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3.6.2015 A8-0158/11 

Amendement  11 

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 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

institutionele beleggers openbaar maken 

hoe hun strategie voor beleggingen in 

aandelen (hierna: "beleggingsstrategie") is 

afgestemd op het profiel en de looptijd van 

hun verplichtingen en bijdraagt aan de 

middellange- tot langetermijnprestatie van 

hun portefeuille. De in de eerste zin 

bedoelde informatie is ten minste 

beschikbaar op de website van de 

institutionele beleggers en zolang als die 

informatie van toepassing is. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

institutionele beleggers openbaar maken 

hoe hun strategie voor beleggingen in 

aandelen (hierna: "beleggingsstrategie") is 

afgestemd op het profiel en de looptijd van 

hun verplichtingen en bijdraagt aan de 

middellange- tot langetermijnprestatie van 

hun portefeuille. De in de eerste zin 

bedoelde informatie is ten minste 

beschikbaar op de website van de 

institutionele beleggers en zolang als die 

informatie van toepassing is. 

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 

(a) de vraag of en in hoeverre de 

vermogensbeheerder ertoe wordt aangezet 
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zijn beleggingsstrategie en -beslissingen 

aan te passen aan het profiel en de looptijd 

van de verplichtingen van de institutionele 

belegger; 

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 

middel om de prestaties van 

vennootschappen te verbeteren ter 

verhoging van het beleggingsrendement; 

(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; 

(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 

Wanneer de overeenkomst met de 

vermogensbeheerder niet voorziet in een 

beleggingsstrategie of wanneer de 

beleggingsstrategie een of meer van de 
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een duidelijke en gemotiveerde toelichting 

waarom dit het geval is. 

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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3.6.2015 A8-0158/12 

Amendement  12 

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 het 

betrokkenheidsbeleid ook beleid voor de 
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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. 

beheersing van feitelijke en potentiële 

belangenconflicten met betrekking tot 

hun verplichtingen omvat. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Amendement  13 

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 quinquies 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten bieden tussenpersonen de 

mogelijkheid om een prijs of vergoeding 

in rekening te brengen voor de dienst die 

ingevolge dit hoofdstuk moet worden 

verricht. De tussenpersonen maken voor 

elke in dit hoofdstuk genoemde dienst 

bekend welke afzonderlijke prijs of 

vergoeding zij daarvoor in rekening 

brengen. 

1. De lidstaten kunnen tussenpersonen 

toestaan om kosten in rekening te brengen 

voor de diensten die ingevolge dit 

hoofdstuk moeten worden verricht. 

 Indien tussenpersonen overeenkomstig de 

alinea hierboven een prijs of vergoeding 

in rekening mogen brengen, zorgen de 

lidstaten ervoor dat tussenpersonen voor 

elke in dit hoofdstuk genoemde dienst 

openbaar maken welke prijs, vergoeding 

of andere kosten zij voor dergelijke 

diensten in rekening brengen. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat kosten die 

door een tussenpersoon bij aandeelhouders, 

vennootschappen of andere tussenpersonen 

in rekening worden gebracht, niet-

discriminatoir en evenredig zijn. 

Verschillen in aangerekende kosten voor 

binnenlandse en grensoverschrijdende 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat kosten die 

door een tussenpersoon bij aandeelhouders, 

vennootschappen of andere tussenpersonen 

in rekening worden gebracht, niet-

discriminatoir en evenredig zijn. 

Verschillen in aangerekende kosten voor 

binnenlandse en grensoverschrijdende 
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uitoefening van rechten worden naar 

behoren gemotiveerd. 

uitoefening van rechten zijn uitsluitend 

toegestaan als zij naar behoren 

gemotiveerd worden. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Amendement  14 

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 bis – leden 1, 2 en 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

tussenpersonen vennootschappen diensten 

aanbieden om hun aandeelhouders te 

identificeren. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

vennootschappen het recht hebben om hun 

aandeelhouders te identificeren. De 

lidstaten kunnen bepalen dat 

vennootschappen wier statutaire zetel zich 

op hun grondgebied bevindt, alleen om 

identificatie kunnen verzoeken van 

aandeelhouders die meer dan 0,5% van de 

aandelen bezitten. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 

tussenpersoon een vennootschap op haar 

verzoek onverwijld de naam en 

contactgegevens van de aandeelhouders 

meedeelt en, voor aandeelhouders die 

rechtspersoon zijn, hun unieke 

identificatiecode, voor zover beschikbaar. 

