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CGLytics verandert de manier waarop corporate governance 
beslissingen worden genomen. Door een brede set van 
corporate governance data met de meest uitgebreide 
analysetools in één systeem te combineren, kunnen 
bedrijven, investeerders en zakelijke dienstverleners een 
governance ‘health check’ op effectief bestuurstoezicht 
uitvoeren en kunnen binnen enkele seconden 
waarschuwingen worden gegeven.  

CGLytics biedt een bekroond cloud-gebaseerd platform en 
doet onafhankelijke analyses van de governance praktijken 
van wereldwijde beursgenoteerde ondernemingen. Van 
unieke Pay for Performance analyses en peer review 
instrumenten tot inzichten in de effectiviteit van het bestuur. 
Bedrijven en investeerders hebben de meest uitgebreide 
bron van governance data tot hun beschikking. 

Met een toegewijd team van gespecialiseerde 
marktonderzoeksanalisten in combinatie met zelflerende 
mechanismen, worden alle CGLytics-gegevens streng 
gecontroleerd om de beste kwaliteit te garanderen, 
en zijn de gegevens gestandaardiseerd voor duidelijke 
vergelijkingen en consistentie. 

Met intuïtieve en kosteneffectieve oplossingen biedt 
CGLytics toegang tot dezelfde hoogwaardige data 
en analyses die gebruikt worden door de grootste 
stemadviesbureaus en investeerders.

CGLytics is ondertekenaar van de Principles for Responsible 
Investment van de Verenigde Naties. 
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Aangezien aandeelhouders in toenemende mate 
betrokken raakten bij de strategie en prestaties van 
de onderneming, is het niet verwonderlijk dat het 
gemiddelde aantal uitgebrachte stemmen op de jaarlijkse 
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA’s) 
van AEX-bedrijven het recordniveau van 72,4% (2018) 
bereikte, in vergelijking met 71,4% van het jaar daarvoor. 
Aandeelhouders toonden niet alleen meer betrokkenheid, 
maar waren ook kritischer en assertiever in zaken die te 
maken hadden met veranderingen in de beloning van 
bestuurders. Het gemiddelde percentage stemmen tegen 
het beloningsbeleid van alle Nederlandse beursgenoteerde 
ondernemingen steeg in 2018 tot 16,5%. Dat is meer dan 
het dubbele van het gemiddelde van de jaren 2015, 2016 
en 2017 (6,3%), waaruit blijkt dat ondernemingen extra 
waakzaam moeten zijn bij het maken van wijzigingen in 
remuneratierapporten en beleid.

Tijdens het proxy-seizoen van 2018 werden Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen wederom geconfronteerd 
met uitdagingen van investeerders, overheden en proxy-
adviseurs. Van inkomensongelijkheid en beloningsratio’s voor 
bestuurders tot maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
in het afgelopen jaar ondervonden de belangrijkste 
beursgenoteerde ondernemingen meer tegenstand en 
protest van institutionele beleggers en activisten.

De belangrijkste governance issues voor AEX-bedrijven 
bleven gericht op de samenstelling van de raad van bestuur 
en diversiteit, met nadruk op het gebrek aan vrouwelijke 
vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Nog meer 
aandacht ging uit naar de beloning van bestuurders 
tijdens het proxy-seizoen van vorig jaar, de eerste keer 
dat ondernemingen de verhouding tussen de beloning van 
CEO en het gemiddelde salaris van werknemers moesten 
rapporteren. Het resultaat van deze bekendmakingen zorgde 
voor de nodige aandacht in de media. 

In voorgaande jaren waren de aandeelhouders tevreden 
met het meten van aanvaardbare niveaus van de beloning 
van bestuurders ten opzichte van basisprestaties van het 
bedrijf, zoals Total Shareholder Return (TSR), ofwel totaal 
aandeelhoudersrendement. In het seizoen van 2018 zijn 
investeerders op zoek gegaan naar aanvullende belangrijke 
prestatie-indicatoren die, in bepaalde gevallen, rekening 
hielden met duurzaamheid (zoals in het geval van Royal 
Dutch Shell).

