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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en het 
beloningsbeleid in de sector van de financiële diensten
(2010/2009(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 30 april 2009 inzake het beloningsbeleid in 
de sector van de financiële diensten (C(2009) 3159),

– gelet op de aanbeveling van de Commissie van 30 april 2009 ter aanvulling op de 
aanbevelingen 2004/913/EG en 2005/162/EG met betrekking tot de regeling voor de 
beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (C(2009) 3177),

– gelet op het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de 
kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, alsook het 
bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid (COM(2009)0362),

– gezien de beginselen inzake een deugdelijk beloningsbeleid van het Forum voor financiële 
stabiliteit (FSB) van 2 april 2009 en de desbetreffende uitvoeringsnormen van 25 
september 2009,

– gezien de overkoepelende beginselen voor het beloningsbeleid van het Comité van 
Europese bankentoezichthouders (CEBS) van 20 april 2009,

– gezien de beginselen voor het bedrijfseconomisch toezicht op beloningen en de 
standaardbeoordelingsmethode voor beloningen van het Bazels Comité voor het 
bankentoezicht van januari 2010,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat inadequate beloningsstructuren van financiële instellingen die het 
aangaan van buitensporige risico's en onvoorzichtig handelen in de hand werken, een van 
de hoofdoorzaken van de huidige financiële, economische en sociale crisis was en daarom 
voor beleidsmakers en wetgevers een belangrijk zorgpunt vormen,

B. overwegende dat er zowel wereldwijd als op Europees en nationaal niveau talrijke 
initiatieven zijn gelanceerd om de problematiek van de beloningspraktijken aan te pakken, 
en dat een wereldwijd gecoördineerde aanpak belangrijk is om een vlak speelveld te 
garanderen,

C. overwegende dat in de FSB-beginselen inzake een deugdelijk beloningsbeleid, die door de 
G20-leiders zijn goedgekeurd, vijf elementen voor deugdelijke beloningspraktijken 
worden genoemd,

D. overwegende dat diverse wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat niet-bindende 
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aanbevelingen inzake beloningsbeleid slechts een beperkt effect hebben, hetgeen nog eens 
extra benadrukt dat er krachtigere instrumenten moeten worden gecreëerd om de 
eerbiediging van die beginselen te waarborgen,

E. overwegende dat er een door bijdragen van de financiële instellingen gefinancierd 
verzekeringsfonds moet worden opgezet om een nieuwe financiële crisis te voorkomen,

Algemeen

1. is ingenomen met de initiatieven van de Commissie en de FSB inzake het beloningsbeleid 
in de financiële sector en beursgenoteerde ondernemingen in het algemeen;

2. is het volledig eens met de voorstellen van de rapporteur voor de richtlijnen inzake 
kapitaalvereisten, die pleit voor bindende principes voor het beloningsbeleid in de 
financiële sector;

Effectieve governance van de beloning

3. benadrukt dat alle financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen een 
remuneratiecommissie zouden moeten hebben die het beloningsbeleid bepaalt, 
onafhankeli jk is en verantwoording verschuldigd is aan aandeelhouders en 
toezichthouders, en die nauw moet samenwerken met het risicocomité van de 
onderneming bij het beoordelen van stimuli die door het beloningssysteem worden 
gecreëerd, alsook met de vakbondsvertegenwoordigers;

4. is van mening dat de voorzitter en de leden van de remuneratiecommissie leden van het 
leidinggevend orgaan moeten zijn, die in de betrokken financiële instelling geen 
uitvoerende functie bekleden;

5. is van mening dat de aandeelhouders zouden moeten meewerken aan de totstandbrenging 
van een duurzaam beloningsbeleid en de kans moeten krijgen zich uit te spreken over het 
beloningsbeleid via een niet-bindende stemming over het beloningsrapport op de 
algemene vergadering;

6. benadrukt dat de beloning van leden van het leidinggevend orgaan die geen uitvoerende 
functie bekleden, alleen uit een vaste betaling moet bestaan en geen prestatiegerelateerde 
of op aandelen gebaseerde betalingen moet omvatten;

7. wijst er met klem op dat leden die bij de risicocontrole betrokken zijn, afhankelijk moeten 
zijn van de bedrijfsonderdelen die zij controleren, voldoende gezag moeten hebben en een 
beloning moeten ontvangen die losstaat van de prestaties van die bedrijfsonderdelen;

