
Achtergrond: beloningen spreken tot  
de verbeelding
De beloning van bestuurders en commissarissen 
spreekt politiek (en media) al jaren bijzonder aan.  
Het Burgerlijk Wetboek geeft sinds 2002 voor-
schriften voor vermelding in de jaarrekening over 
bezoldiging en aandelenbezit per individuele 
bestuurder en commissaris van beursvennoot-
schappen. Deze bepalingen (art. 2:383b t/m 383e BW) 
zijn niet gebaseerd op EU-richtlijnen. Ook de eerste 
Nederlandse Corporate Governance Code uit 2003 
bevatte bepalingen over remuneratie, die daarna in  
de herziene Code verder zijn uitgebreid. 

De implementatie van SRD2 in de Nederlandse wet was 
lastig omdat de bepalingen in de Code en het jaar-
rekeningenrecht (art. 2:383b t/m 383e BW) gedeeltelijk 
een andere (doel)groep betreffen dan de beurs vennoot-
schappen die onder SRD2 vallen en ook een andere 
doelstelling hebben. Dat leverde voor de verslag-
gevingspraktijk in Nederland begin dit jaar soms nog wat 
onduidelijkheden op die vragen om enige gewenning 
en aanpassing. Een voorbeeld hiervan is dat de beloning 
vanuit het jaarrekeningrecht specifieke toerekenregels 
kent (zoals IFRS 2 voor optie- en aandelenregelingen 
met een focus op de waarde op het toekennings-
moment), terwijl onder SRD2 in het algemeen meer 
gekeken wordt naar de waarde hiervan op het daad-
werkelijke uitoefenmoment. Hierbij ligt de achtergrond 
van SRD2 in het bevorderen van langetermijn betrokken-
heid van aandeelhouders, ter voorkoming van het 
ongewenst geachte kortetermijndenken. 

SDR2 bevat diverse regels, waarvan die over het 
bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag (in  
de praktijk vaak remuneratierapport genaamd) bij 
beursvennootschappen het meest direct aan de orde 
zijn. Dat komt met name omdat op de jaarlijkse 
algemene vergadering van aandeelhouders in 2020 
gestemd gaat worden over het bezoldigingsbeleid 
2020 en het bezoldigingsverslag 2019, net zoals er 
ook over de jaarrekening en (het voorstel tot al dan 
niet) dividenduitkering wordt gestemd.                 

2019 is een schakeljaar
Door de invoering van de wetgeving voor SRD2 per  
1 december 2019 is het verslagjaar 2019 een bij-
zonder rapportagejaar. Het nieuwe wetsartikel over 
het bezoldigingsverslag (art. 2:135b BW) is van 
toepassing op het verslagjaar 2019. Daar staat 
tegenover dat de inhoud van SRD2 sinds 2017 al 
grotendeels bekend was en dat ondernemingen zich 
hierop hebben kunnen voorbereiden. Het is met  
name opvallend dat veel ondernemingen er moeite 
mee lijken te hebben om hun remuneratierapport te 
laten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dat heeft 
enerzijds te maken met onduidelijkheden qua regel-
geving – de door de Europese Commissie hiervoor 
ontwikkelde richtsnoeren zijn nog steeds in concept! - 
en anderzijds heeft het te maken met gewenning  
aan toenemende transparantie over bestuurders- en 
commissarissenbeloning. 

Naar verwachting geldt dit ook voor situaties waarbij 
in 2020 een bijgesteld beloningsbeleid is (of wordt) 
voorgelegd aan de algemene vergadering. Ondanks de 
Nederlandse voorsprong ten opzichte van Europa, zijn 
ook wij dus nog niet helemaal klaar met de 
implementatie van SRD2.