Ter voorbereiding op het proxy-seizoen van dit jaar, brengt CGLytics zijn 
jaarlijkse AEX proxy review uit, waarin de belangrijkste lessen van 2018 
zijn meegenomen en de prioriteiten voor 2019 uiteen worden gezet. Door 
te leren van de belangrijkste thema’s en onderwerpen van vorig seizoen, 
zoals gepresenteerd in dit verslag, zijn bedrijven volledig voorbereid om 
vol vertrouwen de dialoog met investeerders aan te gaan.
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ACHTERGROND

Gemiddeld verschil van mening op 
beloningsbeleid in 2018, meer dan 
een verdubbeling vergeleken met 
het gemiddelde over de afgelopen 
drie jaar (2015, 2016 & 2017) 



• Als gevolg van de gewijzigde Code is de openbaarmaking 
van de verhouding tussen de beloning van CEO’s en 
de gemiddelde werknemer verplicht geworden. Meer 
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben 
dit opgenomen in hun jaarverslag over 2017. De 
beloningsverhoudingen liepen het afgelopen jaar sterk 
uiteen en toonden aan dat een uniforme methodiek nodig 
is om de beloningsverhoudingen van bestuurders ten 
opzichte van werknemers eerlijk te berekenen, gezien de 
internationale activiteiten van veel ondernemingen. 

• Negen van de 25 AEX-bedrijven hebben een 
remuneratierapport aan de AVA voorgelegd. Van deze 
negen bedrijven werd bij vijf bedrijven meer dan 15% tegen 
de voorstellen gestemd, en drie daarvan kregen meer dan 
een kwart van de stemmen tegen.

• Van de voorstellen van de afgelopen jaren om de 
bezoldiging van bestuurders en commissarissen aan te 
passen, stuitte het merendeel op kritiek en werd een deel 
van de voorstellen voorafgaand aan de AVA ingetrokken. 
De voorstellen die niet werden ingetrokken, stuitten op 
aanzienlijke meningsverschillen tussen de aandeelhouders, 
zoals hierboven vermeld. Dit gold ook voor de voorstellen 
van: Randstad (15,92% tegen), Royal Dutch Shell N.V./plc 
(28,22%/25,22% tegen), Unilever (26,94% tegen), Unibail-
Rodamco-Westfield (>15% tegen) en Galapagos (30,48% 
tegen). 

• Uit het onderzoek van CGLytics blijkt dat er bij 44% van de 
25 AEX-bedrijven over een periode van één jaar een onjuiste 
balans is tussen beloning en prestaties. Op basis van drie 
jaar is dit teruggebracht tot 38%. (Zie het CGLytics AEX CEO 
Pay for Performance Overview)

Vorig seizoen waren er enkele opvallende hoogtepunten, 
aangezien 2018 het eerste jaar was dat AEX-bedrijven moesten 
voldoen aan de herziene Nederlandse Corporate Governance 
Code 2016* (de Code). De Code verplicht ondernemingen 
om in detail aan te geven hoe zij “waarde creëren voor alle 
stakeholders op de lange termijn”. De wijzigingen hebben 
ondernemingen ertoe aangezet informatie over hun interne 
cultuur openbaar te maken, en hebben hen ertoe gebracht 
om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe hun strategieën 
leiden tot waardecreatie op de lange termijn voor alle 
belanghebbenden. 

Hoewel bovenstaande onderwerpen centraal stonden in de Code, 
kregen vooral de beloningsratio’s en de beloning van bestuurders 
veel aandacht in de Nederlandse pers, waarbij Het Financieele 
Dagblad schreef dat Unilever het bedrijf met de grootste 
salariskloof was en bedrijven aan de kaak stelde die de verplichte 
presentatie van de beloning probeerden te ontwijken. 
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HOOGTEPUNTEN VAN HET 
PROXY-SEIZOEN 2018

CEO remuneratie was een belangrijk 
aandachtspunt voor stakeholders in 
2018

38% 
Bedrijven die nog steeds nog steeds 
een scheve verhouding tussen beloning 
en prestatie laten zien over een 
periode van drie jaar

Bedrijven die een scheve verhouding 
tussen CEO-beloning en prestatie 
laten zien in 2017

44%



Het afgelopen jaar was er in Nederland veel discussie over de 
beloning van bestuurders, waarbij aandeelhouders benadrukten 
dat veranderingen in het beloningsbeleid moeten leiden tot een 
betere afstemming van de beloning op de prestaties van de 
onderneming. 

Van de AEX-bedrijven die het beloningsbeleid ter stemming 
aan de aandeelhouders hebben voorgelegd, had meer dan 
de helft te maken met meer dan 15% aan tegenstemmers. 
Bij drie van de ondernemingen die hun beleid ter stemming 
hadden gebracht (AkzoNobel, Unilever en Randstad Holding), 
zagen we verschillende mate van steun van aandeelhouders. 
Hoewel het beloningsbeleid van alle drie de ondernemingen 
werd goedgekeurd, kreeg het beloningsbeleid van Unilever een 
aanzienlijke tegenstem van 26,94%. 