Effectieve afstemming van de beloning op het nemen van verantwoord risico

8. benadrukt dat de beloning risicogevoelig moet zijn en dat bij risicoaanpassingen alle 
soorten bestaande en potentiële risico's in beschouwing moeten worden genomen;

9. benadrukt dat het operationeel risicomanagement daarom vooraf moet worden 
goedgekeurd door de toezichthouder;



PR\807931NL.doc 5/10 PE439.438v01-00

NL

10. is van oordeel dat de omvang van de variabele beloningscomponenten moet worden 
vastgesteld overeenkomstig de mate waarin duidelijke, op voorhand vastgestelde 
langetermijndoelstellingen worden gehaald;

11. benadrukt dat de omvang van de bonuspool binnen de beloningssystemen moet afhangen 
van de resultaten van de onderneming in haar geheel, terwijl de stimuli voor de 
afzonderlijke werknemer moeten afhangen van de mate waarin hij of zij heeft bijgedragen 
tot die resultaten, wat onder meer wordt bepaald aan de hand van kwantitatieve en 
kwalitatieve maatstaven, alsook van menselijk oordeel;

12. meent dat negatieve bedrijfsresultaten moeten leiden tot een aanzienlijke verlaging van de 
uitbetaling van variabele beloningscomponenten, zowel bij de lopende beloning als voor 
wat betreft de uitbetaling van eerder verdiende bedragen, onder meer via malus- of 
terugvorderingsregelingen;

13. is van mening dat kwaliteitsgerelateerde prestatiecriteria in aanmerking moeten worden 
genomen bij de vaststelling van het niveau van de variabele beloning; stelt daarom voor 
dat de "sociale meerwaarde van de bedrijfsresultaten" een van de hoofdcriteria moet 
vormen, alsook het "duurzaamheidscriterium", indien van toepassing;

14. is van oordeel dat beloningsregelingen niet mogen voorzien in gegarandeerde bonussen;

15. is om ethische redenen van mening dat het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen 
binnen een bedrijf redelijk moet zijn;

16. benadrukt dat er een procedure moet komen waarvan de toezichthouder zich bedient om 
geschillen te beslechten die tussen het risicomanagement en een bedrijfseenheid kunnen 
ontstaan;

17. wijst met klem op de noodzaak deze beginselen uit te breiden tot de beloningen van alle 
werknemers waarvan de beroepsactiviteiten concrete gevolgen hebben voor het 
risicoprofiel van de onderneming waarvoor zij werken;

Evenwichtig gestructureerd beloningspakket

18. wijst erop dat er een goed evenwicht moet zijn tussen vaste en variabele 
beloningscomponenten en met name dat de bonus van een werknemer niet meer dan 50% 
van zijn jaarlijkse beloning mag uitmaken;

19. meent dat variabele beloningscomponenten alleen zouden moeten worden uitbetaald als 
dat gezien de financiële situatie van de instelling verantwoord is en indien de 
langetermijnprestaties van de onderneming zulks rechtvaardigen;

20. benadrukt dat de omvang van het uitgestelde gedeelte en de lengte van de uitstelperiode 
moeten worden vastgesteld in overeenstemming met de bedrijfscyclus, de aard van de 
activiteiten, de risico's daarvan, en de activiteiten van de betrokken personeelsleden;

21. is van oordeel dat een belangrijk deel, d.w.z. meer dan de helft, van de variabele beloning 
zou moeten worden uitbetaald in aandelen of aandelengerelateerde instrumenten, in 
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zoverre deze instrumenten stimuli creëren die sporen met de waardecreatie op de lange 
termijn en de tijdshorizonten van het risico;

22. stelt voor dat voor vertrekpremies ('gouden parachutes') die bestuurders bij vroegtijdige 
beëindiging van de arbeidsverhouding ontvangen, een plafond van ten hoogste twee maal 
de jaarlijkse vaste beloningscomponent wordt vastgesteld en dat er geen vertrekpremies 
meer mogen worden uitgekeerd bij wanprestaties of vrijwillig vertrek;

