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Wet- en regelgeving 

WETSVOORSTEL BESTUUR EN TOEZICHT 
AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER MET 
BELANGRIJKE AMENDEMENTEN 

Op 8 december 2009 is het Wetsvoorstel Bestuur & 

toezicht door de Tweede Kamer aangenomen. Het 

wetsvoorstel introduceert de zogenaamde one-tier 
board in de Nederlandse wetgeving en bevat ook een 

nieuwe regeling aangaande tegenstrijdig belang. De 

Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nu in 

behandeling genomen. Het staat nog niet vast 

wanneer het wetsvoorstel in werking zal treden, maar 

naar verwachting zal dat op z'n vroegst medio 2010 

zijn. 

De Tweede Kamer heeft een aantal belangrijke 

amendementen op het wetsvoorstel aangenomen. 

Deze wijzigingen zijn niet uitsluitend van toepassing 

op vennootschappen met een one-tier board en zijn 

dus ook voor andere vennootschappen van belang. 

Daarbij gaat het om: 

• de limitering van het aantal toezichthoudende 

functies dat een bestuurder of toezichthouder 

van een grote NV, BV of stichting kan bekleden; 

• de streefcijfers voor een evenwichtige 

zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in het 

bestuur en de raad van commissarissen van een 

grote NV of BV; en 

• het niet langer aanmerken van de rechts- 

verhouding tussen een beursvennootschap en 

haar bestuurder als een arbeidsovereenkomst. 

Op een aantal punten bestaat nog onduidelijkheid, 

bijvoorbeeld over de sancties met betrekking tot de 

limiteringen. Mogelijk worden deze onduidelijkheden 
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nog worden opgehelderd in het verdere wet-

gevingsproces. Dat zou kunnen door een nadere 

toelichting door de minister van Justitie bij de 

behandeling in de Eerste Kamer, maar ook door het 

indienen van een invoeringswet of een reparatiewet. 

Of de onduidelijkheden zullen worden opgehelderd 

en, zo ja, hoe dat zal gebeuren is op dit moment nog 

niet bekend. 

1. Limitering van het aantal toezichthoudende 
functies dat bestuurders en toezichthouders 
mogen bekleden 

Het wetsvoorstel limiteert het aantal 

toezichthoudende functies dat bestuurders en 

toezichthouders bij grote vennootschappen en grote 

stichtingen mogen bekleden. Voor de definitie van 

groot wordt in dit verband aangesloten bij de criteria 

die in boek 2 BW zijn opgenomen met betrekking tot 

het jaarrekeningenrecht (art. 2:397 lid 1 BW). 

Een bestuurder van een grote NV, BV of stichting kan 

niet meer dan twee toezichthoudende functies 

(commissaris of niet-uitvoerend bestuurder) bij een 

andere grote NV, BV of stichting bekleden, 

uitgezonderd groepsmaatschappijen. Ook kan een 

bestuurder van een grote NV, BV of stichting geen 

voorzitter zijn van een raad van commissarissen of 

van een one-tier board van een grote NV of BV. 

Daarbij geldt dat aan een commissaris is gelijkgesteld 

de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan 

dat bij de statuten van een rechtspersoon is 

ingesteld, zoals een raad van toezicht. 

Voor commissarissen bij grote vennootschappen 

geldt dat zij niet meer dan vijf toezichthoudende 

functies tegelijk kunnen bekleden, uitgezonderd bij 

groepsmaatschappijen. Voorzitterschappen tellen 

dubbel. Daarbij geldt eveneens dat aan een 

commissaris is gelijkgesteld de persoon die lid is van 

een toezichthoudend orgaan dat bij de statuten van 

een rechtspersoon is ingesteld, zoals een raad van 

toezicht bij een grote stichting. 

Bestuurders en toezichthouders die bij inwerking-

treding van het wetsvoorstel teveel functies bekleden, 

worden niet gedwongen op dat moment één of 

meerdere functies neer te leggen. Bij (her)-

benoemingen en aanwijzingen die geschieden na 

inwerkingtreding van deze wet, worden functies die 

aangegaan zijn vóór inwerkingtreding van deze wet 

wel meegeteld. Het wetsvoorstel noch de toelichting 

geven aan wat de sancties zijn indien de limiet aan 

toezichthoudende functies wordt overschreden. 

Mogelijk dat hierover nog duidelijkheid komt. 

2. Evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en 
vrouwen bij de grote NV en BV  

In het wetsvoorstel is een regeling opgenomen inzake 

een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en 

vrouwen in besturen en raden van commissarissen 

van grote vennootschappen. Deze tijdelijke regeling, 

die is bedoeld om het aantal vrouwen in bestuurlijke 

functies te laten toenemen, zal vervallen per 1 januari 

2016. 