Bij Randstad Holding stemde 15,92% van de aandeelhouders 
tegen het voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid om 
de nieuwe CFO, Henry Schirmer, aandelenopties toe te kennen 
als tekenbonus. AkzoNobel had daarentegen met 5,04% aan 
tegenstemmen minder onenigheid over haar beloningsbeleid.

In hetzelfde jaar moesten Royal Dutch Shell en Galapagos 
een opstand onder aandeelhouders met betrekking tot hun 
remuneratierapport verwerken. 25,22% van de aandeelhouders 
van Royal Dutch Shell was tegen het remuneratierapport. Bij 
Galapagos kwam 30,48% van de aandeelhouders in opstand 
tegen het remuneratierapport, en kwam ook 27,39% van de 
aandeelhouders in opstand tegen de CEO-vergoeding in de vorm 
van een garantie.

Bij Unibail-Rodamco-Westfield, Altice en ASML uitten de 
aandeelhouders hun bezorgdheid over de beloningsonderdelen 
van hun CEO. Bij Unibail-Rodamco-Westfield stemde 16,12% 
van de aandeelhouders tegen de vergoeding en secundaire 
arbeidsvoorwaarden van de CEO, waarbij 18,11% tegen de 
criteria voor de vaststelling van de vergoeding stemde. Bij 
ASML en Altice was er minder bezwaar, met respectievelijk 
6,34% en 7,76% van de aandeelhouders die tegen een 
langetermijnbonusplan in de vorm van aandelen en opties 
stemden.

Het komende proxy-seizoen 2019 zal zoals altijd worden 
beïnvloed door de mediaberichten van het afgelopen jaar. De 
AEX-bedrijven werden vorig jaar zwaar onder de loep genomen 
voor wat betreft de vergoeding van bestuurders, wat leidde tot 
negatieve aandacht van media.

Bij ING ondervond men politieke en maatschappelijke druk, 
waar de Raad van Commissarissen een voorstel introk om 
de beloning van de CEO Ralph Hamers met meer dan 50% te 
verhogen naar 3 miljoen euro. De salarisverhoging zou verlopen 
via gegarandeerde aandelen, onafhankelijk van de prestaties van 
de bank.

Shell kreeg ook negatieve media-aandacht door de opstand 
van investeerders tegen de beloning van bestuurders. Meer 
dan een kwart van de stemmen werd uitgebracht tegen het 
remuneratierapport, maar uiteindelijk werd het pakket van 
8,9 miljoen euro voor CEO Ben van Beurden goedgekeurd. De 
lagere steun was mede het gevolg van het feit dat beleggers 
vraagtekens zetten bij de acties van Shell op het gebied van 
klimaatverandering en hun doelstellingen voor het verlagen van 
de CO2-uitstoot.

Onder druk van aandeelhouders kondigde van Beurden 
eind vorig jaar aan dat zijn bedrijf sterke doelstellingen 
voor koolstofemissiereductie zou vaststellen en deze zou 
koppelen aan de beloning van bestuurders, waarmee hij zijn 
eerdere oppositie zou terugdraaien. Shell kondigde ook aan 
dat het de energietransitiedoelstellingen zou koppelen aan 
langetermijnbonusplannen voor topbestuurders.

Negatieve publiciteit was er ook voor bedrijven waarbij er een 
grote kloof was tussen de beloning  van de CEO en werknemers. 
Dagbladen gingen zelfs zo ver om bedrijven uit te lichten die 
deze beloningsratio’s niet duidelijk communiceerden. Shell 
behoorde tot de bedrijven die in het jaarverslag niet duidelijk 
communiceerde over de beloningsverhoudingen. Andere 
bedrijven, waaronder Boskalis, werden ervan beschuldigd hun 
pay ratio’s te verzwijgen. 

Nationale kranten schreven ook dat de CEO van Ahold Delhaize, 
Dick Boer, 182 keer zo veel verdiende als de gemiddelde 
werknemer. Ze namen hierbij echter wel commentaar uit het 
jaarverslag van het bedrijf op dat dit in een internationale 
context probeerde te plaatsen. Ahold Delhaize was volgens 
een onderzoek van Het Financieele Dagblad het enige AEX-
bedrijf dat dit deed. Er werd ook opgemerkt dat de loonkloof 
bij Ahold Delhaize lang niet zo groot was als bij Amerikaanse 
supermarktketens zoals Target of Kroger, of zelfs de Europese 
concurrenten, zoals Carrefour en Tesco.
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BELONINGSBELEID: 
EEN OVERZICHT 

