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 Eumedion steunt Europese
Nieuws van de Stichting
richtsnoeren voor standaardpresentatie remuneratierapport
 Eumedion: TCFD-standaarden over
Eumedion
waardeert de voorstellen van de
klimaatrapportage opnemen in
Europese
Commissie
om tot een meer
Europese jaarrekeningrichtlijn
gestandaardiseerde
presentatie
te komen
Eumedion vindt het voorstel van de
van
de
remuneratierapporten
van
de
Europese Commissie om de door de Task
Europese beursgenoteerde ondernemingen.
Force on Climate-related Financial
De conceptrichtsnoeren die hiervoor zijn
Disclosures (TCFD) opgestelde
opgesteld dragen bij aan een betere
verslaggevingstandaarden inzake
vergelijkbaarheid van de beloningen van de
klimaatrisico’s te verankeren in de nietbestuurders van de Europese
bindende EU-verslaggevingsrichtsnoeren
beursgenoteerde ondernemingen en tot een
niet voldoende effectief. Eumedion is er
beter inzicht in de beloningspraktijken. Zij
voorstander van dat deze standaarden
dragen aldus bij aan een beter geïnformeerd
worden verankerd in de Europese
stemgedrag door aandeelhouders. Dat
Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in
schrijft Eumedion in haar op 21 maart jl.
haar op 20 maart jl. ingezonden reactie op
ingezonden commentaar op de op 1 maart
een onlangs door de Europese Commissie
jl. gepubliceerde Europese
gepubliceerd consultatiedocument over dit
conceptrichtsnoeren. De in 2017 herziene
onderwerp. Eumedion schrijft in haar
richtlijn aandeelhoudersrechten heeft de
commentaar dat de Europese Commissie
Europese Commissie het mandaat gegeven
alleen via ‘harde wetgeving’ ervoor kan
om dergelijke richtsnoeren op te stellen. In
zorgen dat alle grote ondernemingen
het commentaar draagt Eumedion nog wel
bepaalde klimaatgerelateerde informatie
een aantal ideeën aan om de
moeten publiceren. Eumedion roept de
remuneratierapporten nog inzichtelijker en
Europese Commissie daarom op om de
gebruikersvriendelijker te maken. Zo dringt
Jaarrekeningrichtlijn zo snel mogelijk te
Eumedion er bij de Europese Commissie op
herzien en daarin de standaarden van de
aan om de Europese beursgenoteerde
TCFD te verankeren. Voort schrijft
ondernemingen aan te bevelen beter te
Eumedion om de
rapporteren over de voor de toekenning van
klimaatrapportagevereisten te beperken tot
bonussen gehanteerde prestatiemaatstaven
de TCFD-standaarden en om deze niet te
en of de specifieke prestatiedoelstellingen
vermengen met de
geheel, deels of niet zijn gerealiseerd.
klimaatrapportagerichtlijnen die bijvoorbeeld
Eumedion beveelt verder aan om de
door de Global Reporting Initiative (GRI) en
uitstaande aandelen- en/of optieregelingen
de Sustainability Accounting Standards
op marktwaarde te waarderen in plaats van
Board (SASB) zijn opgesteld. Volgens
IFRS-waardering. Het gehele commentaar
Eumedion zal dat onder beleggers en
kan worden gedownload via:
ondernemingen tot verwarring leiden en
http://bit.ly/2ujXfiu.
compliceert dat de vergelijkbaarheid van de
klimaatrapportages. De gehele reactie is te
downloaden via: http://bit.ly/2U3Rp3C.
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Eumedion steunt nieuwe GRIverslaggevingsstandaard over
belastingbetalingen
Eumedion steunt in grote lijnen de
conceptstandaarden van de GRI om te
komen tot een verslaggevingsraamwerk
rond belastingen en betalingen aan
overheden. Dit blijkt uit de op 15 maart jl.
door Eumedion ingediende reactie op het
consultatiedocument van de GRI op dit
onderwerp. Eumedion is voorstander van
transparantie over het belastingbeleid van
beursgenoteerde ondernemingen. Ook
steunt Eumedion de zogenoemde ‘countryby-country-reporting’ waarbij
ondernemingen informatie verschaffen over
de belastingafdracht in de landen waar zij
activiteiten uitvoeren. Wel vindt Eumedion
dat in de conceptstandaarden van de GRI te
weinig aandacht is voor de rol van de
auditcommissie aangaande het toezicht op
de naleving van het belastingbeleid door de
onderneming. Deze verantwoordelijkheid
van de auditcommissie zou wat betreft
Eumedion in de standaarden van de GRI
expliciet mogen worden gemaakt, zoals ook
het geval is in de Nederlandse Corporate
Governance Code. Ten aanzien van
‘country-by-country-reporting’ pleit
Eumedion er in haar reactie voor om aan te
sluiten bij het bestaande raamwerk van de
OESO en geen additionele
rapportageverplichtingen op te nemen. Dit
ondermijnt volgens Eumedion de
bereidwilligheid bij ondernemingen om in lijn
met de GRI-standaarden te rapporteren. Dat
is niet in het belang van de eindgebruikers
van de informatie, zoals institutionele
beleggers. De gehele reactie is te
downloaden via: http://bit.ly/2TE4Qrf.