Ook deze regeling is niet alleen van toepassing op 

beursvennootschappen, maar op alle vennoot-

schappen die voldoen aan de criteria voor grote 

vennootschappen zoals hierboven beschreven. De 

regeling geldt zowel voor vennootschappen met een 

two-tier structuur als voor vennootschappen met een 

one-tier board. 

Grote NV's en BV's dienen de zetels in het bestuur en 

raad van commissarissen zodanig verdelen dat zij ten 

minste voor 30% worden bezet door vrouwen, en ten 

minste voor 30% door mannen. Indien een grote 

vennootschap er niet in slaagt om de zetels in het 

bestuur en/of de raad van commissarissen op deze 

wijze te verdelen, moet in het jaarverslag worden 

uitgelegd waarom de zetels niet evenwichtig zijn 

verdeeld, op welke manier de vennootschap heeft 

geprobeerd tot een evenwichtige verdeling van de 

zetels te komen en hoe zij denkt in de toekomst een 

evenwichtige verdeling van de zetels te realiseren. 

In die gevallen waar bestuurszetels bij grote 

vennootschappen worden bekleed door een NV of 

BV, gelden bovengenoemde streefcijfers voor het 

bestuur van die NV of BV, en zo verder. De 

verplichting wordt dan als het ware aan de 

managementvennootschap doorgegeven, terwijl die 

managementvennootschap zelf niet een grote 

vennootschap hoeft te zijn. 

3. Rechtsverhouding bestuurder en beurs- 
vennootschap 

Het wetsvoorstel bepaalt dat de rechtsverhouding 

tussen een beursvennootschap en haar bestuurder 

niet langer zal worden aangemerkt als 

arbeidsovereenkomst. Deze bepaling is met name 

opgenomen om in de toekomst te voorkomen dat 

falende bestuurders van beursvennootschappen op 

basis van het arbeidsrecht een hogere 

ontslagvergoeding zouden kunnen ontvangen dan de 

door de Corporate Governance Code voor-

geschreven maximale vergoeding bij onvrijwillig 

ontslag. De bepaling geldt niet voor bestuurders van 

groepsmaatschappijen van beursvennootschappen. 
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Het wetsvoorstel noch de toelichting vermelden hoe 

de rechtsverhouding dan wel gekwalificeerd moet 

worden of welke soort overeenkomst aangegaan kan 

worden met de bestuurder. Gedacht kan worden aan 

een overeenkomst van opdracht. 

Overigens geldt de aanpassing slechts voor na de 

inwerkingtreding van het wetsvoorstel aangegane 

overeenkomsten. De contracten met de zittende 

leden van de raden van bestuur worden derhalve niet 

geraakt. 

INVOERINGSWET TITEL 7.13 BW 
(PERSONENVENNOOTSCHAPPEN) 
AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER 

Op 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer de 

invoeringswet van het wetsvoorstel Personen-

vennootschappen aangenomen. Inwerkingtreding van 

dit wetsvoorstel wordt verwacht in de eerste helft van 

2010. Enkele belangrijke wijzigingen die het 

wetsvoorstel met zich brengt, zijn: 

1. Veranderende terminologie, keuze- 
mogelijkheid voor rechtspersoonlijkheid  

• Verdwijnen maatschap. De term maatschap 

verdwijnt, deze zal samen met de vennootschap 

onder firma voortaan een openbare 

vennootschap (OV) heten. De term 

commanditaire vennootschap (CV) blijft bestaan, 

de CV wordt een bijzondere vorm van de OV. De 

overgang van bestaande personen-

vennootschappen naar de nieuwe rechtsvormen 

geschiedt van rechtswege zodra het wetsvoorstel 

in werking treedt. 

• Wel of geen rechtspersoonlijkheid. Onder de 

nieuwe regeling kan voor de 

personenvennootschap worden geopteerd voor 

rechtspersoonlijkheid (OVR/CVR). Deze 

rechtspersoonlijkheid neemt de aansprakelijkheid 

van de vennoten overigens niet weg (zie hierna), 

maar heeft vooral goederenrechtelijke betekenis 

(een OVR/CVR kan zelf eigenaar zijn van 

goederen). Een personenvennootschap heeft 

rechtspersoonlijkheid indien dit in de 

overeenkomst wordt bepaald en deze 

overeenkomst of onderdelen daaruit worden 

opgenomen in een notariële akte. Een OVR/CVR 

kan worden omgezet in een BV en vice versa. 