HET PUBLIEKE DEBAT 
OVER REMUNERATIE 

Aandeelhouders noemden de afstemming 
tussen beloning en prestaties als een 
belangrijk aandachtspunt bij het stemmen 
tegen voorstellen die aan beloning 
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Onderstaande grafieken illustreren de verhouding tussen 
de gemiddelde gerealiseerde CEO-beloning en TSR (Total 
Shareholder Return) van AEX-bedrijven van 2012 tot 
2017. De relatieve groeigrafiek toont de relatieve jaar-
op-jaar verandering van beloning (CEO Total Realised 
Compensation) in vergelijking met de absolute procentuele 
verandering in TSR.

Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat de relatieve loonstijging 
vanaf de periode 2014-2015 tot 2016-2017 verder is 
afgenomen. De TSR-delta lijkt echter iets toe te nemen in 
2014-2015, terwijl het afvlakt voor de periodes 2015-2016 en 
2016-2017, maar de TRS tegen het einde van het jaar 2018 
een sterke daling inzette.

OVERZICHT VAN BELONING VS. 
TOTAL SHAREHOLDER RETURN 

4

2012
- 2013

2013
- 2014

2014
- 2015

2015
- 2016

2016
- 2017

2017
- 2018

2018 
- YTD

TRC Groei 32% 1% 13% -1% -9%

TSR Delta 8% -12% -2% 5% 3% -23% 12%

Compensatie vs TRS: Relatieve groei

Compensatie vs TSR: Absolute groei

Totale Granted Compensatie Totale Gerealiseerede Compensatie



Pay for Performance Review: 2017
•• 44% van de bedrijven heeft nog steeds een scheve 

verhouding tussen beloning en prestatie  
• 28% van de bedrijven heeft een goede verhouding  
• 28% van de bedrijven heeft een conservatief 

beloningsniveau voor de behaalde prestaties in 
vergelijking met de andere AEX-bedrijven.

Pay for Performance Review: 
gemiddelde over drie jaar   
 Over een gemiddelde van drie jaar vertoont 38% van 

de bedrijven een scheve verhouding tussen prestatie en 
compensatie 

 43% van de bedrijven heeft een goede verhouding 

 19% van de bedrijven heeft een conservatief 
beloningsniveau voor de behaalde prestaties in 
vergelijkingen met de andere AEX-bedrijven.

SAMENSTELLING BELONINGSPAKKET: 
VAST VERSUS VARIABEL 
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Vanuit het ondernemingsperspectief is de keuze van een 
adequate beloningsstructuur die de algemene prestaties van 
de onderneming weerspiegelt een beslissend punt bij het 
aantrekken van kapitaal. Globaal gezien heeft CGLytics een 
aanzienlijke verbetering waargenomen in de balans van de 
algemene compensatie van de AEX-CEO’s op lange termijn. 

Deze balans komt tot uiting in de stijging van het 
gemiddelde basissalaris en de langetermijnbonus (met 
elk 2% vanaf respectievelijk 2016 en 2017). Bovendien 
daalden de kortetermijnbonussen van 26% van de totale 
toegekende beloningen tot 22% in hetzelfde jaar. Bij de 
evaluatie van de wijzigingen in de beloningsstructuur 
over een periode van 5 jaar (2012-2017) blijkt dat de 
AEX-bedrijven in deze periode de juiste mix van vaste, 
kortetermijn- en langetermijnbonussen proberen te vinden in 
hun remuneratiebeleid voor bestuurders.

Componenten van CEO Totale 
Gerealiseerde Compensatie (Gemiddelde)

Uit de jaarlijkse beloningsanalyse van CGLytics blijkt dat er 
nog steeds sprake is van een scheve verhouding tussen de 
beloning en prestaties bij verschillende AEX-bedrijven.

Pay for Performance

Conservatief  
Aligned 

Basis Salaris Gerealiseerde korte-termijn bonus 

Gerealiseerde lange-termijn bonus Pensioen Overige

Misaligned



Heineken, Unilever en Royal Shell vertoonden een scheve 
verhouding tussen beloning en prestatie wanneer werd 
gemeten over een periode van één jaar, evenals over een 
periode van drie jaar. 

Royal Philips, Randstad, Vopak en Wolter Kluwer vertoonden 
een scheve verhouding van een periode van één jaar. 
Over een periode van drie jaar was er echter sprake van 
een positieve verhouding. Er werd geconstateerd dat de 
gerealiseerde CEO-vergoeding van deze bedrijven over een 
periode van drie jaar meer dan tweemaal zo hoog was, 
maar dat hun TSR in het bovenste kwartiel (Vopak niet 
meegerekend) eindigde wanneer ze werden vergeleken met 
andere AEX-bedrijven. 