om slechts te weten óf er een ESG-factor
van invloed is geweest, zoals ESMA
voorgesteld. Als er ESG-factoren van
significante invloed zijn geweest, is het
minstens zo belangrijk om te weten of deze
factoren als positief of negatief werden
beoordeeld door de CRA.Verder
onderschrijft Eumedion het bestaande
principe dat het aan de CRA zelf is om te
bepalen of, en zo ja in welke mate ESG
factoren van invloed zijn op ratings. Het
gehele commentaar is te downloaden via:
http://bit.ly/2OcQOqI.
 Daan Spaargaren verlaat Eumedion
Daan Spaargaren gaat Eumedion
halverwege mei verlaten i.v.m. de
aanvaarding van een functie bij PME, het
Pensioenfonds van de Metalektro. Daan
wordt daar Strateeg Verantwoord Beleggen.
Daan is sinds 1 november 2013
beleidsmedewerker duurzaamheid bij
Eumedion. Hij heeft in die hoedanigheid de
werkzaamheden rond het onderwerp
duurzaamheid binnen Eumedion verder
uitgebreid en uitgediept. Voorts was hij in
2017 en 2018 secretaris van de Eumedionwerkgroep die de Nederlandse Stewardship
Code heeft opgesteld. Als gevolg van het
vertrek van Daan is Eumedion op zoek naar
een nieuwe, ervaren en uitstekend
onderlegde beleidsmedewerker
duurzaamheid. Meer informatie over de
vacature is te vinden op:
http://bit.ly/2YgqD7o. Solliciteren kan tot en
met 23 april a.s.
Uit het bestuur




Eumedion steunt ESMA-voorstellen
om impact van ESG-factoren op
credit ratings transparant te maken
De rapporten van Credit Rating Agencies
(‘CRA's’) als S&P, Moody’s en Fitch geven
vaak onvoldoende weer of en zo ja, hoe
ESG-factoren van invloed zijn geweest op
de opinie van de CRA. De Europese koepel
van beurstoezichthouders ESMA doet
terecht voorstellen om hier verandering in te
brengen. Dit stelt Eumedion in haar op 19
maart jl. ingezonden commentaar op een
ESMA-consultatiedocument over dit
onderwerp. Uit het commentaar blijkt dat
Eumedion het evenwel niet voldoende vindt

Tijdens de vergadering van het
Dagelijks bestuur van 19 maart jl.
werden onder meer de ontwikkelingen in
het aandeelhoudersvergadering(AVA)seizoen 2019 besproken. Verder
werden de Eumedion-reacties op enkele
Europese consultatiedocumenten
vastgesteld.

Activiteiten Commissies


De Juridische Commissie besprak
tijdens haar vergadering van 12 maart jl.
onder meer de conceptreactie op de
Europese richtsnoeren inzake de
presentatie van het remuneratierapport
en besprak verder de stand van zaken
inzake het wetsvoorstel ter
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implementatie van de herziene EUrichtlijn aandeelhoudersrechten.
De Verslaggevings- en
auditcommissie vergaderde op 14
maart jl. onder meer over de
conceptreactie op de Europese
consultaties over het voorstel tot
wijziging van de niet-bindende EUverslaggevingsrichtsnoeren en over het
betrekken van ESG-factoren bij credit
ratings. Daarnaast werd de
voorgestelde Eumedionwoordvoeringslijn voor het gesprek met
de Commissie toekomst
accountancysector besproken.

Komende activiteiten


16 april 2019, Vergadering Algemeen
bestuur. Op de agenda staat onder
meer de gang van zaken in het AVAseizoen 2019 en de conceptreactie op
de open consultatie van de Commissie
toekomst accountancysector.