 

 

2. Aansprakelijkheid vennoten 

• Hoofdelijke aansprakelijkheid. Onder huidig recht 

zijn de maten van een openbare maatschap voor 

gelijke delen aansprakelijk voor de 

maatschapsschulden. In de nieuwe regeling is 

iedere vennoot van een OV hoofdelijk 

aansprakelijk voor de vennootschapsschulden, 

hetgeen nu ook al geldt bij een VOF. De 

hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor de 

vennoten van een OVR en de beherend 

vennoten van een CVR; de rechtspersoonlijkheid 

vormt daartegen geen schild. Onder bepaalde 

omstandigheden kan een vennoot zich 

disculperen. 

• Aansprakelijkheid bij toe- en uittreding. In de 

nieuwe regeling zijn toetredende vennoten alleen 

nog aansprakelijk voor vennootschapsschulden 

die bij of na hun toetreding zijn ontstaan. Onder 

het huidige recht is dat nog een 

aansprakelijkheid voor alle bestaande schulden 

van de vennootschap. Een uittredende vennoot 

blijft tot 5 jaar aansprakelijk voor de op het 

moment van uittreden bestaande vennoot-

schapsschulden; deze 5-jaarstermijn begint pas 

bij het opeisbaar worden van de verbintenis. 

• Stille vennoten van een CV. Het voorgaande 

geldt niet voor de stille vennoten van een CV. In 

hun beperkte aansprakelijkheid verandert niets, 

behalve bij overtreding van het zogenaamde 

beheersverbod. Dit verbod wordt overtreden 

indien een stille vennoot beslissende invloed 

heeft op het handelen van de besturende 

vennoot. Leidt onder huidig recht een dergelijke 

overtreding nog tot aansprakelijkheid voor alle 

schulden van de CV, in het nieuwe recht is de 

stille vennoot in dat geval niet aansprakelijk voor 

oude schulden en kan de rechter de 

aansprakelijkheid verder beperken. 

3. Relatieve ontbinding bij uittreding 

• Geen algehele ontbinding bij uittreding vennoot. 

Uitgangspunt in de nieuwe regeling is, dat als 

een vennoot uittreedt de vennootschap ten 

aanzien van hem wordt ontbonden; de 

vennootschap blijft tussen de overige vennoten 

voortbestaan, tenzij slechts één vennoot zou 

overblijven. In de overeenkomst kan anders 

worden bepaald. 
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WETSVOORSTEL FLEXIBILISERING BV-RECHT 
AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER 

Op 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer het 

wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht aangenomen. 

Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt op zijn 

vroegst verwacht in de tweede helft van 2010. Enkele 

belangrijke wijzigingen die het wetsvoorstel met zich 

brengt, zijn: 

1. Benoeming en ontslag bestuurders en/of  
commissarissen 

• introductie van de mogelijkheid tot het benoemen 

van eigen bestuurders en/of commissarissen 

door houders van aandelen van een bepaalde 

soort of aanduiding; 

• ontslag van bestuurders en/of commissarissen 

door degene die ze heeft benoemd, en eventueel 

door een ander orgaan. 

2. Kapitaal en vermogen 

• afschaffing van het minimumkapitaal en de 

bankverklaring; 

• afschaffing accountantsverklaring bij inbreng in 

natura; 

• gewijzigde toets bij uitkeringen (bijvoorbeeld 

dividend) aan aandeelhouders en gewijzigde rol 

van het bestuur daarbij; het bestuur moet de  

uitkering goedkeuren aan de hand van een toets 

of opeisbare schulden na uitkering nog kunnen 

worden voldaan; 

• introductie van winstrechtloze aandelen; 

• verruiming van de mogelijkheden tot inkoop van 

eigen aandelen en intrekking van aandelen; 

• afschaffing van het verbod van financial 
assistance en Nachgründung. 

3. Beslotenheid, aandelen, geschillen regeling en 
certificaten 

• afschaffing van de verplichte blokkeringsregeling; 

• mogelijkheid tot statutair uitsluiten van de 

overdraagbaarheid van aandelen gedurende een 

bepaalde termijn (lock-up); 

• verruiming van de mogelijkheden tot opnemen 

van statutaire verplichtingen van aandeel-

houders; 

• aanpassing van de wettelijke geschillenregeling 

zodat deze op snelle wijze kan worden 

doorlopen; en veel ruimte voor inrichting eigen 

statutaire of contractuele geschillenregeling; 

• afschaffing van het onderscheid tussen met, en 

zonder, medewerking van de vennootschap 

uitgegeven certificaten; statuten bepalen of 

certificaathouders vergadergerechtigd zijn. 