Galapagos N.V. had de beste balans tussen beloning en 
prestatie. CEO Onno van de Stolpe verdiende een totaal 
salaris van 5 miljoen euro over 2017, terwijl de bedrijfswinst 
beter was dan 71% van de AEX-ondernemingen. Over drie 
jaar genomen heeft CGLytics echter een negatieve groei van 
zowel de totale gerealiseerde compensatie (-15%) als de TSR 
(-237%) waargenomen, waardoor het bedrijf onderaan de 
percentielranglijst staat. 

De CEO met de hoogste vergoeding voor het boekjaar 2017 
in de index was Nancy McKinstry van Wolters Kluwer N.V., 
met een beloning van 13,8 miljoen euro. De TSR van de 
onderneming van 29% over een jaar resulteerde echter in 
een prestatiepercentiel van 67 in de index. Bij een analyse 
van het bedrijf over een periode van drie jaar zagen we een 
negatieve groei (-15%) van de totaal behaalde compensatie, 
waardoor het bedrijf onder het 50ste percentiel kwam te 
liggen. 
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AEX-bedrijven met de grootste 
discrepantie in 2017:

AEX-bedrijven met de grootste 
discrepantie op driejaarlijkse 
basis (2015-2017):
• Unibail-Rodamco-Westfield SE
• Royal Dutch Shell N.V.
• AEGON N.V.
• Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

• Ahold Delhaize
• Royal Dutch Shell
• Unibail-Rodamco-Westfield SE
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Performance indicator TSR - percentiel ranking

 Prestatie boven mediaan

 Compensatie boven mediaan                                                

Compensatie beneden mediaan                                              

Prestatie beneden mediaan

 Prestatie boven mediaanPrestatie beneden mediaan

  Prestatie boven mediaan

  Compensatie boven mediaan                                                

Compensatie beneden mediaan                                              

Prestatie beneden mediaan

  Prestatie boven mediaanPrestatie beneden mediaan

Performance indicator TSR - percentiel ranking

2017 Pay for Performance alignment
CEO Totale Gerealiseerde Compensatie vs TSR

2015-2017 Pay for Performance alignment CEO 
Som Totale Gerealiseerde Compensatie vs TSR
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Het doel van de EU Shareholder Rights 
Directive II (SRDII)
Naast de toegenomen druk van aandeelhouders om 
meer transparantie en afstemming van de beloning van 
bestuurders te bewerkstelligen, is er een nieuw wetsvoorstel 
ingediend bij het Nederlandse parlement, dat veel 
bepalingen in de gewijzigde Nederlandse Code juridisch zal 
verankeren. 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de wetgeving 
is het vermeende kortetermijndenken onder beleggers aan 
te pakken. Andere kwesties die de Europese Commissie 
hoopt te verbeteren zijn beter toezicht op de beloning 
van bestuurders, transacties met verwante partijen en 
de internationale interactie tussen ondernemingen en 
aandeelhouders.

Timing en impact van de SRDII 
De SRDII is op 17 mei 2017 door het Europees Parlement 
goedgekeurd als een middel om de betrokkenheid van 
aandeelhouders op de lang termijn te bevorderen. Het is op 
10 juni 2017 in werking getreden en geeft de EU-lidstaten, 
waaronder Nederland, twee jaar de tijd om het in nationale 
wetgeving om te zetten. Op 11 oktober 2018 hebben de 
minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en minister van 
Justitie, Ferdinand Grapperhaus, een wetsvoorstel gedaan 
voor de implementatie van SRDII. Dit wetsvoorstel wordt 
momenteel besproken in de Tweede Kamer. 

Het nieuwe wetsvoorstel verplicht ook alle beursgenoteerde 
ondernemingen een remuneratierapport op te stellen, waarin 
een overzicht staat van de beloningen die aan individuele 
bestuurders worden toegekend. De onderneming moet 
aangeven hoe de totale beloning bijdraagt aan de prestaties 
van de onderneming op lange termijn. In het rapport moeten 
ondernemingen toelichten hoe de ontwikkeling van de 
beloning van bestuurders en commissarissen zich verhoudt 
tot de beloning van de gemiddelde werknemer (de pay ratio 
tussen CEO’s en gemiddelde werknemers). 