Nieuws uit Den Haag


Tweede Kamer neigt naar grotere
grip AVA op beloningsbeleid van
beursgenoteerde ondernemingen
De Tweede Kamer neigt ernaar om het
AVA-stemvereiste voor het vaststellen van
een gewijzigd beloningsbeleid voor het
bestuur van beursgenoteerde
ondernemingen te verhogen naar minimaal
75%, tenzij in de statuten een lagere
meerderheid is voorgeschreven. Tijdens het
plenaire Kamerdebat over het wetsvoorstel
ter implementatie van de herziene richtlijn
aandeelhouders van 27 maart jl. bleek dat
minister Dekker (Rechtsbescherming) niet
afwijzend tegenover een dergelijk
VVD/GroenLinks-amendement staat. VVD
en GroenLinks wijzen er in het amendement
op dat het momenteel voor AVA’s lastig is
om een voorstel tot wijziging van het
beloningsbeleid tegen te houden; veelal
komt het aantal tegenstemmers niet boven
de 30% tot 40% uit. Het hoger stemvereiste
voor het vaststellen van een gewijzigd
beloningsbeleid zal volgens de liberalen en
de groenen daarom leiden tot “een
duurzamer en meer verantwoord
bezoldigingsbeleid”. Een ander kansrijk
amendement is het VVD/D66-amendement
om ook kleine en middelgrote
beursondernemingen te verplichten het
remuneratierapport ter adviserende

stemming aan de AVA voor te leggen. Het
kabinet had deze groep ondernemingen juist
vrijgesteld van die verplichting, omdat dit
zou leiden tot lastenverlichting. Dat
argument wordt door deze partijen
bestreden. De minister laat ook bij dit
amendement het oordeel aan de Tweede
Kamer. Verder is het waarschijnlijk dat de
Tweede Kamer akkoord gaat met een
amendement van GroenLinks, D66 en
ChristenUnie om een commissaris van een
structuurvennootschap die is voorgedragen
door de OR ‘automatisch’ lid te laten maken
van de remuneratiecommissie. Minister
Dekker verwierp tijdens het debat
amendementen van D66 respectievelijk
GroenLinks om de OR een adviesrespectievelijk instemmingsrecht te geven
over een voorstel tot wijziging van een
beloningsbeleid. Ook de door GroenLinks
ingediende amendementen om
administratiekantoren niet meer te laten
meestemmen over beloningsvoorstellen en
om hoge stijgingen van het vaste salarissen
van bestuurders eerst ter goedkeuring aan
de AVA voor te leggen, kregen niet de steun
van de minister. De Tweede Kamer zal op 2
april a.s. stemmen over het wetsvoorstel en
de amendementen.


Minister van Economische Zaken
krijgt vetorecht bij overname van
Nederlandse telecombedrijven
Overnames in de Nederlandse
telecomsector kunnen in de nabije toekomst
worden verboden of teruggedraaid als de
nationale veiligheid of de openbaar orde in
gevaar komt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren
als het internet of het dataverkeer als gevolg
van de overname op grote schaal dreigt uit
te vallen of onbetrouwbaar wordt. Dit staat in
het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap
telecommunicatie dat op 5 maart jl. door
staatssecretaris Keijzer (Economische
Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer
is gestuurd. Doel van het wetsvoorstel is het
voorkomen dat belangrijke Nederlandse
bedrijven in een vitale sector als de
telecommunicatie in handen komen van
onbetrouwbare, niet-transparante of
criminele partijen. Het wetsvoorstel regelt
concreet dat een partij die een Nederlands
telefoonbedrijf, internetprovider, datacenter
of hosting- en certificeringsdienstverlener wil
overnemen, waardoor deze partij “relevante
invloed” krijgt in de Nederlandse
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telecomsector, dit vooraf moet melden aan
het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Wanneer precies wordt gesproken
van “relevante invloed in de
telecommunicatiesector” zal in lagere
regelgeving via objectief meetbare criteria
worden uitgewerkt. Dat geeft volgens het
ministerie beleggers duidelijkheid welke
Nederlandse telecombedrijven onder de wet
gaan vallen. De Tweede Kamer heeft op 12
maart jl. besloten over het wetsvoorstel
eerst een rondetafelgesprek met
deskundigen te houden alvorens over te
gaan tot schriftelijke behandeling van het
wetsvoorstel.