4. Algemene vergadering en stemrecht 

• verkorting van de oproepingstermijn ava van 15 

naar 8 dagen; 

• ava kan buiten Nederland worden gehouden; 

• verruimde mogelijkheid tot besluitvorming ava 

buiten vergadering; 

• introductie van meervoudig stemrecht; 

• introductie van stemrechtloze aandelen. 

VERGOEDING WAARDEVERMEERDERING 
AANDELEN OF OPTIES DOOR BESTUURDER BIJ 
OPENBAAR BOD EN 2:107A BW-TRANSACTIES 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het 

wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht is op het laatste 

moment een opmerkelijk amendement ingediend en 

aangenomen. Volgens de toelichting bij het 

amendement beoogt de regeling een aanvulling te 

zijn op de nieuwe regeling van tegenstrijdig belang 

(uit het wetsvoorstel Bestuur en toezicht). De regeling 

komt er op neer dat bestuurders van 

beursvennootschappen, die aandelen of opties in de 

vennootschap houden, bij een openbaar bod of een 

artikel 2:107a BW-transactie (belangrijke verandering 

van identiteit of karakter van de vennootschap) de 

waardestijging van de gehouden aandelen of opties 

moeten betalen aan de vennootschap. 

Indien een bestuurder van een beursvennootschap 

aandelen of opties in de vennootschap houdt, dan 

moet de vennootschap bij openbaarmaking van de 

aankondiging van een openbaar bod en bij 

openbaarmaking van een besluit als bedoeld in artikel 

2:107a lid 1 BW de waarde vaststellen die de 

aandelen of opties van de bestuurder hadden vier 
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weken voor de dag waarop het 107a-besluit werd 

genomen of het openbaar bod werd aangekondigd. 

Vervolgens moet vier weken na het 107a-besluit of 

vier weken na beëindiging van het openbaar bod de 

waarde van de aandelen of opties van de bestuurder 

opnieuw worden vastgesteld. Indien in de tussentijd 

de waarde is gestegen, moet de bestuurder de 

waardevermeerdering aan de vennootschap betalen. 
De inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 

waarin deze regeling is opgenomen 

(Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht) staat 

nog niet vast, maar naar verwachting zal dat op z'n 

vroegst in de tweede helft van 2010 zijn. Met 

betrekking tot dit wetsvoorstel zal begin 2010 nog een 

invoeringswet worden ingediend.  

WETSVOORSTEL AANDEELHOUDERSRECHTEN 
AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER 

Op 8 december 2009 heeft de Tweede Kamer het 

wetsvoorstel ter implementatie van de Europese 

richtlijn aandeelhoudersrechten (2007/36/EG) 

aangenomen. De richtlijn beoogt de 

(grensoverschrijdende) uitoefening van de rechten 

van aandeelhouders van beursgenoteerde 

vennootschappen te versterken en problemen in 

verband met grensoverschrijdend stemmen op te 

lossen. De wijzigingen zijn in beginsel uitsluitend van 

toepassing op beursgenoteerde NV's maar op een 

aantal punten zijn ook wijzigingen opgenomen voor 

niet-beursgenoteerde NV's. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

• vergader- en stemrecht van aandeelhouders 

wordt vastgesteld aan de hand van de aandelen 

die de aandeelhouders op een bepaalde datum 

voorafgaand aan de ava houden (de 

registratiedatum). Dit zal de 28ste dag voor de 

ava zijn. De in de wet (art. 2:117 lid 3 BW) 

opgenomen mogelijkheid om aandeelhouders te 

verplichten om hun stukken voorafgaand aan de 

ava te deponeren, is niet langer toegestaan voor 

beursvennootschappen. 

• de oproepingstermijn voor beurs-

vennootschappen wordt ten minste 42 dagen 

voor de ava. Deze oproepingstermijn geldt voor 

alle algemene vergaderingen van beurs-

vennootschappen. 

• bij beursvennootschappen zal de oproeping 

primair door middel van een langs elektronische 

weg openbaar gemaakte aankondiging 

plaatsvinden, bijvoorbeeld op de website van de 

vennootschap. Niet-beursgenoteerde NV's 

blijven gehouden de oproeping primair te doen in 

een landelijk verspreid dagblad. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze 

eAlert raadplegen; klik op deze link. 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nu in 

behandeling genomen. Het ligt niet voor de hand dat 

dit wetsvoorstel op zo korte termijn in werking zal 

treden, dat de nieuwe regels van toepassing zullen 

zijn op de jaarlijkse algemene vergaderingen in 2010. 

