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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een corporate-governancekader voor Europese ondernemingen
(2011/2181(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Groenboek van de Commissie van 5 april 2011 over het EU-kader inzake 
corporate governance (COM(2011)0164), 

– gezien zijn resolutie van 18 mei 2010 over ethische kwesties en bedrijfsmanagement1,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
economische en monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0000/2011),

Algemene benadering

1. is ingenomen met de door de Commissie in haar Groenboek ingezette herziening van het 
EU-kader inzake corporate governance; 

2. betreurt het echter dat enkele belangrijke kwesties op het gebied van corporate 
governance, zoals de besluitvorming binnen de raad van bestuur, de 
verantwoordelijkheden van bestuurders, de onafhankelijkheid van bestuurders, 
belangenverstrengeling en de betrokkenheid van belanghebbenden in dit Groenboek niet 
aan de orde komen; 

3. benadrukt in dit kader dat de aandacht moet worden gevestigd op de belangrijke rol van de 
verschillende comités (auditcomité, beloningscomité, benoemingscomité) bij de 
verwezenlijking van goed bestuur binnen ondernemingen en verzoekt de Commissie de 
rol van deze comités te versterken;

4. is van mening dat op alle beursgenoteerde ondernemingen, ongeacht hun grootte, een 
basispakket van EU-maatregelen inzake corporate governance van toepassing moet zijn; 

5. merkt op dat deze maatregelen in verhouding dienen te staan tot de omvang, complexiteit 
en aard van de onderneming; stelt voor om, teneinde te bepalen welke maatregelen op een 
onderneming van toepassing zijn, een systeem met drempels op te zetten, gebaseerd op het 
aantal werknemers en/of de omzet van de onderneming;  

6. is van mening dat niet-beursgenoteerde ondernemingen boven een bepaalde grootte 
eveneens aan bepaalde maatregelen inzake corporate government zouden moeten voldoen;

Raden van bestuur

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0165.
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7. benadrukt dat er een duidelijke afbakening moet komen tussen de taakomschrijving van 
de voorzitter van de raad van bestuur en die van de algemeen directeur; benadrukt echter 
dat deze regel in verhouding dient te staan tot de omvang en de bijzonderheden van de 
onderneming en dat het besluit hierover door de algemene vergadering van 
aandeelhouders moet worden genomen; 

8. benadrukt dat raden van bestuur samengesteld moeten zijn uit onafhankelijke personen 
met een combinatie van vaardigheden, ervaring en achtergrond en dat de samenstelling 
van de raden van bestuur aangepast moet worden aan de complexiteit van de activiteiten 
van de onderneming en dat het de verantwoordelijkheid is van de voorzitter om te zorgen 
voor een juiste verdeling van vaardigheden binnen de raad van bestuur;

9. is van mening dat het wervingsbeleid specifiek dient te zijn en dat daarbij het beginsel 
"naleven of motiveren" van toepassing dient te zijn;

10. dringt erop aan het aantal vrouwen in raden van bestuur te vergroten door middel van een 
systeem van flexibele quota's; 

11. benadrukt dat bestuurders voldoende tijd moeten besteden aan de vervulling van hun 
taken; is echter van mening dat one-size-fits-all-regels niet wenselijk zijn en dat het aantal 
raden van bestuur waarvan een bestuurder deel kan uitmaken op individuele basis door de 
afzonderlijke ondernemingen moet worden vastgesteld;

12. is het ermee eens dat periodieke externe evaluaties een nuttig instrument zijn om de 
doeltreffendheid van de verschillende werkwijzen op het gebied van ondernemingsbestuur 
te beoordelen; is echter van mening dat dergelijke evaluaties niet verplicht moeten worden 
gesteld; 

13. is voorstander van openbaarheid van het beloningsbeleid en het jaarverslag over de 
beloningen, en van goedkeuring daarvan door de algemene vergadering van 
aandeelhouders; benadrukt echter dat openbaarheid van de individuele beloningen van al 
dan niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders in strijd is met het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en daarom moet worden vermeden, tenzij de 
betrokken persoon daarvoor toestemming heeft verleend; 

14. merkt op dat de raad van bestuur het orgaan is dat verantwoordelijk is voor de evaluatie en 
goedkeuring van de ondernemingsstrategie, met inbegrip van het risicobeheer door de 
onderneming, en daarover op zinvolle wijze verslag moet uitbrengen aan de 
aandeelhouders; is van mening dat sociale en milieurisico's in aanmerking moeten worden 
genomen voor zover deze consequenties hebben voor de onderneming, zoals in EU-
wetgeving reeds is vastgelegd;