Het wetsvoorstel zal institutionele beleggers 
en vermogensbeheerders ook verplichten hun 
engagementbeleid bekend te maken, of uit te leggen 
waarom zij hebben besloten dit niet te doen. Dit beleid 
moet onder meer betrekking hebben op de wijze waarop 
zij communiceren met de onderneming, hun stemrecht 
uitoefenen en omgaan met mogelijke belangenconflicten. 
Dit beleid moet beschrijven hoe de institutionele belegger 
of vermogensbeheerder in kwestie de onderneming 
waarin wordt belegd monitort, niet alleen op strategisch 
en financieel gebied, maar ook op het gebied van risico, 
kapitaalstructuur en duurzaamheid. 

Veel van de bovenstaande bepalingen zijn geïmplementeerd 
aan de hand van de gewijzigde Nederlandse Code, maar 
het wetsvoorstel vormt een wettelijke verankering van een 
effectieve en duurzame betrokkenheid van aandeelhouders. 
Als het wetsvoorstel in juni 2019 wordt aangenomen, zullen 
de remuneratiecommissies zeer waakzaam moeten zijn 
om het risico van governance en reputatierisico’s tot een 
minimum te beperken en om activisme te voorkomen. 

Daarnaast moeten beursgenoteerde ondernemingen jaarlijks 
een remuneratierapport indienen bij de aandeelhouders. 
In het remuneratierapport moeten beursgenoteerde 
ondernemingen onder meer uitleggen hoe de ontwikkeling 
van de beloning van bestuurders en commissarissen zich 
verhoudt tot de beloning van de gemiddelde werknemer.

WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Remuneratiecommissies zullen alert 
moeten zijn om de bestuursrisico’s te 
minimaliseren als de wet in juni 2019 
wordt aangenomen



HET PROXY-SEIZOEN 2019: 
BELANGRIJKSTE BESTUURSTHEMA’S VOOR 
DE RADEN VAN BESTUUR 
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Corporate governance praktijken zullen ook dit jaar worden 
uitgedaagd, en de raden van bestuur moeten bereid zijn 
in een vroeg stadium met hun investeerders in gesprek te 
gaan om mogelijke risico’s tot een minimum te beperken. De 
afgelopen jaren hebben we gezien dat aandeelhouders hun 
onderzoekscapaciteiten op het gebied van ESG-onderzoek 
hebben vergroot om de dialoog met bedrijven over deze 
kwesties te verbeteren. De raden van bestuur kunnen van 
investeerders verwachten dat zij goed geïnformeerd zijn 
over deze zaken en betere beoordelingsmethoden hebben 
om het bestuur te evalueren. Ondernemingen moeten zich 
voorbereiden met behulp van intelligente governance-
oplossingen om zo constructieve dialogen aan te kunnen 
gaan. 

Welke thema’s kunnen raden van bestuur 
in het seizoen 2019 verwachten?
Langetermijnwaardecreatie voor stakeholders
Gezien de beleidswijzigingen die in dit rapport worden 
genoemd, mogen bedrijven verwachten dat zij dit proxy-
seizoen zullen worden uitgedaagd voor wat betreft hun 
strategieën. We verwachten dat investeerders de verdiensten 
van de waardecreatiedoelstellingen van ondernemingen 
nauwkeurig zullen evalueren. 

Bestuursvernieuwing, genderdiversiteit en 
bestuurssamenstelling
Vorig jaar spraken investeerders zich steeds vaker uit over 
het verbeteren van de diversiteit in de bestuurskamers. 
Wij verwachten dat deze trend dit seizoen zal aanhouden, 
gezien investeerders al hebben aangegeven dat er behoefte 
is aan een grotere vertegenwoordiging van vrouwen en 
bewijs hebben dat bestuurders over de juiste vaardigheden 
beschikken, geen belangenconflicten hebben en geen 
problemen hebben met ‘overboarding’.

Planning van de bestuurdersopvolging
Naast vernieuwing van het bestuur, zullen de 
aandeelhouders dit seizoen meer willen horen over de 
opvolgingsplanning. De voorzitters van de benoemings – 
en governancecommissies moeten plannen klaar hebben 
liggen voor de opvolging van de CEO om het risico 
van bedrijfscontinuïteit te beperken. Dit vereist dat de 
commissies hun proces en systeem voor de evaluatie van de 
raad van bestuur in overweging nemen. 

Transparantie
There continues to be a push for transparency in 
engagement and disclosures. Boards will need to improve 
their disclosures, especially regarding executive pay and ESG 
issues. 