WETVOORSTEL SPREEKRECHT OR 
AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER 

Eveneens op 8 december 2009 is door de Tweede 

Kamer aangenomen een wetsvoorstel waarin 

ondernemingsraden van NV's (beursgenoteerd en 

niet-beursgenoteerd) het recht wordt toegekend om 

hun standpunt over bepaalde voorgenomen besluiten 

van de algemene vergadering te laten blijken tijdens 

een algemene vergadering, namelijk over: 

• vaststelling van het bezoldigingsbeleid; 

• goedkeuring belangrijke bestuursbesluiten (art. 

2:107a BW); en 

• benoeming, schorsing en ontslag van 

bestuurders en commissarissen. 

Om zijn standpunt te kunnen bepalen, moet de 

ondernemingsraad daartoe tijdig voor de datum van 

oproeping van de ava in de gelegenheid worden 

gesteld. De minister van Justitie heeft opgemerkt dat 

in het algemeen een termijn van 30 dagen 

voorafgaand aan de oproeping als tijdig kan worden 

beschouwd maar dat dit geen vast gegeven is. De 

ondernemingsraad moet zoveel tijd worden gegund 

dat deze redelijkerwijs in staat is een standpunt over 

het voorstel in te nemen, dat standpunt schriftelijk te 

verwoorden en eventueel in overleg te treden met de 

opstellers. 

Aan het recht om zijn standpunt te bepalen, wordt 

gekoppeld het recht van de ondernemingsraad om dit 

standpunt (bij monde van de voorzitter of een door 

hem aangewezen ander lid van de 

ondernemingsraad) toe te lichten tijdens de 

desbetreffende algemene vergadering. Daartoe krijgt 

de ondernemingsraad het recht op toegang tot dat 

gedeelte van de algemene vergadering waarin deze 

onderwerpen worden besproken. In de wet wordt met 

http://elink.allenovery.com/getFile.aspx?ItemType=eAlert&id=61d28b7b-b7b2-44b0-977b-b1709045e2d2
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zoveel woorden opgenomen, dat het ontbreken van 

een standpunt van de ondernemingsraad de 

besluitvorming over het voorstel niet aantast. 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nu in 

behandeling genomen. Naar verwachting zal dit 

wetsvoorstel op z'n vroegst medio 2010 in werking 

treden, zodat de nieuwe regels niet van toepassing 

zullen zijn op de jaarlijkse algemene vergaderingen in 

2010. 

BESLUIT JAARVERSLAG GEWIJZIGD 

Bij besluit van 10 december 2009 is het Besluit 
jaarverslag gewijzigd. De wijziging houdt in dat als 

gedragscode bedoeld in artikel 2:391 lid 5 BW de 

gewijzigde Corporate Governance Code van 

december 2008 is aangewezen. Het besluit treedt in 

werking met ingang van 1 januari 2010; de 

bepalingen van het besluit zijn van toepassing op 

jaarverslagen over boekjaar 2009. 

Per 1 april 2009 was het Besluit jaarverslag ook al 

aangepast ter implementatie van een Europese 

richtlijn. Op basis van die wijziging moeten in de 

corporate governance verklaring over 2009 onder 

andere mededelingen worden opgenomen over de 

belangrijkste kenmerken van het beheers- en 

controlesysteem, het functioneren van de 

aandeelhoudersvergadering en aandeelhouders-

rechten en de samenstelling en het functioneren van 

het bestuur, de raad van commissarissen en 

commissies. 

Op korte termijn zal het Besluit jaarverslag nog verder 

gewijzigd worden voor financiële instellingen. Deze 

zullen op dezelfde wijze als reeds voorgeschreven 

met betrekking tot de Corporate Governance Code 

ook verslag moeten gaan doen in het jaarverslag over 

de toepassing van de Code Banken. 

Jurisprudentie 

HOGE RAAD-ARREST INZAKE WORLD ONLINE 

Op 27 november 2009 heeft de Hoge Raad uitspraak 

gedaan in de zaak van de VEB tegen World Online 

International NV, ABN AMRO NV en Goldman Sachs 

International. In geschil was de vraag of de drie 

gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld jegens 

beleggers die tussen 17 maart 2000 (de dag van de 

beursgang van World Online) en 3 april 2000 

aandelen World Online hebben gekocht.  