Wetsvoorstel ter invoering
collectieve schadevergoedingsactie
door Eerste Kamer aangenomen
Aandeelhouders kunnen binnenkort
gemakkelijker hun schade collectief
verhalen. Representatieve
belangenorganisaties krijgen namelijk de
mogelijkheid om namens een groep
gedupeerde aandeelhouders naar de
rechter te stappen om een
schadevergoeding te vorderen. Het
wetsvoorstel dienaangaande is op 19 maart
jl. zonder beraadslaging en zonder
stemming door de Eerste Kamer
aangenomen. De collectieve
schadevergoedingsactie biedt vooral
uitkomst als partijen niet bereid zijn in
onderhandeling te treden om de schade
collectief af te wikkelen of er niet in slagen te
schikken (de gewenste ‘stok achter de
deur’). Nederlandse aandeelhouders
hebben twee ‘opt out’-mogelijkheden om uit
de collectieve procedure te stappen. Ten
eerste direct na aanwijzing (door de rechter)
van een zgn. ‘exclusieve
belangenbehartiger’ voor alle gedupeerden
en ten tweede na de rechterlijke
goedkeuring van een collectieve schikking.
Buitenlandse aandeelhouders dienen
expliciet te kiezen voor deelname aan een
Nederlandse collectieve actie; dus in dit
geval een ‘opt-in’ systeem. Op die manier
wordt verhinderd dat de introductie van een
collectieve schadevergoedingsactie een
aanzuigende werking heeft voor zaken
waarin wordt opgekomen voor buitenlandse
gedupeerden die hier geen weet van
hebben en hier geen behoefte aan hebben.
De verwachting is dat de nieuwe regeling op
1 juli a.s. in werking zal treden.



Coalitiepartijen verwerpen
initiatiefwetsvoorstel over beloning
financiële sector
De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie delen de bezwaren die het
kabinet heeft tegen het initiatiefwetsvoorstel
om de Wet beloningsbeleid financiële
ondernemingen aan te scherpen. Dit bleek
tijdens de op 26 maart jl. gehouden eerste
termijn van de plenaire Kamerbehandeling
van het door de oppositiepartijen
GroenLinks, PVV, SP, PvdA, Partij voor de
Dieren, 50PLUS en DENK ingediende
wetsvoorstel. Het initiatiefwetsvoorstel
bepaalt dat elke voorgenomen verhoging
van de vaste beloning van een bestuurder
van een zgn. systeembank vooraf ter
instemming aan de Minister van Financiën
moet worden voorgelegd. Daarnaast mogen
de vaste beloningen van bestuurders van
financiële ondernemingen niet meer mede
bestaan uit aandelen in de onderneming. De
coalitiepartijen vinden het onwenselijk dat de
minister van Financiën zoveel macht gaat
krijgen over de beloning van individuele
bestuurders van systeembanken. Zij vinden
dat de RvC en de AVA daar ten principale
over gaan. De SGP-fractie deelt in grote
lijnen de scepsis van de coalitiepartijen. De
SP-fractie wil de reikwijdte van het
wetsvoorstel daarentegen verder uitbreiden.
De socialisten vinden dat de minister van
Financiën voortaan zou moeten instemmen
een salarisverhoging van bestuurders van
álle banken, dus niet alleen die van
bestuurders van systeembanken. De SP is
van mening dat álle banken profiteren van
een impliciete overheidsgarantie en er
derhalve geen goede reden is om de
reikwijdte van het wetsvoorstel te beperken
tot alleen systeembanken. De plenaire
behandeling van het wetsvoorstel zal op een
later moment worden voortgezet.


Initiatiefwetsvoorstel gelijke beloning
van vrouwen en mannen naar Raad
van State gestuurd
Ondernemingen met meer dan 50
werknemers moeten binnenkort, als het aan
de Tweede Kamerfracties van de PvdA,
GroenLinks, SP en 50PLUS ligt, aantonen
dat er in de organisatie sprake is van gelijk
loon voor gelijk werk. Een
initiatiefwetsvoorstel dienaangaande is op 7
maart jl. bij de Tweede Kamer ingediend en
voor advies naar de Raad van State
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gestuurd. Op grond van het wetsvoorstel
moeten alle ondernemingen met meer dan
50 werknemers een certificaat behalen om
aan te tonen dat mannen en vrouwen die
gelijk werk verrichten ook gelijk worden
beloond. Het certificaat moet na een periode
van drie jaar opnieuw behaald worden.
Indien een werknemer meent dat er in diens
nadeel onderscheid in loon wordt gemaakt
en de onderneming heeft geen certificaat,
dan wordt vermoed dat die onderneming in
strijd met de wet heeft gehandeld. De
hiervoor bedoelde ondernemingen worden
verder verplicht om in het bestuursverslag
informatie op te nemen over de verschillen
in het loon tussen werknemers die gelijk
werk verrichten. Ook moeten zij aangeven
op welke wijze de eventuele verschillen in
loon ongedaan zullen worden gemaakt. Het
is onduidelijk of het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer op een meerderheid van
stemmen kan rekenen.
Nieuws uit Brussel