Wanneer zich in de houderschapsketen 

meer dan één tussenpersoon bevindt, geven 

de tussenpersonen het verzoek van de 

vennootschap en de identiteit en 

contactgegevens van de aandeelhouders 

onverwijld aan elkaar door. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat een 

tussenpersoon een vennootschap op haar 

verzoek onverwijld de gegevens 

betreffende de identiteit van de 

aandeelhouders meedeelt. Wanneer zich in 

de houderschapsketen meer dan één 

tussenpersoon bevindt, geven de 

tussenpersonen het verzoek van de 

vennootschap onverwijld aan elkaar door. 

 Lidstaten kunnen bepalen dat CSD´s de 

tussenpersonen vormen die 
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verantwoordelijk zijn voor de verzameling 

van gegevens betreffende de identiteit van 

de aandeelhouders en de onverwijlde 

doorgifte ervan aan de vennootschap. 

3. Aandeelhouders worden er door hun 

tussenpersonen naar behoren van in kennis 

gesteld dat overeenkomstig dit artikel hun 

naam en contactgegevens kunnen worden 

doorgegeven voor identificatiedoeleinden. 

Deze gegevens mogen alleen worden 

gebruikt om de uitoefening van de rechten 

van de aandeelhouders te bevorderen. De 

vennootschap en de tussenpersoon zorgen 

ervoor dat natuurlijke personen de 

mogelijkheid hebben om onvolledige of 

onjuiste gegevens te corrigeren of te 

wissen, en bewaren de gegevens van een 

aandeelhouder niet langer dan 24 

maanden nadat zij deze gegevens hebben 

ontvangen. 

3. Aandeelhouders worden er door hun 

tussenpersonen naar behoren van in kennis 

gesteld dat overeenkomstig dit artikel 

gegevens betreffende hun identiteit 

kunnen worden verwerkt. Deze gegevens 

mogen alleen worden gebruikt om de 

betrokkenheid en de dialoog tussen de 

vennootschap en de aandeelhouder met 

betrekking tot aan de vennootschap 

gerelateerde kwesties te bevorderen. De 

vennootschap en de tussenpersoon zorgen 

ervoor dat personen de mogelijkheid 

hebben om onvolledige of onjuiste 

gegevens te corrigeren of te wissen. De 

lidstaten zorgen ervoor dat de 

vennootschappen en de tussenpersonen 

aan hen overeenkomstig dit artikel 

verstrekte gegevens betreffende de 

identiteit van de aandeelhouders niet 

langer opslaan dan noodzakelijk en in 

ieder geval niet langer dan twee jaar 

nadat de vennootschap of de 

tussenpersoon ervan op de hoogte is 

gebracht dat de betrokkene niet langer 

aandeelhouder is. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Amendement  15 

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 decies – leden 1 en 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

volmachtadviseurs adequate maatregelen 

vaststellen en uitvoeren om te waarborgen 

dat hun stemadviezen juist en 

betrouwbaar zijn en op een gedegen 

analyse van alle beschikbare informatie 

zijn gebaseerd. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

volmachtadviseurs een verwijzing naar 

een gedragscode die zij toepassen, 

openbaar maken en verslag uitbrengen 

van de toepassing van deze gedragscode. 

Indien zij afwijken van een van de 

aanbevelingen van deze gedragscode, 

maken zij hier melding van, zetten zij de 

redenen hiervoor uiteen en omschrijven 

zij de alternatieve vastgestelde 

maatregelen. 

 Indien volmachtadviseurs besluiten om 

een gedragscode niet toe te passen, zetten 

zij de redenen hiervoor uiteen. 

 Deze informatie wordt, samen met de 

verwijzing naar de gedragscode die zij 

toepassen, gepubliceerd op de website van 

de volmachtadviseurs. 