Effectief bedrijfstoezicht en inspraak van aandeelhouders

23. is van mening dat ondernemingen tijdig duidelijke en alomvattende informatie moeten 
verstrekken over hun beloningscultuur, ten einde constructieve inspraak van alle 
aandeelhouders mogelijk te maken, en dat toezichthoudende autoriteiten toegang moeten 
hebben tot alle informatie die zij nodig hebben om te beoordelen of de toepasselijke 
beginselen worden nageleefd;

24. verzoekt de Commissie strikte en bindende beginselen inzake het beloningsbeleid in de 
financiële sector vast te stellen, zoals wordt voorgesteld in het ontwerpverslag over de 
richtlijn kapitaalvereisten, en om een procedure voor het openbaar maken van de namen 
van beursgenoteerde ondernemingen die deze beginselen niet naleven;

25. verzoekt de Commissie er in haar wetgeving voor te zorgen dat de toezichthoudende 
autoriteit een doorslaggevende rol krijgt toebedeeld op het gebied van beloningsbeleid en 
risicomanagement;

26. verzoekt de Commissie om een effectbeoordeling om vast te stellen of het mogelijk is een 
Europese bonusbelasting in te voeren;

27. verzoekt de Commissie een door bijdragen van de financiële instellingen gefinancierd 
verzekeringsfonds op te zetten om een nieuwe financiële crisis te voorkomen;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regelgevende instanties van de EU en de lidstaten.
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TOELICHTING

De financiële en economische crisis die wij momenteel doormaken is onder meer veroorzaakt 
door het feit dat meest uiteenlopende ondernemingen in de financiële sector buitensporige 
risico's zijn aangegaan. Investeringsbanken, banken en hedge funds hebben allemaal 
meegedaan niet alleen aan het opbouwen van buitensporig risico op het niveau van de 
afzonderlijke ondernemingen, maar ook en vooral bij het ontstaan van een systeemrisico als 
gevolg van de cumulatie van die afzonderlijke risico's.

De besluiten om deze risico’s aan te gaan werden genomen door de organen en bestuurders 
die de betrokken ondernemingen en hun werknemers leidden. Zij lieten zich daarbij leiden 
door de volgende overwegingen:

- hoe groter het risico dat een onderneming neemt, hoe groter de winst kan uitvallen;

- hoe hoger de winst van de onderneming, des te hoger de beloning.

Dalende winsten leidden echter niet tot aanzienlijke verandering van het algemene 
beloningspeil, zoals Andrew Cuomo, de Attorney General voor de Staat New York, heeft 
aangetoond; tenslotte is er altijd nog de belastingbetaler om de zaak overeind te houden.

Dit maakt dat werknemers in de financiële sector in de vorm van bonussen de positieve zijde 
krijgen van buitensporige risico's waarmee zij de onderneming waarvoor zij werken, 
opzadelen. De enige persoonlijke keerzijde is dat ze ontslagen kunnen worden, wat betekent 
dat ze niet beloond worden. Maar die keerzijde heeft wel grote gevolgen binnen en buiten de 
onderneming waarvoor zij werken.

De rapporteur is ervan overtuigd dat een herhaling van een dergelijke crisis slechts kan 
worden voorkomen als de stimuleringsregelingen die voor de afzonderlijke werknemers 
worden gecreëerd, onder de loep worden genomen. Daarom zijn er maatregelen genomen om 
het aangaan van risico's te verminderen en de beloningsstructuur te hervormen. Alleen zo 
kunnen de winsten van financiële instellingen en de beloningen van hun bestuurders tot een 
aanvaardbaar peil worden teruggebracht.

Sinds het begin van de crisis zijn op nationaal niveau diverse initiatieven genomen om 
bepaalde vormen van beloningsbeleid en buitensporige bonussen aan banden te leggen door 
middel van maatregelen als gedragscodes, fiscale maatregelen, salarisgrenzen, striktere regels 
inzake goed ondernemingsbestuur, enz. De rapporteur is blij met deze initiatieven en acht die 
nuttig. Maar om een ongecoördineerde aanpak te vermijden en een vlak speelveld te 
waarborgen moet er op Europees niveau een initiatief worden genomen met betrekking tot het 
beloningsbeleid in de financiële sector en voor beursgenoteerde ondernemingen.

Daarom is een gecoördineerd Europees optreden op het gebied van de beloning van 
bestuurders van ondernemingen in de financiële sector en bij beursgenoteerde bedrijven 
noodzakelijk.