Hof Amsterdam oordeelde op 3 mei 2007 dat 

gedaagden onrechtmatig jegens beleggers hebben 

gehandeld. Volgens het hof hebben gedaagden een 

te optimistisch beeld gegeven van de waarde en de 

toekomstverwachting van World Online. De 

toenmalige bestuursvoorzitter heeft volgens het hof 

onduidelijkheid over haar aandelenbezit ten tijde van 

de beursgang in het leven geroepen. Bovendien 

bevat het prospectus onvolledige informatie over haar 

loopbaan en is in het prospectus het Zweedse bedrijf 

Telitel AB ten onrechte in het World Online-concern 

opgenomen. Tot slot had World Online volgens het 

hof in enkele persberichten aankondigingen gedaan 

over allianties met belangrijke bedrijven, terwijl er van 

deze allianties vrijwel geen was die enige werkelijke 

substantie had. 

VEB, en ook de gedaagden, hebben tegen de hof-

uitspraak cassatieberoep ingesteld.  

De Hoge Raad verwerpt de klachten van World 

Online, ABN AMRO en Goldman Sachs. De punten 

waarop het hof onrechtmatig handelen had 

aangenomen, blijven daardoor in stand. VEB krijgt in 

haar cassatieberoep nog op twee andere punten 

gelijk. In de eerste plaats was het prospectus volgens 

de Hoge Raad misleidend door niet de prijs te 

vermelden waarvoor de bestuursvoorzitter haar 

aandelen in World Online, die zij via haar 

vennootschap Kalexer bezat, ca. drie maanden voor 

de beursgang heeft verkocht. In de tweede plaats 

heeft ABN AMRO volgens de Hoge Raad op de 

eerste beursdag een misleidende openingskoers 

bewerkstelligd. Via deze link kan de uitspraak worden 

gedownload op de website www.rechtspraak.nl. 
 

Consultaties 

WIJZIGINGSWET FINANCIËLE MARKTEN 2011 

Op 6 november 2009 is het ministerie van Financiën 

een consultatie gestart over het ontwerpwetsvoorstel 

Wijzigingswet financiële markten 2011. Dit 

wetsvoorstel is een onderdeel van de wijzigingscyclus 

van nationale regelgeving op het terrein van de 

financiële markten. Het bevat zowel enkele 

inhoudelijke wijzigingen als ook technische, niet-

inhoudelijke wijzigingen van de Wet op het financieel 

toezicht (Wft) en wijzigingen van andere wetgeving 

op het terrein van de financiële markten. Het 

ontwerpwetsvoorstel heeft een beoogde datum van 

inwerkingtreding van 1 juli 2011. Lagere regelgeving 

die in verband hiermee moet worden gewijzigd, wordt 

http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Misleiding+bij+beursgang+World+Online.htm
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Misleiding+bij+beursgang+World+Online.htm
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in een apart traject opgenomen en geconsulteerd. De 

consultatietermijn liep tot 4 januari 2010. Hier een link 

naar het bericht hierover op de website overheid.nl. 

Inmiddels heeft de minister van Financiën ook laten 

weten dat hij in dit wetsvoorstel onder andere een 

zogenaamde claw back regeling inzake bonussen in 

de financiële sector wil opnemen. Hier een link naar 

de brief van de minister waarin hij dat voornemen 

toelicht. 

CONSULTATIE BASELS COMITÉ OVER 
WIJZIGINGEN EISEN BUFFERKAPITAAL 
FINANCIËLE INSTELLINGEN 

Het Basels Comité, het internationale overlegorgaan 

van centrale banken, heeft op 17 december 2009 

consultatiestukken gepubliceerd die betrekking 

hebben op voorgestelde wijzigingen in de eisen voor 

bufferkapitaal van financiële instellingen. Hier een link 

naar de website van het Comité waar het volledige 

rapport ook te downloaden is. De consultatieperiode 

eindigt op 16 april 2010. 

Nederlandse ontwikkelingen 

KABINETSREACTIE OP DE CODE BANKEN  

Op 24 november 2009 heeft het kabinet haar 

schriftelijke reactie op de Code banken openbaar 

gemaakt. Volgens het kabinet laat de Code banken 

zien dat de bancaire sector oog heeft voor 

maatschappelijke discussies en openstaat voor 

veranderende maatschappelijke visies. Dit wordt niet 

alleen geïllustreerd door de principes inzake 

bezoldiging, maar ook door de uitgangspunten inzake 

diversiteit binnen de raad van commissarissen en de 

raad van bestuur. De Nederlandse banken lopen hier 

volgens het kabinet internationaal gezien mee 

voorop. De principes krijgen bovendien extra gewicht 

doordat de bancaire sector deze zélf geformuleerd 

heeft. Het is nu aan hen om de principes ook in de 

praktijk te brengen. De Code banken biedt in ieder 

geval een uitgelezen kans voor betrokkenen om een 

governance te realiseren die ten goede komt aan de 

onderneming en haar belanghebbenden op 

(middel)lange termijn, aldus het kabinet. 