2. Volmachtadviseurs maken jaarlijks de 

volgende informatie over de 

totstandkoming van hun stemadviezen 

openbaar: 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

volmachtadviseurs jaarlijks de volgende 

informatie over de totstandkoming van hun 

stemadviezen openbaar maken: 

(a) de hoofdkenmerken van de gebruikte (a) de hoofdkenmerken van de gebruikte 
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methoden en modellen; methoden en modellen; 

(b) de belangrijkste informatiebronnen;  

(c) of en hoe met nationale 

marktomstandigheden en wet- en 

regelgeving rekening wordt gehouden; 

(c) of en hoe met nationale 

marktomstandigheden en wet- en 

regelgeving rekening wordt gehouden; 

(d) of een dialoog wordt gevoerd met de 

vennootschappen waarop de stemadviezen 

betrekking hebben, en zo ja, de omvang en 

aard van die dialoog; 

(d) of een dialoog wordt gevoerd met de 

vennootschappen waarop de stemadviezen 

betrekking hebben, en zo ja, de omvang en 

aard van die dialoog; 

(e) het totale aantal medewerkers dat bij 

de totstandkoming van de stemadviezen is 

betrokken; 

 

(f) het totale aantal stemadviezen dat het 

afgelopen jaar is gegeven. 

 

Deze informatie wordt op de website van 

de volmachtadviseurs gepubliceerd en 

blijft ten minste drie jaar beschikbaar, te 

rekenen vanaf de dag van publicatie. 

Deze informatie wordt op de website van 

de volmachtadviseurs gepubliceerd en 

blijft ten minste drie jaar beschikbaar, te 

rekenen vanaf de dag van publicatie. De 

informatie behoeft niet openbaar te 

worden gemaakt overeenkomstig dit lid 

indien zij reeds openbaar is gemaakt 

overeenkomstig lid 1. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Amendement  16 

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 4 

Richtlijn 2007/36/EG 

Artikel 9 bis – leden 1, 2 en 3 

 

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 

vennootschappen een beloningsbeleid met 

betrekking tot bestuurders vaststellen en 

dit in een adviserende stemming aan de 

algemene vergadering van 

aandeelhouders voorleggen. 

 Indien de algemene vergadering tegen het 

beloningsbeleid stemt, wordt een herzien 

beleid op de volgende algemene 

vergadering in een nieuwe adviserende 

stemming aan de aandeelhouders 

voorgelegd. 

 Gedurende het opstellen van een nieuw 

ontwerp kan de vennootschap haar 

bestuurders belonen volgens het 

bestaande beleid. 

Bij het werven van nieuwe leden van de 

raad van bestuur kunnen vennootschappen 

besluiten om een individuele bestuurder 

niet overeenkomstig het goedgekeurde 

Bij het werven van nieuwe leden van de 

raad van bestuur kunnen vennootschappen 

besluiten om een individuele bestuurder 

niet overeenkomstig het goedgekeurde 
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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 

punten. De beloning kan voorlopig 

worden toegekend in afwachting van 

goedkeuring door de aandeelhouders. 

beleid te belonen. 

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 bonussen 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 

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 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. 

Voor de variabele beloning bevat het 

beleid de te gebruiken financiële en niet-

financiële prestatiecriteria en een 

toelichting over de wijze waarop deze 

Voor de variabele beloning kan het beleid 

de te gebruiken financiële en niet-

financiële prestatiecriteria bevatten en een 

toelichting over de wijze waarop deze 
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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. 

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. 

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 alsmede de 

betalingen met betrekking tot de 

beëindiging van contracten. 

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 

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. 