De rapporteur is ervan overtuigd dat daarvoor een maatregelenpakket op drie niveaus nodig 
is: de sector zelf moet minder risico's kunnen nemen, de "upside" voor de werknemers moet 
omlaag en de persoonlijke "downside" omhoog.
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Daarom is de rapporteur ingenomen met de door de G20 genomen initiatieven, het verslag 
Larosière en de twee aanbevelingen van de Commissie (Aanbeveling van de Commissie van 
30 april 2009 inzake het beloningsbeleid in de sector van de financiële diensten (C(2009) 
3159) en aanbeveling van de Commissie van 30 april 2009 ter aanvulling op de aanbevelingen 
2004/913/EG en 2005/162/EG met betrekking tot de regeling voor de beloning van 
bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (C(2009) 3177)), waarin zij haar 
standpunten uiteenzet over het beloningsbeleid in de sector van de financiële diensten en de 
regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen.

Met betrekking tot de structuur van de beloningen van bestuurders, worden de lidstaten in de 
aanbeveling opgeroepen om:

o een limiet te stellen aan de vertrekpremie ('gouden parachutes') (ten hoogste twee maal 
de jaarlijkse vaste beloningscomponent) en geen ontslagvergoeding uit te keren in geval 
van falen;

o te eisen dat er een goed evenwicht is tussen vaste en variabele beloningscomponenten, 
en de variabele componenten te verbinden met vooraf vastgestelde en meetbare 
prestatiecriteria, ten einde de link tussen resultaat en beloning te versterken;

o de duurzaamheid van ondernemingen op lange termijn te bevorderen dankzij een 
evenwicht tussen lange- en kortetermijnprestatiecriteria voor de beloningen van 
bestuurders, uitgestelde betaling van variabele componenten en een minimale 
wachtperiode voor aandelenopties en aandelen (ten minste drie jaar); voor te schrijven 
dat een deel van de aandelen tot het einde van het dienstverband moet worden 
aangehouden;

o ondernemingen toe te staan variabele looncomponenten terug te vorderen als die zijn 
uitbetaald op grond van onjuist gebleken gegevens ('clawback').

Met betrekking tot het vaststellingsproces voor de beloningen van bestuurders, worden de 
lidstaten in de aanbeveling opgeroepen om:

o bepaalde openbaarmakingsvoorschriften van de bestaande aanbeveling uit te breiden om 
de aandeelhouders meer greep te geven op het beloningsbeleid;  

o ervoor te zorgen dat de aandeelhouders, en met name de institutionele beleggers, in 
voorkomend geval de algemene vergaderingen bijwonen en weloverwogen gebruik 
maken van hun stemrecht met betrekking tot de beloning van bestuurders;

o ervoor te zorgen dat leden van het leidinggevend orgaan die geen uitvoerende functies 
bekleden, geen aandelenopties ontvangen als onderdeel van hun beloning, zulks om 
belangenconflicten te voorkomen;

o de rol en werking van de remuneratiecommissies te versterken door nieuwe beginselen 
te hanteren voor:

i) de samenstelling van remuneratiecommissies;
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ii) de verplichte aanwezigheid van alle leden van de remuneratiecommissie bij de 
algemene vergadering waar het beloningsbeleid wordt besproken, zodat uitleg kan 
worden gegeven aan de aandeelhouders;

iii) het vermijden van conflicten tussen loonadviseurs.

Deze voorstellen vormen echter slechts een eerste voorzichtige stap. De praktijk heeft 
uitgewezen dat aanbevelingen slechts een beperkt effect hebben op het beloningsbeleid in de 
financiële sector en bij beursgenoteerde ondernemingen. Om de situatie echt te kunnen 
veranderen, zijn meer ingrijpende maatregelen nodig. De rapporteur verzoekt de 
Commissie om strikte en bindende beginselen inzake het beloningsbeleid in de financiële 
sector, zoals wordt voorgesteld in het ontwerpverslag over de richtlijn kapitaalvereisten, 
alsook om een procedure voor de openbaarmaking van de namen van beursgenoteerde 
ondernemingen die deze beginselen niet naleven. Tevens verzoekt hij de Commissie om 
een effectbeoordeling of studie om vast te stellen of het mogelijk is een Europese 
bonusbelasting en een Europese bankbelasting in te voeren.