De Code banken zal wettelijk worden verankerd. 

Hiertoe is inmiddels een conceptbesluit opgesteld 

door de minister van Justitie. Tevens zal zo spoedig 

mogelijk een onafhankelijke monitoringcommissie 

worden ingesteld teneinde de naleving van de Code 

door banken kracht bij te zetten en nieuwe 

ontwikkelingen rondom de (naleving van) de Code 

banken en corporate governance ten aanzien van 

banken in het oog te houden. 

Ook het kabinet blijft bezien of additionele 

maatregelen vereist zijn. Het kabinet heeft in dat 

kader - in vervolg op het rapport van de commissie 

Maas - diverse (wettelijke) maatregelen in 

voorbereiding die tot een betere governance kunnen 

leiden en/of meer mogelijkheden geven aan de 

onderneming om de bestuursstructuur op de 

gewenste en meest efficiënte wijze vorm te geven. 

Het kabinet verwijst hierbij naar het voorstel om een 

deskundigheidstoets van leden van de raad van 

commissarissen bij financiële ondernemingen 

wettelijk te verankeren (de Tweede Kamer zal in 2010 

een voorstel van wet ontvangen). Voorts verwijst het 

kabinet hierbij naar het voornemen van de minister 

van Justitie om een brief op te stellen over de 

herijking van de positie van aandeelhouders, 

waaronder ook begrepen zal zijn het onderwerp van 

langetermijnaandeelhouderschap. Inmiddels heeft de 

minister van Financiën aangekondigd het recht op 

claw-back van onterecht toegekende bonussen 

wettelijk vast te willen leggen (in de Wijzigingswet 

Financiële Markten 2011; zie hierboven). Klik hier 

voor een bericht op de website van het ministerie van 

Financiën waar de volledige kabinetsreactie op de 

Code banken te downloaden is. 

AFM HERZIET BELEID OVEREENKOMST 
DUURZAAM GEMEENSCHAPPELIJK 
STEMBELEID (ACTING IN CONCERT)  

De AFM heeft haar beleid herzien inzake de 

meldingsplicht van substantiële zeggenschap in 

gevallen waar sprake is van een overeenkomst om 

duurzaam gemeenschappelijk stembeleid te voeren. 

Het gaat om de uitleg van art. 5:45 lid 5 Wft (inzake 

melding zeggenschap). De AFM is van mening dat 

overleg tussen aandeelhouders, in het bijzonder met 

het oog op de voorbereiding van een algemene 

vergadering, kan bijdragen aan het inzicht in de 

corporate governance van een uitgevende instelling. 

Dit levert volgens de AFM in de regel geen "acting in 

concert" in het kader van de meldingsplichten op. 

Verder houdt het nieuwe beleid van de AFM onder 

meer in dat zolang elke betrokken partij de vrijheid 

houdt haar stemrecht zelfstandig - naar eigen inzicht - 

uit te oefenen, geen sprake is van een duurzaam 

gemeenschappelijk stembeleid. In de uitleg over het 

nieuwe beleid wordt door de AFM een aantal niet-

limitatieve feiten en omstandigheden opgesomd die 

kunnen leiden tot het door de AFM opvragen van 

informatie bij betrokken partijen, in aanloop tot, 

http://www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2011
http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=76892&type=org
http://www.minfin.nl/dsresource?objectid=76892&type=org
http://www.bis.org/press/p091217.htm
http://www.bis.org/press/p091217.htm
http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2009/11/Kabinetsreactie_Code_Banken
http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2009/11/Kabinetsreactie_Code_Banken
http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2009/11/Kabinetsreactie_Code_Banken
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tijdens of na een algemene vergadering, indien de 

AFM vermoedt dat deze partijen samenwerken ten 

aanzien van een strategisch onderwerp. Klik hier voor 

de volledige uitleg van het nieuwe beleid van de 

AFM. 

MONITORINGCOMMISSIE CORPORATE 
GOVERNANCE CODE PRESENTEERT RAPPORT 
2009 

De nieuwe Monitoring Commissie Corporate 

Governance Code heeft op 14 december 2009 haar 

eerste rapport overhandigd aan de ministers van 

Financiën, Economische Zaken en Justitie. De 

Commissie rapporteert beperkt over de naleving in 

boekjaar 2008 van de Code Tabaksblat uit 2003 en 

presenteert haar werkprogramma voor de komende 

periode. In 2010 wordt de door de Commissie Frijns 

aangepaste Code uit 2008, die van kracht is met 

ingang van boekjaar 2009, gemonitord. De 

Commissie gaat ook concrete activiteiten ontwikkelen 

om naleving van de Code te bevorderen. Hier een 

link naar de website van de Commissie waar het 

persbericht en het volledige rapport te downloaden 

zijn. 

