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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
aandeelhouders en vertegenwoordigers 
van werknemers 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 en 
vertegenwoordigers van werknemers 
goedgekeurde beloningsbeleid. Het beleid 
wordt ten minste om de drie jaar ter 
goedkeuring aan de aandeelhouders 
voorgelegd.
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2007/36/EG
Artikel 9 bis – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
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.

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 
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.
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