Europese instituties bereiken
akkoord over verordening inzake
transparantie duurzame beleggingen
Alle grote Europese institutionele beleggers
(meer dan 500 werknemers) worden
verplicht gesteld om over due diligenceprocedures te beschikken die ervoor zorgen
dat zij zicht hebben op de belangrijkste
nadelige effecten van de
beleggingsbeslissingen op diverse
duurzaamheidsfactoren (milieu- en sociale
zaken, mensenrechten en anticorruptiezaken). De desbetreffende
institutionele beleggers moeten in dat kader
aangeven op welke wijze die negatieve
gevolgen zijn geïdentificeerd en welke acties
worden ondernomen tegen die gevolgen,
zoals het aangaan van ‘engagement’ met de
ondernemingen. De Europese koepels van
toezichthouders moeten standaarden
opstellen voor de inhoud en methodologie
van en verslaggeving over deze due
diligence-procedures. Dit staat in de tekst
van de Europese verordening over de
integratie van en transparantie over
duurzaamheidsfactoren en -risico’s in de
beleggingsstrategie van institutionele
beleggers waarover een
onderhandelingsdelegatie van de Europese
Raad, het Europees Parlement (EP) en de
Europese Commissie op 7 maart jl.
overeenstemming heeft bereikt. De

verordening is onderdeel van een breder
Europees wetgevingspakket om de
Europese kapitaalmarkt te verduurzamen.
Volgens de compromistekst zullen kleine
institutionele beleggers (minder dan 500
werknemers) niet verplicht zijn om over due
diligenceprocedures te beschikken; zij
worden alleen verplicht gesteld om uit te
leggen waarom zij eventueel geen acht
slaan op de belangrijkste negatieve effecten
van hun beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren. Bovendien zijn zij,
net als alle grote institutionele beleggers,
verplicht om transparant te maken of en hoe
zij duurzaamheidsrisico’s hebben
geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen.
Institutionele beleggers krijgen na publicatie
van de verordening in het Europese
Publicatieblad (waarschijnlijk rond de zomer
dit jaar) 15 maanden de tijd om te voldoen
aan de nieuwe verplichtingen. De Europese
Raad en het Europees Parlement moeten
nog wel in plenaire zittingen instemmen met
het onderhandelingsakkoord.


Europees Parlement stemt in met
voorstel voor ‘taxonomieverordening’
inzake duurzame beleggingen
Het wordt binnenkort duidelijker welke
economische activiteiten een positief effect
hebben op klimaat en milieu en welke niet.
Het EP is op 28 maart jl. namelijk in een
plenaire zitting akkoord gegaan met een
voorstel voor een zogenoemde
taxonomieverordening. De taxonomie zal
ervoor zorgen dat het aldus helderder wordt
dat bepaalde financiële producten die als
‘groen’ worden gepresenteerd (bijvoorbeeld
een duurzaam beleggingsfonds of een
‘green bond’) ook daadwerkelijk ‘groen’ zijn
op basis van de economische activiteiten die
zij financieren. Dit zal meer transparantie en
zekerheid bieden voor institutionele
beleggers die willen investeren in ‘groene’
financiële producten, zodat kapitaalstromen
zich mogelijk meer gaan verschuiven naar
duurzamere economische activiteiten. Het is
de bedoeling dat in later stadium de
taxonomie wordt uitgebreid naar
economische activiteiten met sociale en
governancedoelstellingen. Het EP heeft er
wel voor gezorgd dat ‘groene’ financiële
producten ook moeten voldoen aan
bepaalde minimumeisen op sociaal terrein
(mensenrechten en OESO-richtlijnen voor
Multinationale Ondernemingen). Verder
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vindt het EP dat elektriciteitsopwekkingsactiviteiten die steenkool of
nucleaire energie gebruiken en
economische activiteiten die bijdragen aan
zogenoemde CO2-intensieve ‘lock-ineffecten’ niet als ‘groen’ mogen worden
bestempeld. Een voorstel om een
verdergaande lijst ‘bruine’ activiteiten in de
tekst van de verordening op te nemen,
haalde geen meerderheid van stemmen. Het
zal nog wel een tijd duren voordat de
verordening in werking treedt, omdat de
Europese Raad nog niet akkoord is met het
voorstel voor een verordening. Daarna moet
nog tussen de Raad, EP en de Commissie
worden onderhandeld over een
compromistekst.
Ondernemingsnieuws