Or. en 
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Amendement  17 

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 4 

Richtlijn 2007/36/EG 

Artikel 9 ter – leden 1, 2 en 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

vennootschap een duidelijk en begrijpelijk 

beloningsverslag opstelt met een uitgebreid 

overzicht van de beloningen, met inbegrip 

van bonussen in ongeacht welke vorm, die 

het afgelopen boekjaar aan individuele 

bestuurders en aan nieuw aangeworven of 

vroegere bestuurders zijn toegekend. Het 

bevat, voor zover van toepassing, de 

volgende elementen: 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

vennootschap een duidelijk en begrijpelijk 

beloningsverslag opstelt met een uitgebreid 

overzicht van de beloningen, met inbegrip 

van bonussen in ongeacht welke vorm, die 

het afgelopen boekjaar aan bestuurders en 

aan nieuw aangeworven of vroegere 

bestuurders zijn toegekend. Het bevat, voor 

zover van toepassing, de volgende 

elementen: 

(a) het totale bedrag aan toegekende of 

uitgekeerde beloningen, uitgesplitst naar 

onderdeel, het relatieve aandeel van vaste 

en variabele beloningen, een toelichting 

van de relatie tussen het totale bedrag aan 

beloningen en de langetermijnprestaties 

alsmede informatie over de wijze van 

toepassing van de prestatiecriteria; 

(a) het totale bedrag aan toegekende of 

uitgekeerde beloningen, uitgesplitst naar 

onderdeel, het relatieve aandeel van vaste 

en variabele beloningen, een toelichting 

van de relatie tussen het totale bedrag aan 

beloningen en de langetermijnprestaties 

alsmede informatie over de wijze van 

toepassing van de prestatiecriteria; 

(b) de relatieve verandering in de 

beloning van bestuurders over de laatste 

drie boekjaren, de relatie met de 

ontwikkeling van de waarde van de 

vennootschap en met de verandering in de 

gemiddelde beloning van andere 
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voltijdwerknemers dan de bestuurders; 

(c) de beloning van bestuurders van de 

vennootschap van andere ondernemingen 

die deel uitmaken van hetzelfde concern; 

(c) de beloning die bestuurders van de 

vennootschap van andere ondernemingen 

die deel uitmaken van hetzelfde concern, 

hebben ontvangen of die hun nog 

verschuldigd is; 

(d) het aantal toegekende en aangeboden 

aandelen en aandelenopties en de 

belangrijkste voorwaarden voor de 

uitoefening van de rechten, met inbegrip 

van de prijs en datum van uitoefening en 

eventuele verandering daarvan; 

(d) het aantal toegekende en aangeboden 

aandelen en aandelenopties en de 

belangrijkste voorwaarden voor de 

uitoefening van de rechten, met inbegrip 

van de prijs en datum van uitoefening en 

eventuele verandering daarvan; 

(e) informatie over het gebruik van de 

mogelijkheid om een variabele beloning 

terug te vorderen; 

(e) informatie over het gebruik van de 

mogelijkheid om een variabele beloning 

terug te vorderen; 

(f) informatie over de wijze waarop de 

beloning van bestuurders is vastgesteld, 

waaronder informatie over de functie van 

de beloningscommissie. 

(f) informatie over de wijze waarop de 

beloning van bestuurders is vastgesteld, 

waaronder informatie over de functie van 

de beloningscommissie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 

verwerking van de persoonsgegevens van 

bestuurders het recht op eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer wordt 

beschermd overeenkomstig 

Richtlijn 95/46/EG. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 

verwerking van de persoonsgegevens van 

bestuurders het recht op eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer wordt 

beschermd overeenkomstig 

Richtlijn 95/46/EG. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 

aandeelhouders het recht hebben om op de 

jaarlijkse algemene vergadering over het 

beloningsverslag voor het afgelopen 

boekjaar te stemmen. Wanneer de 

aandeelhouders tegen het beloningsverslag 

stemmen, legt de vennootschap in het 

volgende beloningsverslag uit of en hoe 

rekening is gehouden met de stemming van 

de aandeelhouders. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 

aandeelhouders het recht hebben om op de 

jaarlijkse algemene vergadering over het 

beloningsverslag voor het afgelopen 

boekjaar een adviserende stemming te 

houden. Wanneer de aandeelhouders tegen 

het beloningsverslag stemmen, gaat de 

vennootschap indien nodig een dialoog 

met de aandeelhouders aan om de redenen 

voor de verwerping te achterhalen. De 

vennootschap legt in het volgende 

beloningsverslag uit hoe rekening is 

gehouden met de stemming van de 

aandeelhouders. 

Or. en 

 

 


