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Corporate-governancekader voor Europese ondernemingen  

Resolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2012 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 (A7-0051/2012), 

Algemene oriëntatie 

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. betreurt dat het Groenboek zich voornamelijk richt op het monistische bestuursmodel en 

onvoldoende aandacht besteedt aan het dualistische bestuursmodel, dat in Europa 

eveneens op grote schaal voorkomt; benadrukt dat de Commissie bij de herziening van 

het EU-kader inzake corporate governance rekening moet houden met de bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden van vennootschapsorganen krachtens de nationale 

rechtsstelsels, en in het bijzonder met de verschillen tussen het monistische en het 

dualistische stelsel; verstaat hierna onder "raad van bestuur" hoofdzakelijk de 

toezichthoudende rol van bestuurders, die in een dualistisch stelsel over het algemeen aan 

de raad van toezicht is toebedeeld; 

4. onderstreept het belang van een transparanter, stabieler, betrouwbaarder, 

verantwoordelijker en beter bestuurd bedrijfsleven in de EU; is van oordeel dat het 

bedrijfsleven in staat moet zijn om bij zijn optreden rekening te houden met sociale, 

ethische en milieuoverwegingen en blijk te geven van betrokkenheid jegens zowel 

werknemers en aandeelhouders als de maatschappij in het algemeen, naast het streven 

naar een beter bedrijfsresultaat en het scheppen van fatsoenlijke banen; 

                                                 
1  PB C 161 E van 31.5.2011, blz. 16. 



5. meent echter dat goed bestuur op zich niet volstaat om het nemen van buitensporige 

risico's te voorkomen; pleit daarom voor onafhankelijke audits en regelingen die recht 

doen aan de verschillende bedrijfsculturen binnen de EU; 

6. stelt dat het een vereiste is dat een goed bestuurde onderneming verantwoording aflegt 

aan en transparant is voor haar werknemers, aandeelhouders en, indien van toepassing, 

voor andere belanghebbenden; 

7. bepleit dat de OESO-definitie van 2004 waarin corporate governance wordt omschreven 

als het geheel van betrekkingen tussen het management van een onderneming, de raad 

van bestuur, de aandeelhouders en andere belanghebbenden, ruimer ingang vindt; 

8.  is van mening dat in de nasleep van de financiële crisis lessen geleerd kunnen worden 

van de belangrijkste tekortkomingen in de bedrijfswereld; 

9. benadrukt in dit kader dat de aandacht moet worden gevestigd op de belangrijke rol van 

de verschillende comités (auditcomités en, voor zover de lidstaten deze kennen, 

beloningscomités en benoemingscomités) bij de verwezenlijking van goed bestuur binnen 

ondernemingen en verzoekt de Commissie de rol van deze comités te versterken; 

10. is van mening dat op alle beursgenoteerde ondernemingen een basispakket van EU-

maatregelen inzake corporate governance van toepassing moet zijn; merkt op dat deze 

maatregelen in verhouding dienen te staan tot de omvang, complexiteit en aard van de 

onderneming; 

11. meent dat de initiatieven inzake corporate governance parallel moeten lopen en gelijke 

tred moeten houden met de initiatieven van de Commissie inzake maatschappelijk 

verantwoord ondernemen; is van mening dat met name in de huidige sociaal-

economische situatie maatschappelijk verantwoord ondernemen in combinatie met 

corporate governance zou kunnen bijdragen tot een nauwere band tussen ondernemingen 

en de sociale omgeving waarin zij groeien en werken; 

12.  wijst erop dat het initiatief inzake financiële fair-play in de sport een voorbeeld is van 

een goede aanpak op het gebied van corporate governance; dringt er bij andere sectoren 

en overheden op aan te onderzoeken of het mogelijk is om enkele van de aan deze 

maatregelen ten grondslag liggende basisbeginselen over te nemen; 

13. verzoekt de Commissie om voor elk wetsvoorstel met betrekking tot corporate 

governance een effectbeoordeling te laten uitvoeren, gericht op enerzijds de 

doelstellingen die gehaald moeten worden en anderzijds het vereiste dat het 

concurrentievermogen van de ondernemingen in stand blijft; 

Raden van bestuur 

14. benadrukt dat er in monistische stelsels 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 niet in verhouding dient te staan tot de omvang 

en de bijzonderheden van de onderneming; 

15. 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 aandeelhouders om te 

zorgen voor een juiste verdeling van vaardigheden binnen de raad van bestuur; 