Shell gaat al dit jaar al
langetermijnbonus koppelen aan
concrete klimaatdoelen
De langetermijnbonus van de uitvoerende
bestuurders van Shell wordt dit jaar al
gekoppeld aan het reduceren van de CO2uitstoot van Shell’s activiteiten en
energieproducten. Dit blijkt uit het op 14
maart jl. gepubliceerde 2018-jaarverslag van
Shell, waarin ook het remuneratierapport is
opgenomen. In december 2018 had Shell
nog aangekondigd om pas vanaf 2020
klimaatdoelstellingen in het
langetermijnbonusprogramma op te nemen,
maar na aandringen van aandeelhouders
wordt dit versneld ingevoerd. In totaal zal
10% van de te realiseren langetermijnbonus
dit jaar gekoppeld worden aan doelstellingen
op het terrein van energietransitie. Naast de
concrete doelstelling om in 2022 de CO2uitstoot van Shell’s activiteiten en
energieproducenten met 2%-3% terug te
dringen (vergeleken met het niveau in 2016)
gaat het ook om investeringen in
hernieuwbare energiebronnen,
investeringen in de geavanceerde
biobrandstoftechnologie en de ontwikkeling
van systemen om CO2 op te slaan (‘CCS’).
Op deze drie terreinen worden geen
concrete doelstellingen gepubliceerd.
Overigens blijft het overgrote deel van de
langetermijnbonus gekoppeld aan financiële
doelstellingen, namelijk de omvang van de
kasstromen (totaal 45%),
aandeelhouderswaardecreatie (22,5%) en
het rendement op het geïnvesteerde
kapitaal (22,5%). Uit het remuneratierapport

blijkt verder dat de totale beloning van CEO
Van Beurden in 2018 € 20,1 miljoen
bedroeg. Dit kwam vooral door de bijna
maximale ‘vesting’ van de prestatieaandelen
over de prestatieperiode 2016-2019
(waarde: € 15,2 miljoen).


BinckBank gaat vlak voor overname
beloningsbeleid nog aanpassen
Voor dezelfde AVA waarin het vriendelijke
overnamebod van Saxo Bank op de
aandelen BinckBank wordt besproken, heeft
de bank een voorstel gedaan om het
beloningsbeleid voor het bestuur te wijzigen.
De ondernemingsraad (OR) van BinckBank
is hier ontstemd over. Dit blijkt uit de op 12
maart jl. gepubliceerde agenda en
achterliggende documentatie voor de op 23
april a.s. te houden AVA van de bank. De
RvC stelt voor om de variabele beloning
(maximaal 20% van het vaste salaris) te
schrappen en om deze om te zetten in een
vaste beloning. De vaste beloning wordt
daarbij verhoogd met een bedrag gelijk aan
0,65 maal de maximale variabele beloning.
Dit leidt ertoe dat de vaste beloning voor de
bestuursvoorzitter met 13% stijgt. De OR
van BinckBank twijfelt aan de
achterliggende bedoelingen hiervan, zo blijkt
uit zijn standpunt over het beloningsvoorstel.
Volgens de OR van BinckBank verschaft de
omzetting van de variabele beloning in vast
salaris de huidige drie statutair bestuurders
van BinckBank een aanmerkelijk gunstiger
(start)positie zodra zij gaan deelnemen in
het variabel beloningssysteem van Saxo
Bank. De OR gaat er namelijk vanuit dat de
bestuurders na gestanddoening van het bod
zullen gaan deelnemen in het Saxobeloningsbeleid dat nog wél variabele
beloningselementen kent. De OR wijst de
aandeelhouders van BinckBank er verder op
dat voor het hogere management per 1
januari 2019 een salarisverhoging is
doorgevoerd die – over de hele breedte –
significant hoger ligt dan wat er gemiddeld
met de lonen van de overige medewerkers
is gebeurd. Het is de vraag of de AVA van
BinckBank net zo kritisch over het
beloningsvoorstel zal zijn als de OR,
aangezien de kosten van het nieuwe
beloningsbeleid uiteindelijk zullen worden
gedragen door de aandeelhouders van Saxo
Bank en niet door BinckBank.
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Gezamenlijk Nederlands-Franse
werkgroep denkt na over toekomst
Air France-KLM
De Nederlandse en Franse overheid hebben
een gezamenlijke werkgroep ingesteld die
moet nadenken over een visie op de
toekomst van Air France-KLM. Dit staat in
een op 1 maart jl. gepubliceerd gezamenlijk
statement van de twee overheden na een
ontmoeting die dag tussen de Nederlandse
en de Franse minister van Financiën. Het
gesprek vond plaats nadat de Nederlandse
Staat onuitgenodigd een 14%aandelenbelang in het Franse
luchtvaartbedrijf had genomen om het
Nederlandse publieke belang van KLM te
onderstrepen. Nederland en Frankijk
hebben afgesproken dat de werkgroep eind
juni met visie moet komen op onder meer
een verbetering van de governance van Air
France-KLM en van de kapitaalstructuur. In
antwoord op vragen van de Tweede Kamer
schrijft minister Hoekstra (Financiën) op 4
maart jl. dat met de onderneming en met de
Franse staat gesproken zal worden over een
“evenwichtige vertegenwoordiging van de
Nederlandse staat” in het (one-tier) bestuur
van Air France-KLM. De Nederlandse staat
heeft momenteel een voordrachtsrecht voor
één bestuurder; de Franse staat voor drie
bestuurders. Het bestuur van Air FranceKLM bestaat momenteel uit in totaal 19
personen, waarvan er vijf Nederlander zijn.
Minister Hoekstra benadrukt in antwoorden
verder dat de Nederlands-Franse
samenwerking geen ‘acting in concert’ vormt
en zal vormen. Anders zou dit leiden tot de
potentiële verplichting om een openbaar bod
uit te brengen op de aandelen van Air
France-KLM.