Bezoldiging van de CEO 
Say on pay is likely to remain front and center this season. 
Investors will be eager to see compensation structure 
that does not incentivize excessive risk taking but instead 
promotes a sustainable, long-term approach. CEO-to-
employee pay ratios will receive a lot of attention and 
companies should be ready to disclose and discuss these 
figures in the right context. Boards will benefit from lessons 
learned during the previous fiscal year and will need 
to convince shareholders on the sustainability of their 
company’s compensation practices.

ESG 
Investeerders zullen de voortgang van ondernemingen met 
betrekking tot hun ESG-doelstellingen en ESG-praktijken 
blijven beoordelen. Raden van bestuur moeten bereid zijn 
om hun prestaties op dit gebied te bespreken, evenals 
hoe deze kwesties bijdragen aan hun strategieën voor 
langetermijnwaardecreatie. 

Uit de gegevens die in dit rapport zijn onderzocht, blijkt dat 
Nederlandse bedrijven nog steeds te maken hebben met 
uitdagingen van investeerders, overheid, proxy-adviseurs, 
media en de samenleving in het algemeen. De voortdurende 
aandacht voor inkomensongelijkheid en maatschappelijk 
verantwoord gedrag, evenals voor remuneratie issues, 
zal ook in het komende proxy-seizoen een belangrijk 
aandachtspunt blijven. Deze toenemende problemen vormen 
een groeiende bron van zorg, niet alleen in Nederland, 
maar ook verder in Europa. Nederlandse beursgenoteerde 
ondernemingen zullen de transparantie in hun jaarlijkse 
verslaggeving moeten vergroten om investeerders in staat 
te stellen de governance-praktijk van een onderneming 
te benchmarken ten opzichte van die van andere 
ondernemingen, waarbij bestuursrisico’s worden vermeden.
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1 (9) Galapagos 5,0 30% 71 71 -53% -237% 9 0 22,4 410% 84 100 510

2 (-) Altice 0,6 -54% 0 0 -79% n/a 0 n/a 6,8 n/a 21 n/a n/a

3 (4) Gemalto 1,4 -9% 17 8 -33% 9% 22 65 8,5 -25% 42 0 75

4 (12) KPN 3,0 8% 46 29 39% -30% 83 15 6,8 35% 25 30 135

5 (8) ING Groep 2,6 20% 33 46 12 2% 61 50 7,4 61% 34 65 161

6 (11) NN 2,1 18% 29 42 -2% -18% 48 20 6,6 68% 17 80 158

7 (-) Signify 4,4 35% 63 83 n/a n/a n/a n/a 8,1 n/a 38 n/a n/a
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e 8 (21) ASML 3,8 37% 50 88 -35% 45% 18 90 14,5 67% 67 75 167

9 (7) ArcelorMittal 2,1 29% 25 63 25% 85% 74 100 7,4 30% 30 25 130

10 (3) DSM 3,0 44% 42 96 27% 49% 79 95 11,1 72% 50 85 172

11 (15) AkzoNobel 1,5 33% 21 75 -60% 24% 5 80 9,9 43% 46 45 143

12 (-) ABN AMIRO 1,0 34% 8 79 -7% n/a 35 n/a 3,1 n/a 5 n/a n/a

13 (13) Aalberts 1,4 40% 13 92 21% 8% 70 60 4,2 82% 9 90 182

14 (-) a.s.r. 0,9 59% 4 100 6% n/a 57 n/a 2,5 n/a 0 n/a n/a
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15 (14) Unilever 8,3 24% 83 54 -23% -3% 26 40 28,6 58% 88 60 158

16 (6) Vopak 2,8 -16% 38 4 122% -10% 96 35 5,4 -9% 13 5 91

17 (18) AEGON 4,1 7% 54 25 16% 21% 66 75 11,7 -1% 55 10 99

18 (17) Wolters Kluwer 13,8 29% 100 67 -15% 3% 31 55 45,0 84% 96 95 184

19 (5) Heineken 11,2 24% 92 58 -6% -12% 40 30 34,5 55% 92 55 155

20 (2) Philips 5,3 14% 75 38 96% 13% 92 70 12,7 47% 63 50 147

21 (10) Randstad 4,1 3% 58 21 2% -44% 53 5 11,7 40% 59 40 140

22 (19) RELX 13,3 24% 96 50 -38% 0% 13 45 49,4 62% 100 70 162

23 (16) Unibail-Rodamco 5,0 -3% 67 17 -5% -18% 44 25 16,1 12% 75 15 112

24 (20) Shell 8,9 14% 88 33 143% 33% 100 85 15,8 23% 71 20 123

25 (1) Ahold Delhaize 7,3 -6% 79 15 55% -41% 87 10 18,7 35% 81 35 135
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CGLYTICS - 
AEX CEO P4P OVERZICHT

