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Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet 

financiële markten 2013) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 oktober 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

AANGENOMEN AMENDEMENT 
 

Artikel I, onderdeel CC, invoeging onderdelen CCa en CCb  

Dit amendement strekt ertoe de voorgestelde verhoging van het agenderingsrecht naar 3% 

aan te scherpen met een regeling die sterk kan bijdragen aan de goede en constructieve 

dialoog tussen aandeelhouders en ondernemingen. Het betreft een nieuwe verplichting 

voor de aandeelhouder die om behandeling van een agendapunt verzoekt, om bij zijn 

verzoek zijn volledige economische belang (zowel «long» als «short») in aandelen bekend 

te maken aan de vennootschap. Daartoe wordt een nieuw artikel 5:25k bis in de Wet op 

het financieel toezicht geïntroduceerd. Deze nieuwe transparantiebepaling betekent dat de 

aandeelhouder zijn belang in (rechten op) aandelen alsmede zijn belangen in financiële 

instrumenten waarover hij beschikt die eveneens een economische long positie omvatten 

(bijvoorbeeld cash settled equity swaps en cash settled opties) bij het verzoek dient te 

vermelden. Tevens dient hij (op bruto basis) zijn procentuele belang in financiële 

instrumenten waarover hij beschikt en die een shortpositie met betrekking tot de aandelen 

in de vennootschap vertegenwoordigen aan de vennootschap en uiteindelijk de 

medeaandeelhouders door te geven.1 Een voorbeeld van instrumenten die een shortpositie 

vertegenwoordigen zijn putopties. Met de economische long- en shortpositie van de 

verzoeker kan de vennootschap de economische drijfveren die de desbetreffende 

aandeelhouder heeft met het indienen van zijn verzoek beter inschatten. De vennootschap 
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kan bovendien onmiddellijk achterhalen of mogelijk sprake is van empty voting. Het aan de 

uitgevende instelling op grond van het voorgestelde artikel 5:25k bis gemelde economische 

belang van de aandeelhouder die het onderwerp voorstelt, dient vanaf het moment van 

oproeping voor de algemene vergadering op de website van vennootschap vermeld te 

worden. Dit volgt uit het nieuw voorgestelde artikel 5:25ka, eerste lid, onder d, en 

vergroot de transparantie voor andere aandeelhouders waardoor zij een beter oordeel 

kunnen vormen over het agendapunt en de moverende redenen en intentie van de 

agenderende aandeelhouder. 

 

Wordt het verzoek door twee of meer aandeelhouders gedaan dan dienen zij hun 

gezamenlijke economische long- en shortposities bij het verzoek te vermelden. Voor de 

redactie van de aanvulling van artikel 5:25k bis is aansluiting gezocht bij de wettelijke 

regeling voor de melding van aanmerkelijke belangen door aandeelhouders als bedoeld in 

hoofdstuk 5.3 Wft, welke regeling recentelijk is aangevuld met verplichting om ook 

bepaalde cash settled instrumenten bij de melding te betrekken (artikel 5:45, tiende tot en 

met twaalfde lid). 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en 

50PLUS. 

 