AFM legt SBM Offshore boete op
vanwege te late openbaarmaking van
koersgevoelige informatie
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft
SBM Offshore voor € 2 miljoen beboet voor
het niet tijdig publiceren van koersgevoelige
informatie. Dit heeft de ontwerper en
exploitant van grote installaties en schepen
voor de olie-en gasindustrie op 29 maart
bekend gemaakt. De AFM vindt dat SBM
Offshore tussen 27 maart 2012 en 12
november 2014 in vier gevallen de markt
niet onverwijld heeft bericht over het
onderzoek naar en de gevolgen van de
ongeoorloofde betalingen aan

handelsagenten en buitenlandse
overheidsfunctionarissen in Equatoriaal
Guinea, Angola en Brazilië. De AMXonderneming is het niet met de boete eens
en zal er bezwaar tegen aantekenen. Als het
moet zal de onderneming de boete tot bij de
rechter aanvechten.


PwC-onderzoek: Steinhoff pleegde
tussen 2009 en 2017 voor € 6,5
miljard fraude
Steinhoff International Holdings heeft tussen
boekjaar 2009 en 2017 via "fictieve en/of
onregelmatige transacties" de winsten en
activa van de onderneming met ongeveer €
6,5 miljard opgeblazen. Dit staat in de op 15
maart jl. gepubliceerde samenvatting van
het forensisch onderzoek van PwC naar de
boekhoudkundige onregelmatigheden bij de
meubelmultinational die statutair in
Nederland is gevestigd. Het forensisch
onderzoek werd in december 2017 gestart
nadat de boekhoudkundige regelmatigheden
aan het licht kwamen. Na de publicatie van
het persbericht hierover verloor de
onderneming met 130.000 werknemers
meer dan 80% van haar beurswaarde.
Volgens PwC is een kleine groep van
voormalige Steinhoff-bestuurders
(waaronder voormalig bestuursvoorzitter
Markus Jooste) verantwoordelijk voor de
fraude. De voormalige bestuurders deden
op papier transacties met derde partijen,
maar deze partijen bleken in werkelijkheid
nauw verwant te zijn met dezelfde
voormalige bestuurders. De transacties
waren erg complex en werden ondersteund
door (juridische) documenten die
geantedateerd bleken te zijn. Steinhoff
bereidt inmiddels claims voor tegen de
betrokken voormalige bestuurders. Het
PwC-rapport zal verder worden gebruikt
voor het finaliseren van de Steinhoffjaarrekeningen over de boekjaren 2017 en
2018.
Overige interessante zaken


Accon avm wil geen
beursondernemingen meer
controleren
Accon avm wil uiterlijk vanaf 1 juli a.s. niet
meer de jaarrekeningen van
beursgenoteerde ondernemingen
controleren. Dit heeft het
accountantskantoor op 21 maart jl. bekend
gemaakt. Volgens Accon avm legt het naar
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behoren bedienen van de zogenoemde
OOB-klanten (‘organisaties van openbaar
belang’, waaronder alle beursgenoteerde
ondernemingen) een onevenredige druk op
de beschikbare capaciteit van zowel
personeel als bestuur, terwijl de OOBklantengroep slechts een zeer gering deel
van de omzet vertegenwoordigt.
Voortgezette focus en groei van OOBklanten zou ten koste gaan van de
investeringen in de innovatie en
toegevoegde waarde van de dienstverlening
aan de veel grotere groep MKB-klanten en
organisaties in het publieke domein. Het
besluit van Accon avm betekent dat de
beursgenoteerde ondernemingen Value8,
Esperite, Alumexx, DGB Group, MKB
Nedsense en IEX Group op zoek moeten
naar een nieuwe controlerend accountant.
Zij hebben dan de keus uit nog maar zeven
accountantskantoren (naast de ‘Big Four’,
BDO, Mazars en Baker Tilly Berk),
aangezien al eerder bekend werd dat ook
Grant Thornton haar OOB-vergunning op 1
juli a.s. zal inleveren.