SRD2 en externe accountant
SRD2 raakt ook de werkzaamheden van de externe 
accountant. In artikel 2:135b lid 7 BW is de rol van  
de externe accountant bij het bezoldigingsverslag uit 
SRD2 opgenomen: de accountant controleert of het 
bezoldigingsverslag de wettelijk vereiste informatie 
bevat. De externe accountant controleert de jaarrekening 
en betrekt daarbij de daaraan toegevoegde informatie, 
zoals het bestuursverslag en overige onderdelen van 

In 2017 verscheen de aangepaste EU-richtlijn 
Aandeelhoudersbetrokkenheid (EU Shareholders 
Rights Directive II), of kortweg: SRD2.  
De bepalingen van SRD2 zijn vanaf 1 december 
2019 opgenomen in de Nederlands wetgeving. 
Een van de doelstellingen van de nieuwe wet-
geving is het vergroten van de transparantie van 
beursvennootschappen, vermogensbeheerders 
en institutionele beleggers. Bovendien krijgen 
aandeelhouders meer invloed op de beloning van 
bestuurders (en commissarissen). 

Veel elementen uit SRD2 die betrekking hebben op beloning 
waren in Nederland al in meer of mindere mate onderdeel van 
de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’). 
Nederlandse beursvennootschappen waren dus al enige tijd, 
relatief gezien, behoorlijk transparant over de beloning van 
bestuurders. In een aantal lidstaten zijn de Nederlandse 
remuneratierapporten over het jaar 2018 daarom gebruikt  
als voorbeeld hoe er in de geest van SRD2 kan worden 
gerapporteerd. 
 
In dit artikel gaan wij in op de nieuwe wetgeving en hoe die tot 
op heden van invloed is geweest op transparantie over beloning. 
We zullen zien dat SRD2 ook voor Nederlandse onder nemingen 
nog voldoende uitdagingen biedt. In dit artikel zullen wij drie 
uitdagingen expliciet benoemen en uitwerken. 

SRD2: meer transparantie 
over beloning
Jan van Duren en Cees van Geffen

Nederlandse beurs
vennootschappen waren  

al enige tijd  
behoorlijk transparant

“

37De rol van de mens in organisaties36 Zicht op Toezicht



Metric definition Weighting
Threshold 

performance
Target 

performance
Maximum

performance
Realized 

performance
Resulting payout 

as % of target

Comparable 
Sales Growth1 37.5% 2.5% 4.5% 6.5% 100.0% 37.5%

EBITA1 37.5% 10.5% 12.5% 14.5% 67.5% 25.3%

Free Cash Flow1 25.0% 672 1,050 1,428 70.9% 17.7%

Total 80.5%

1.     Non-IFRS financial measure. For the definition and reconciliation of the most directly comparable IFRS measure, refer to Reconciliation of non-IFRS information, starting on page 176. 
bron: Philips Annual Report 2019, pagina 70

de jaarstukken. De accountant beschrijft de controle-
werkzaamheden vervolgens in de controleverklaring. 
Het bezoldigingsverslag is echter een apart verslag dat 
geen onderdeel is van de jaarrekening of verplicht moet 
worden opgenomen in de jaarstukken. Bovendien regelt 
het Burgerlijk Wetboek niet op welke wijze de accountant 
behoort te rapporteren over diens werkzaamheden ten 
aanzien van het bezoldigingsverslag. 

Drie uitdagingen voor de commissaris
Maar wat zijn nu de specifieke aandachtspunten voor 
de commissaris? Allereerst moet worden benadrukt dat 
remuneratie bij een beursfonds, alsmede het afleggen 
van verantwoording daarover in het bezoldigingsverslag, 
tot de verantwoordelijkheid behoort van de raad van 
commissarissen (c.q. de remuneratiecommissie). 
Kijkend naar de remuneratierapporten over het boek-
jaar 2019 en de aangedragen veranderingen voor het 
beloningsbeleid voor de jaren 2020 en verder, lijken 
de drie volgende zaken de grootste uitdagingen voor 
commissarissen te zijn.

Uitdaging 1: maak het beloningsbeleid goed 
uitlegbaar en uitvoerbaar
De eerste uitdaging voor de raad van commissarissen, 
en met name voor de remuneratiecommissie, ligt in het 
formuleren van een beloningsbeleid voor de raad van 
bestuur dat voldoet aan artikel 2:135a lid 6 BW. Dit is 
een wettelijk voorschrift. Het comply or explain-principe 
uit de Code is hier dus niet (meer) aan de orde. 