Bij die volgende stap moet het accent concreet liggen op de door de FSB opgestelde 
beginselen, te weten een effectieve governance van de beloningen, effectieve afstemming 
van de beloning op verantwoord risico nemen, een evenwichtig gestructureerd 
beloningspakket  en tot slot effectief bedrijfseconomisch toezicht en effectieve inspraak van 
aandeelhouders.

Om te zorgen voor effectieve governance van het beloningspakket, moet meer aandacht 
worden besteed aan de samenstelling van de remuneratiecommissie, die een grotere rol moet 
gaan spelen bij de vaststelling van het beloningsbeleid en het voorleggen daarvan aan de 
toezichthouder. Dit moet gebeuren in nauwe samenwerking met het risicomanagement en 
nadat het advies van de aandeelhouders is ingewonnen. Volgens de rapporteur moet het 
duidelijk zijn dat bestuurders die geen uitvoerende functie bekleden, alleen een vaste beloning 
zouden moeten ontvangen.

Voorts is de rapporteur van mening dat een sterke, onafhankelijke regelgever toezicht moet 
houden op het operationeel-risicoplan, waarvoor zijn voorafgaande toestemming nodig is. 
Verder staat hij volledig achter de in het verslag over het voorstel voor de richtlijn 
kapitaalvereisten gevolgde aanpak die inhoudt dat de kapitaalvereisten omhoog moeten 
wanneer er grotere risico's worden genomen. Bij de vaststelling van de hoogte van de 
variabele looncomponenten moeten kwaliteitscriteria worden gehanteerd. Daarom stelt hij 
voor dat de "sociale meerwaarde van bedrijfsresultaten" een van de hoofdcriteria moet 
vormen, alsook het "duurzaamheidscriterium", indien van toepassing. Gezien de 
risicogevoeligheid van de variabele beloningscomponenten moet de omvang ervan afhangen 
van de mate waarin duidelijke, vooraf bepaalde langetermijndoelstellingen zijn gehaald.
Verder is de rapporteur van mening dat deze beginselen van toepassing moeten zijn op de 
beloningen van alle werknemers waarvan de beroepsactiviteiten concrete gevolgen hebben 
voor het risicoprofiel van de onderneming waarvoor zij werken.

Overeenkomstig deze beginselen, en om de "upside" voor de werknemers te beperken, 
moeten er grenzen worden gesteld aan de bonussen, met dien verstande dat de bonus van een 
afzonderlijke werknemers niet meer mag bedragen dan 50% van zijn totale jaarlijkse 
beloning.



PE439.438v01-00 10/10 PR\807931NL.doc

NL

De rapporteur wijst erop dat verliezen en winsten zich in verschillende perioden voordoen, en 
dat variabele looncomponenten derhalve over een voldoende lange periode moeten worden 
uitgesteld. De omvang van het uitgestelde gedeelte en de lengte van de uitstelperiode moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming met de bedrijfscyclus, de aard van de activiteiten, de 
risico's daarvan, en de activiteiten van het desbetreffende personeelslid. De rapporteur pleit 
ervoor eer dat ten minste 50% van de variabele beloning wordt uitbetaald in de vorm van 
aandelenopties, in zoverre deze instrumenten stimuli creëren die sporen met de waardecreatie 
op de lange termijn en de tijdshorizonten van het risico.

Verder is de rapporteur ervan overtuigd dat financiële instellingen die hun bestuurders een 
beloningspakket bieden dat bepaald niveau overstijgt, meer belasting zouden moeten betalen.
Hij verzoekt de Commissie dan ook deze optie te bestuderen. Ook vraagt hij de Commissie 
een door bijdragen van de financiële instellingen gefinancierd verzekeringsfonds op te zetten 
om een nieuwe financiële crisis te voorkomen.

Omwille van de transparantie van het beloningsbeleid in de financiële sector en bij 
beursgenoteerde ondernemingen moet er volgens de rapporteur een strikte jaarlijkse 
verslaglegging over het loonbeleid plaatsvinden. In dat rapport moeten de ondernemingen 
tijdig duidelijke en alomvattende informatie verstrekken over hun beloningscultuur, ten einde 
constructieve inspraak van alle aandeelhouders mogelijk te maken. De toezichthoudende 
autoriteiten moeten toegang hebben tot alle informatie die zij nodig hebben om te beoordelen 
of de toepasselijke beginselen worden nageleefd.