16. is van mening dat het wervingsbeleid bij de uitvoering specifiek dient te zijn en dat 

daarbij het beginsel "naleven of motiveren" van toepassing dient te zijn; benadrukt dat het 

opstellen en goedkeuren van beleidsdocumenten op dit gebied de exclusieve bevoegdheid 

van de aandeelhouders is; 

17. roept het bedrijfsleven op om op het gebied van personeelszaken transparante en 

meritocratische methodes tot stand te brengen en de talenten en vaardigheden van zowel 

mannen als vrouwen op efficiënte wijze te ontwikkelen en te bevorderen; benadrukt dat 

ondernemingen verplicht zijn ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen op het werk gelijk 

behandeld worden en gelijke kansen hebben, en tevens verplicht zijn bij te dragen aan 

een betere balans tussen werk en privéleven voor mannen en vrouwen; 

18.  wijst erop dat het belangrijk is dat raden van bestuur samengesteld zijn uit personen met 

een breed en gevarieerd scala aan vaardigheden en bekwaamheden;  

19. verzoekt de Commissie zo snel mogelijk uitvoerige recente gegevens te verstrekken over 

de vertegenwoordiging van vrouwen in alle soorten bedrijven in de EU en over de 

verplichte en niet-verplichte maatregelen die door het bedrijfsleven zijn genomen evenals 

de maatregelen die onlangs zijn goedgekeurd door de lidstaten om de 

vertegenwoordiging van vrouwen te vergroten en om na deze exercitie, als de stappen die 

door bedrijven en de lidstaten zijn genomen inadequaat worden bevonden, in de loop van 

2012 wetgeving - inclusief quota - voor te stellen om de vertegenwoordiging van 

vrouwen in leidinggevende functies in het bedrijfsleven tot 2015 naar 30% en tot 2020 

naar 40% op te schroeven, daarbij rekening houdend met de verantwoordelijkheden van 

de lidstaten en hun economische, structurele (d.w.z. wat betreft bedrijfsomvang), 

juridische en regionale situatie; 

20. 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; is van mening 

dat de lidstaten aangemoedigd moeten worden het aantal raden van bestuur waarvan een 

bestuurder deel kan uitmaken te beperken; wijst erop dat daarmee een positieve bijdrage 

zou worden geleverd aan de frequentie van vergaderingen en aan de kwaliteit van de interne 

toezichtsorganen; benadrukt dat het belangrijk is dat bestuurders volledige transparantie 

en openheid creëren inzake hun overige verplichtingen; 

21. 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; 

22. is van mening dat management en leden van de raden van toezicht er zelf voor moeten 

zorgen dat zij de voor hun taken noodzakelijke opleiding en bijscholing volgen, en 

hiervoor van de onderneming passende steun moeten ontvangen; 

23. is voorstander van openbaarheid van het beloningsbeleid van ondernemingen en van het 

jaarverslag over de beloningen, en van goedkeuring daarvan door de algemene 

vergadering van aandeelhouders; benadrukt echter dat het de lidstaten moet worden 



toegestaan verder te gaan en eisen vast te stellen inzake de openbaarmaking van de 

individuele beloningen van al dan niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders, 

waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan de transparantie; 

24. pleit voor streng toezicht en voor het opstellen van nieuwe regels om een einde te maken 

aan wanpraktijken op het gebied van salarissen, bonussen en vergoedingen van 

bestuurders van financiële of niet-financiële instellingen die door de regering van hun 

lidstaat van het faillissement gered zijn; is van mening dat waar nodig juridische stappen 

ondernomen moeten worden om misbruik van noodfondsen van overheden te 

voorkomen; 

25. dringt aan op een duurzaam beloningsbeleid voor de lange termijn dat gebaseerd is op het 

langetermijnfunctioneren van het individu en zijn onderneming; 

26.  is van mening dat loonsverhoging van bestuurders in overeenstemming dient te zijn met 

de levensvatbaarheid van hun onderneming op de lange termijn; 

27. pleit ervoor dat in de variabele beloning van bestuurders rekening wordt gehouden met 

elementen van duurzaamheid op lange termijn, door bijvoorbeeld een percentage van de 

variabele beloning te koppelen aan de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen 

inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals de gezondheid en veiligheid op 

het werk of voldoening in het werk bij de werknemers; 