Zoals gezegd zijn veel SRD2-eisen aan het belonings-
beleid ook al benoemd in de Code. Er moet worden uit  -
gelegd hoe met diverse factoren rekening is gehouden, 
zoals de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, 
de bijdrage aan het langetermijnbelang en het maat-
schappelijk draagvlak. Een interessant aandachtspunt 
voor een commissaris is wie hiertoe het initiatief moet 
nemen: de bestuurder of de commissaris?

Uitdaging 2: creëer vertrouwen door 
transparantie over variabele beloning
Terughoudendheid in transparantie over de vormgeving, 
toepassing en resultaten van variabele beloning blijkt 
in de praktijk een belemmering voor de rapportage 
over bestuurdersbeloning. Voor veel (institutionele) 
beleggers is transparantie echter een blijk van ver-
trouwen. Daarbij gaat het niet zo zeer om de hoogte 
van de variabele beloning, maar meer over de recht-
vaardiging ervan. Meer transparantie over de variabele 
beloning zou het vertrouwen ten goede komen.

Er zijn ondernemingen die met hun 2019-rapport 
duidelijk laten zien dat ze de weg naar transparantie 
met betrekking tot variabele beloning bewandelen. 
Het remuneratierapport van Philips is volgens ons een 
voorbeeld van transparantie over variabele beloning 
zoals dat in de nieuwe wetgeving is bedoeld.  
Philips rapporteert vrijwel volledig in lijn met de concept-
richtsnoeren van de Europese Commissie, en geeft 
duidelijk de weging aan van de betreffende doel stel-
lingen, de gestelde targets en de mate waarin deze 
zijn behaald.

Uitdaging 3: Houd toezicht op duidelijke en 
begrijpelijke rapportage over alle belonings-
elementen
Het eerste lid van artikel 2:135b BW vraagt om duidelijk-
heid en begrijpelijkheid in remuneratierapporten.  
De commissaris moet hierop toezicht houden en de 
organisatie, indien nodig, aanzetten tot actie. Dit is 
niet alleen wenselijk vanuit het oogpunt van ver-
antwoording aan aandeelhouders, maar ook om als 
commissaris daadwerkelijk inzicht te krijgen in het 
hoe en waarom van de beloning van bestuurders. 

Wellicht heeft de Europese Commissie in de geest daar-
van al op 1 maart 2019 zogeheten ‘niet-verplichte 
concept-richtsnoeren’ opgesteld met daarin onder 
meer tabellen met voorbeelden. Die tabellen geven  
de benodigde (kwantitatieve) informatie die nodig is 
om aan SRD2 te voldoen. Naast het scheppen van 
duidelijkheid helpen deze voorbeelden ook in de 
discussie over de begrijpelijkheid van alle belonings-
elementen, zoals bijvoorbeeld de vaste onkosten-
vergoeding (is die wel of geen onderdeel van de 
beloning?) of de compensatiebetalingen voor pensioen-
premies boven een bepaald bedrag (hoe hoog moeten 
die compensatiebedragen zijn, hoe lang ga je daar 
nog mee door, geldt dat ook voor nieuwe board-
leden?). Het is wenselijk dat deze richtsnoeren  
worden gefinaliseerd – met mogelijk nog een aantal 
verbeteringen of verduidelijkingen ten opzichte van  
de huidige concepten – en als primaire leidraad worden 

gehanteerd in Nederland. Als voor specifiek Nederlandse 
beloningsaspecten nog nadere afstemming nodig is 
om tot een consistente rapportage te komen, zijn er in 
Nederland diverse gremia die hierbij een rol zouden 
kunnen spelen.

Hoe nu verder?
SRD2 is nu wetgeving in Nederland en in de rest van 
de EU. De behoefte aan transparantie over beloningen 
bij beursvennootschappen is in Nederland al zeker  
25 jaar een feit en die behoefte blijft groeien, niet 
alleen bij aandeelhouders. De commissaris is de ver-
bindende schakel om die transparantie vorm te (laten) 
geven. Het maatschappelijk belang van duidelijke en 
begrijpelijke bezoldigingsinformatie is daarbij leidend.

Meer informatie

Het comply or explainprincipe 
uit de Code is hier  

niet meer aan de orde

“ Wie moet het 
initiatief nemen: 

de bestuurder of de 
commissaris?

“
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