EUMEDION EN NIVRA PUBLICEREN 
HANDLEIDINGEN VOOR BETER 
RISICOMANAGEMENT 

Om effectief risicomanagement binnen 

ondernemingen te bevorderen hebben Eumedion en 

het NIVRA (tijdens een seminar op 3 december 2009) 

praktische handleidingen gepresenteerd, zowel vanuit 

het perspectief van het bestuur en de raad van 

commissarissen als vanuit het perspectief van 

aandeelhouders. Tijdens het seminar zijn tevens de 

'Richtlijnen voor verbeterde rapportering' 

gepresenteerd. Deze richtlijnen zijn vooral bedoeld 

om commissarissen een handleiding te geven voor 

verbetering van de verslaggeving over audit, risico en 

beheersingsmaatregelen. Klik hier voor een link naar 

de website van Eumedion waar meer informatie te 

vinden is en de genoemde stukken te downloaden 

zijn. 

EUMEDION PUBLICEERT SPEERPUNTENBRIEF 
2010  

Op 8 december 2009 heeft Eumedion haar 

speerpuntenbrief 2010 gepubliceerd. Voor het 

jaarverslagen- en aandeelhoudersvergaderingen-

seizoen 2010 is de beschrijving van de 

ondernemingsstrategie en daaraan gerelateerd, de 

risk appetite, het speerpunt van de bij Eumedion 

aangesloten institutionele beleggers. Klik hier voor 

een link naar de speerpuntenbrief 2010 op de website 

van Eumedion. 

Eumedion schrijft in de speerpuntenbrief dat de 

diepgang van de beschrijving van de strategie 

verschilt tussen ondernemingen: "Relatief weinig 

ondernemingen vermelden bijvoorbeeld een analyse 

van de omgeving waarin zij werken en er ontbreekt 

nogal eens een overzicht met de concurrenten en 

marktaandelen en de bedreigingen in de markt". 

Volgens Eumedion is het voor een duurzaam herstel 

van vertrouwen tussen aandeelhouder en 

beursgenoteerde onderneming van groot belang dat 

zo transparant mogelijk wordt gecommuniceerd over 

de strategie en het risicoprofiel. Eumedion schrijft 

verder dat zij het op prijs zou stellen wanneer 

beursgenoteerde ondernemingen de rapportages 

over de naleving van de nieuwe versie van de 

Nederlandse Corporate governance code als apart 

bespreekpunt op de agenda van de aandeelhouders-

vergaderingen in 2010 zouden zetten.   

http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=13042
http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=13042
http://www.commissiecorporategovernance.nl/news/item/Actief_bevorderen_van_de_naleving1/153?mid=
http://www.commissiecorporategovernance.nl/news/item/Actief_bevorderen_van_de_naleving1/153?mid=
http://www.eumedion.nl/home.html
http://www.eumedion.nl/home.html
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Eumedion_Speerpuntenbrief_2010.pdf
http://www.eumedion.nl/page/downloads/Eumedion_Speerpuntenbrief_2010.pdf
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Europese ontwikkelingen  

ESME ADVIES MELDINGSPLICHT CASH 
SETTLED DERIVATEN  

Op 16 november 2009 is een advies gepubliceerd 

van ESME (the European Securities Markets Expert 

Group), die de Europese Commissie adviseert. Het 

advies gaat over de transparantie ten aanzien van 

cash settled derivaten. De meldingsplichten in de 

Transparantierichtlijn strekken zich niet uit tot 

dergelijke instrumenten. Sommige EU landen hebben 

wel een meldingsplicht voor dergelijke instrumenten 

ingevoerd of overwegen dat (zoals Nederland). 

Vanuit EU perspectief zouden dergelijke 

meldingsplichten zoveel mogelijk geharmoniseerd 

moeten worden en ESME gaat in dit advies in op 

verschillende aspecten van meldingsplichten voor 

dergelijke instrumenten. Hier een link naar het advies. 

RISKMETRICS GROUP PUBLICEERT EUROPEAN 
CORPORATE GOVERNANCE POLICY UPDATES 
2010  

RiskMetrics Group heeft haar European Corporate 

Governance Policy, richtlijnen voor aandeelhouders 

over hoe te stemmen in de algemene vergadering 

over bepaalde onderwerpen inclusief toelichting 

daarop, geupdate voor de algemene vergaderingen 

van 2010. Klik hier voor een link naar deze 

guidelines. 
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