* Signify is in 2016 gestart met openbaar handelen en heeft niet eerder over beloning gerapporteerd.
** Doordat de beursgang van Signify, a.s.r., ABN AMRO en Altice na 2015 was, is er geen TSR van deze bedrijven beschikbaar
(-) De bedrijven zijn uitgesloten van de ranglijst vanwege ontbrekende gegevens.
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Onze methodologie op Total Realised 
Compensation toegelicht
De gerealiseerde compensatie omvat alle gerealiseerde 
componenten van de compensatie in het betreffende 
jaar. Het wordt gedefinieerd als de som van de totale 
indirecte compensatie die is gerealiseerd en de totale 
directe vergoeding die gedurende één jaar is gerealiseerd. 
Het bestaat uit een basissalaris + voordelen + andere 
vergoedingen + bonus + uitgestelde contante bonus + 
uitgestelde aandelenbonus + waarde van de prestaties/
beperkte aandelen + waarde van de prestaties/beperkte 
opties. De totale gerealiseerde beloning wordt berekend 
op basis van prestatie-indicatoren waaraan gedurende de 
prestatieperiode is voldaan. De meeste bedrijven geven 
duidelijk de prestatieperiode en de wachtperiode aan, en het 
percentage dat in het volgende jaar zal worden uitbetaald. 
Bijvoorbeeld: voor aandelen die worden verworven op 31 
maart 2016, maar waarbij de prestatieperiode eindigt op 
31 december 2015, worden de aandelen opgenomen in de 
gerealiseerde beloning voor het boekjaar 2015. Wanneer de 
onderneming de gemiddelde aandelenkoers over het laatste 
kwartaal niet bekend maakt, hebben we gebruik gemaakt 
van de koers van het aandeel aan het einde van het jaar om 
de waarde van de onvoorwaardelijk geworden meerjarige 
aandelenpakketten te berekenen. In overeenstemming met 
de Nederlandse praktijk, worden aanpassingen meestal 
in het volgende jaar gedaan wanneer de onderneming 
de exacte prijs van de aandelen waarop de aandelen 
onvoorwaardelijk zijn geworden, bekendmaakt. Voor opties 
berekenen we de gerealiseerde beloning wanneer de opties 
daadwerkelijk zijn uitgeoefend. In het geval dat er in een jaar 
twee CEO’s waren voor een bedrijf, bijvoorbeeld als gevolg 
van een verandering van CEO, hebben we de bedrijven op 
individuele basis verkend en hebben we de vergoedingen op 
jaarbasis bekeken, afhankelijk van het onderwerp in kwestie, 
om de totale gerealiseerde beloning zo realistisch mogelijk te 
maken.

Total Shareholder Return (TSR)
Het totale aandeelhoudersrendement is gedefinieerd als het 
totale rendement van een aandeel voor een investeerder. 
Het combineert de jaarlijkse evolutie van de beurskoers 
en de uitgekeerde dividenden en wordt uitgedrukt als een 
percentage op jaarbasis. Dit wordt berekend over een 
periode van één jaar (1Y) en drie jaar (3Y). De groei in 3Y 
TSR wordt berekend met de procentpunten van het verschil 
tussen het laatste jaar en 3 jaar daarvoor. Alle cijfers zijn 
naar boven afgerond in de tabel met de beloning van de 
CEO voor prestatieanalyse.

Beleggingsrendement van 100 euro
Dit cijfer is bedoeld om te berekenen hoeveel een 
bedrijfsinvestering van 100 euro over een periode van 
tijd waard zou zijn door de TSR over meerdere jaren te 
indexeren.

Definitie van boekjaren 
De AEX-bedrijven hebben allemaal dezelfde einddata, 
met uitzondering van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. De 
gemeenschappelijke einddatum is; 31/12 en 3/1 (Ahold).  
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Disclaimer: This document may contain proprietary and/or confidential information that may be privileged or otherwise protected 
from disclosure. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution of the information included in this message and any 
attachment is prohibited. CGLytics is a product of AMA Partners which does not make any representation or warranty, express or 
implied, of any nature nor accepts any responsibility or liability of any kind with respect to the accuracy or completeness of the 
information contained herein.

For more information, please contact: info@cglytics.com

To obtain further information or to
request a demo, please contact us at:

Tel US:   +1 646 968 6660

Tel Europe:  +44 (0) 20 7660 1530

Email:   getintouch@cglytics.com

Web:   cglytics.comhttps://www.mccg.nl/?page=3779
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