang 
het van toepassing is.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat het beleid 
na goedkeuring door de aandeelhouders 
onverwijld op de website van de 
vennootschap openbaar wordt gemaakt en 
daar gratis beschikbaar blijft zolang het 
van toepassing is.
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