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GOEDE RAAD IS GOUD WAARD 

Institutionele beleggers hebben meestal een uitge 
breid aandelenportfolio. Het is dus lastig alle deelne 
mingen tot in detail te volgen. Daarom wordt veelvul 
dig gebruik gemaakt van de adviezen van 
stemadvies bureaus. In de markt bestaat de indruk dat 
verschillende beleggers deze stemadviezen blindelings 
volgen. Dat is nauwelijks op basis van feiten te 
onderbouwen, maar de invloed van stemadvies bureaus 
is groot. Bovendien is sprake van een bijna monopolie 
positie van ISS en Glass Lewis. 
Stemadviezen halen regelmatig de krantenkoppen. In 

de meeste gevallen gaat het om besluitvorming die van 
groot belang is voor de vennootschap en haar toe 
komst. Recent weigerden bijvoorbeeld de aandeelhou 
ders van ING om aan het bestuur en de commissaris 
sen decharge voor het gevoerde beleid te verlenen. 
Maar liefst 62 procent volgde het stemadvies. Het 
stembureau wees op de witwasproblemen die jaren 

lang doorgingen, zonder dat de top het 
had opgemerkt. Ook bij Shell stemden 
ruim een kwart van de aandeelhouders 
tegen de salarisverhoging van Ben van 
Beurden op advies van het stembureau. 
Een rapport van Blackrock (2018) over 

het 'Investment Stewardship Ecosys 
tem' constateert dat veel beleggersma 
nagers sterk afhankelijk zijn van de 
aanbevelingen van stemadviseurs. 
Deze kurmen 'een significante invloed 
hebben op de uitkomst van zowel het 
management- als aandeelhoudersvoor 
stellen.' Die invloed is een bron van 
ongemak en ergernis voor veel 
beursgenoteerde ondernemingen. Zij 
wijzen erop dat stemadviseurs een 

one-size-fits-all-benadering van governance hanteren 
die de realiteit van onderlinge verschillen negeert. 
Opvallend is dat de aanpak van veel stemadvies bu 
reaus inderdaad sterk geabstraheerd is van de betrok 
ken ondernemingen. Bovendien worden vraagtekens 
geplaatst bij hun transparantie, onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid. 

De European Securities and Market Authorities 
(ESMA) signaleerde reeds in 2013 dat er redenen zijn 
tot zorg: onvoldoende kwaliteit van de stemadviezen, 
onvoldoende communicatie tussen de beursvennoot 
schappen en de stemadvies bureaus of tussen stemad 
vies bureaus en aandeelhouders en onvoldoende 
transparantie omtrent tegenstrijdige belangen binnen 
de bureaus. De ESMA verzocht daarom aan de sector 
met een vorm van zelfregulering te komen. Een 
gedegen antwoord bleef uit. Daarop publiceerde de 
Europese Commissie in 2014 een voorstel tot wijziging 
van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn met specifieke 
bepalingen voor stemadvies bureaus op het gebied van 
transparantie en kwaliteit. Na enkele aanpassingen is 
de richtlijn in 2017 aangenomen. Hij verwijst dwin 
gend naar een gedragscode en schrijft voor dat 
nationale wetgeving moet bepalen dat stemadvies bu 
reaus op basis van 'comply or explain' moeten aange 
ven in hoeverre zij hieraan voldoen. 
Begin 2018 werd een voorontwerp voor implementa 

tie van de richtlijn gepubliceerd. De wetgever nam de 
bepalingen nagenoeg woordelijk over. Op dit moment 
is het wetsvoorstel met grote meerderheid aangeno 
men door de Tweede Kamer. Behandeling door de 
Eerste Kamer staat op de rol. Waarschijnlijk zal de 
Eerste Kamer voortvarend handelen: de richtlijn moet 
op 10 juni 2019 zijn geïmplementeerd. 
In de praktijk zijn de kwaliteit van de advisering en 

het gebrek aan dialoog de grootste problemen. De 
hernieuwde aandeelhoudersrechtenrichtlijn is een 
belangrijke stap. De effectiviteit van interactie tussen 
de vennootschap, aandeelhouders en stemadvies bu 
reaus staat of valt met openheid en de bereidheid tot 
onderling begrip. De Europese Commissie heeft een 
welkome openingszet gedaan. Nu moet de praktijk 
deze handschoen oppakken. 
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