Aandeelhouders 

15. is van mening dat de betrokkenheid van aandeelhouders bij de onderneming moet worden 
aangemoedigd door hun rol te versterken, maar dat deze betrokkenheid een eigen keuze 
moet zijn, en nooit een verplichting; 
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16. merkt op dat de richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders1 gelijke behandeling 
van aandeelhouders waarborgt en dat de onderneming op grond daarvan gehouden is alle 
aandeelhouders, al dan niet institutioneel en ongeacht hun aandeel, dezelfde informatie te 
verstrekken;

17. wijst erop dat institutionele beleggers de fundamentele plicht hebben hun beleggingen te 
beschermen en dat het hun verantwoordelijkheid is toezicht te houden op de door hen 
aangewezen vermogensbeheerders waar het gaat om het beleid, de kosten, de handel en de 
betrokkenheid van deze vermogensbeheerders bij de ondernemingen waarin wordt 
geïnvesteerd, en dat zij daarom de nodige transparantie moeten verlangen ten aanzien van 
deze zaakwaarneming; 

18. is in dit verband van mening dat institutionele beleggers vrij moeten zijn in hoe zij 
stimuleringsstructuren opzetten voor de door hen aangewezen vermogensbeheerders;

19. merkt op dat belangenconflicten of potentiële belangenconflicten altijd moeten worden 
bekendgemaakt en dat er op dit gebied op EU-niveau passende maatregelen genomen 
moeten worden;

20. dringt er bij de Commissie op aan de richtlijn over de rechten van aandeelhouders te 
wijzigen in die zin dat elektronisch stemmen verplicht wordt ingevoerd om de deelname 
van aandeelhouders aan stemmingen aan te moedigen, met name de deelname van 
buitenlandse aandeelhouders; 

21. herinnert de Commissie aan de behoefte aan een duidelijke definitie van "handelen in 
onderlinge overeenstemming", aangezien het gebrek aan uniforme regels een van de 
voornaamste belemmeringen is voor samenwerking tussen aandeelhouders; 

22. stelt zich op het standpunt dat volmachtadviseurs een uiterst belangrijke rol spelen, maar 
ziet ook dat bij hun optreden vaak sprake is van belangenconflicten; dringt bij de 
Commissie aan op meer wetgeving op het gebied van volmachtadviseurs, waarbij in het 
bijzonder aandacht moet worden geschonken aan de onderwerpen transparantie en 
belangenconflicten; is van mening dat moet worden vastgelegd dat volmachtadviseurs 
geen adviesdiensten mogen verlenen aan de onderneming waarin wordt geïnvesteerd;

23. stelt zich op het standpunt dat ondernemingen het recht dienen te hebben de identiteit van 
hun vermogensbezitters te kennen en dat er op EU-niveau minimumeisen voor 
harmonisatie moeten worden vastgesteld betreffende informatieverstrekking inzake 
materiële deelnemingen;

24. merkt op dat de bescherming van minderheidsaandeelhouders een onderwerp is dat wordt 
geregeld door nationale bepalingen van vennootschapsrecht, maar dat optreden van de 
Unie nuttig zou kunnen zijn om stemming bij volmacht te bevorderen;

25. onderschrijft de richtsnoeren die zijn vervat in de verklaring van het European corporate 

                                               
1 Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van 
bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen
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governance forum on related party transactions for listed entities van 10 maart 2011; 
moedigt de Commissie aan op EU-niveau actie te ondernemen door middel van zachte 
wetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbeveling;

26. is van mening dat regelingen voor werknemersaandeelhouderschap op lidstaatniveau 
thuishoren en dat de onderhandelingen daarover overgelaten kunnen worden aan 
werkgevers en werknemers; is verder van mening dat de deelname aan dergelijke 
regelingen altijd vrijwillig moet zijn;

Het beginsel "naleven of motiveren"

27. is van mening dat het beginsel "naleven of motiveren" op het gebied van corporate 
governance een nuttig instrument is; is voorstander van verplichte naleving van door 
ondernemingen opgestelde gedragscodes; is van mening dat afwijkingen van de 
gedragscode grondig gemotiveerd moeten worden en dat daarnaast beschreven en 
gemotiveerd moet worden voor welke maatregel van corporate governance er in plaats 
daarvan is gekozen;

o

o          o

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