Corporate Reporting Dialogue start
consultatie over betere afstemming
van duurzaamheidsstandaarden
De GRI, de SASB, de Climate Disclosure
Standards Board (CDSB) en de International
Integrated Reporting Council (IIRC) zijn op
20 maart jl. een consultatie gestart om
belanghebbenden te vragen hoe de door
deze organisaties uitgevaardigde
duurzaamheidverslaggevingsstandaarden
beter op elkaar kunnen worden afgestemd
en op de TCFD-aanbevelingen inzake de
verslaggeving over de impact van
klimaatverandering. De hiervoor genoemde
‘standard setters’ zijn verenigd in de
zogenoemde Corporate Reporting Dialogue
(CRD). Het doel van de CRD is om tot meer
eenduidige verslaggeving op de diverse
terreinen van duurzaamheid te komen.
Belanghebbenden wordt in de consultatie
ook gevraagd welke niet-financiële ‘key
performance indicators’ een relatie hebben
met de financiële resultaten van de
onderneming. Belanghebbenden hebben tot
30 april a.s. de tijd om op de consultatie te
reageren.



Verenigd Koninkrijk krijgt nieuwe
toezichthouder op audit,
verslaggeving en governance
De Britse Financial Reporting Council (FRC)
wordt opgedoekt en wordt vervangen door
de ‘Audit, Reporting and Governance
Authority’ (ARGA). Dit heeft de Britse
minister van Economische Zaken, Greg
Clark, op 11 maart jl. bekend gemaakt. De
Britse regering volgt hiermee de
aanbeveling op van de in december 2018
gepubliceerde ‘Kingman Review’ naar het
functioneren van de FRC. Sir John Kingman
plaatste vraagtekens bij de
onafhankelijkheid van de FRC. De nieuwe,
volledig onafhankelijke, toezichthouder zal
onder meer de bevoegdheid krijgen om bij
geconstateerde tekortkomingen Britse
beursgenoteerde ondernemingen te
dwingen de jaarrekening aan te passen. Nu
moet de FRC nog een procedure aanhangig
maken bij de civiele rechter. Daarnaast zal
de ARGA strenger kijken naar de inhoud
van de bestuursverslagen, inclusief de
corporate governance paragraaf. De ARGA
zal ook direct toezicht houden op de
grootste accountantskantoren. Verder zal de
ARGA ‘beheerder’ worden van de Britse
Corporate Governance en Stewardship
Code. Deze laatste code moet na de
consultatie over een wijziging wel meer
‘tanden’ krijgen om te kunnen blijven
voortbestaan. De ARGA zal verder de
bevoegdheid krijgen om bij mogelijk
wanbeleid een onafhankelijke onderzoeker
aan te stellen die aanbevelingen aan
aandeelhouders kan doen om orde op
zaken te stellen, zoals een wijziging van het
bestuur. Belanghebbenden kunnen nog tot
11 juni a.s. op de voorstellen van de Britse
regering reageren.


Britse accountants moeten
uitgebreider rapporteren over
continuïteitsveronderstelling
Britse accountants moeten uitgebreider
rapporteren over de onderbouwing waarom
een jaarrekening van een onderneming op
‘going concern’-basis mag worden
opgesteld. Ook moeten de accountants een
meer professioneel-kritische houding
aannemen bij de beoordeling van de
redengeving van het bestuur dat de
continuïteit van de bedrijfsvoering de
komende tijd nog is verzekerd. Dit staat in
een op 4 maart jl. gepubliceerd voorstel van

8

de FRC om de Britse auditstandaard over
de continuïteitveronderstelling aan te
scherpen. Directe aanleiding van de
aanscherping is het faillissement van het
Britse bouwbedrijf Carillion die in het jaar
voorafgaande aan het faillissement nog een
goedkeurende controleverklaring, zonder
opmerkingen, bij de jaarrekening had
ontvangen. De FRC vindt dat de
controleverklaring voortaan een evaluatie
van de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling moet bevatten,
dat geëxpliciteerd moet worden dat het
passend is dat het bestuur de jaarrekening
op ‘going concern’-basis heeft opgesteld en
dat hierbij geen materiële onzekerheden zijn
geconstateerd. Belanghebbenden kunnen
nog tot 14 juni a.s. commentaar op de
ontwerp herziene standaard leveren.
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