28. 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, voor zover dat kan geschieden zonder dat er informatie wordt 

bekendgemaakt die schadelijk kan zijn voor de onderneming, bijvoorbeeld doordat 

daardoor de concurrentie in de kaart wordt gespeeld; 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 

29. 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; 

30. is van mening dat desondanks nagedacht moet worden over maatregelen die aanzetten tot 

een langetermijninvestering en over het instellen van het vereiste van volledige 

transparantie inzake het stemmen met geleende aandelen, anders dan aandelen aan 

toonder; is van mening dat het gedrag van institutionele beleggers dat gericht is op het 

creëren van liquiditeit en het houden van een goede rating heroverweging verdient, 

aangezien dit de beleggers alleen maar aanzet tot het aankopen van aandelen voor de 

korte termijn; 

31. merkt op dat de richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders1 gelijke behandeling 

                                                 
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 (PB L 

184 van 14.7.2007, blz. 17). 



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; 

32. verzoekt de Commissie met adequate voorstellen te komen voor EU-brede richtsnoeren 

omtrent het soort informatie dat via de jaarverslagen van ondernemingen onder 

aandeelhouders dient te worden verspreid; is van mening dat de verstrekte gegevens van 

een hoge kwaliteit en informatief dienen te zijn; 

33. wijst op het ontbreken van een langetermijnvisie op de markt, en dringt er bij de 

Commissie op aan alle relevante wetgeving te herzien om te bepalen of bepaalde 

vereisten onbedoeld kortetermijndenken in de hand hebben gewerkt; is in het bijzonder 

verheugd over het voorstel van de Commissie om af te zien van de eis uit de 

transparantierichtlijn om elke drie maanden verslag uit te brengen, omdat deze eis weinig 

toevoegt aan de kennis van aandeelhouders en alleen mogelijkheden voor de 

kortetermijnhandel oplevert; 

34.  is verheugd over de ontwikkeling van "stewardship codes" (rentmeestercodes) voor 

institutionele beleggers in de hele Europese Unie; is van mening dat een Europese 

"stewardship code" kan worden ontwikkeld door in samenwerking met nationale 

overheidsinstanties gebruik te maken van bestaande modellen; 

35. 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;  

36. is in dit verband van mening dat institutionele beleggers vrij moeten zijn in hoe zij 

stimuleringsstructuren opzetten voor de door hen aangewezen vermogensbeheerders; 

37. 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; 

38. dringt er bij de Commissie op aan de richtlijn over de rechten van aandeelhouders 

zodanig te wijzigen dat onderzocht wordt op welke wijze de deelname van 

aandeelhouders verder kan worden geïntensiveerd; is van mening dat de Commissie in dit 

verband via een effectbeoordeling onderzoek zou moeten doen naar de rol van 

elektronisch stemmen in de algemene vergadering van beursgenoteerde ondernemingen 

om de deelname van aandeelhouders aan stemmingen aan te moedigen, met name de 

deelname van buitenlandse aandeelhouders;  

39. 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;  

40. 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 er bij de 

Commissie op aan te zorgen voor 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 het volmachtadviseurs verboden 

moet worden adviesdiensten te verlenen aan de onderneming waarin wordt geïnvesteerd; 

41. is van oordeel dat ondernemingen moeten kunnen kiezen uit twee regimes, aandelen op 

naam of aandelen aan toonder; stelt zich op het standpunt dat ondernemingen, indien zij 

de keuze maken voor aandelen op naam, 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; is van mening dat dit geen afbreuk mag doen aan het recht van de 

bezitters van aandelen aan toonder om hun identiteit geheim te houden; 

42. merkt op dat, hoewel de bescherming van minderheidsaandeelhouders een onderwerp is 

dat wordt geregeld door nationale bepalingen van vennootschapsrecht, optreden van de 

Unie nuttig zou kunnen zijn om stemming bij volmacht te bevorderen; 

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

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; 

44. 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" 

45. 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 nationale 

codes voor corporate governance of 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; 

46. legt de nadruk op het bewerkstelligen van een betere werking en opvolging van bestaande 

governanceregels en aanbevelingen eerder dan het opleggen van bindende Europese 

regels inzake corporate governance; 

47. is van mening dat gedragscodes kunnen leiden tot gedragsveranderingen en dat de 

flexibiliteit van de codes innovatie mogelijk maakt, waarbij men kan putten uit de beste 

praktijken in de hele EU; is van mening dat de uitwisseling van beste praktijken corporate 

governance in de EU zou verbeteren; 

o 

o     o 

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



 


