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NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE (1/4)

Door: ‘’Commissie Tabaksblat’’ [Bron]

‘’De Code is door zelfregulering tot stand gekomen. Hij is van en voor de partijen die door de Code worden 

geadresseerd.’’ [Bron]

Sinds: 
December 2003 Code gepubliceerd door Commissie Tabaksblat

December 2004 Code treedt in werking

Monitoring Commissie Corporate Governance Code (MCCG) ingesteld

December 2008 Aangepast (Commissie Frijns)

December 2016 Herzien (Commissie Van Manen)

Januari 2018 Verankerd in Nederlandse wet (rapporteren over naleving herziene code verplicht)

Gebied:
Governance

Verplichting:
Ja, wettelijk verankerd (volgens ‘pas toe of leg uit’-principe)

‘’Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance van de 

vennootschap en voor de naleving van deze Code.’’ [Bron, p. 11]

‘’Het is aan de aandeelhouders om het bestuur en de raad van commissarissen over de naleving van de 

Code ter verantwoording te roepen. Uitgangspunt hierbij is de erkenning dat corporate governance een 

kwestie van maatwerk is en dat afwijkingen gerechtvaardigd kunnen zijn. Vennootschappen en 

aandeelhouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om zelfregulering volgens het ‘pas toe of leg 

uit’-principe goed te laten werken zodat het een effectief alternatief kan vormen voor wetgeving.’’ [Bron, p. 11]

‘’De Code is van toepassing op:

i. alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan de aandelen of certificaten van 

aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een daarmee vergelijkbaar 

systeem; en

ii. alle grote vennootschappen met statutaire zetel in Nederland (> € 500 miljoen balanswaarde) waarvan  

de aandelen of certificaten zijn toegelaten tot de handel op een multilaterale handelsfaciliteit of een 

daarmee vergelijkbaar systeem.’’ [Bron, p. 7]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie-Tabaksblat
https://www.mccg.nl/download/?id=3364
https://www.mccg.nl/download/?id=3364
https://www.mccg.nl/download/?id=3364
https://www.mccg.nl/download/?id=3364
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NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE (2/4)

Gebaseerd op:
‘’Het vormt een aanvulling op overheidsregulering. De Code moet bezien worden in samenhang met 

(nationale en Europese) wetgeving en jurisprudentie op het terrein van corporate governance. De 

toegevoegde waarde van de Code, als instrument van zelfregulering, is dat de Code zich meer richt op 

het gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders.

Bij de aanpassing van de Code is uitgegaan van de geldende wetgeving en jurisprudentie over de 

externe en interne verhoudingen van vennootschappen en is rekening gehouden met de relevante 

ontwikkelingen op het terrein van corporate governance. Bij de formulering van de principes en best 

practice bepalingen is overlap met wetgeving zoveel mogelijk voorkomen. Ter wille van de leesbaarheid 

en de onderlinge samenhang van de Code, is een zekere overlap tussen wetgeving en de Code 

onvermijdelijk. Ook omdat de Code een aanvulling kan zijn op wat wettelijk is voorgeschreven.’’ [Bron, p. 8]

Informatie:
De Code richt zich op de governance van beursgenoteerde vennootschappen.

De Code bevat principes en best practice bepalingen die verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de 

raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. De principes kunnen 

worden opgevaals breed gedragen algemene opvattingen over goede corporate governance. De 

principes zijn uitgewerkt in concrete best practice bepalingen. [Bron]

Hoofdstukken

1. Lange termijn waardecreatie

2. Effectief bestuur en toezicht

3. Beloningen

4. Algemene vergadering

5. One-tier bestuursstructuur

https://www.mccg.nl/download/?id=3364
https://www.mccg.nl/de-code
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NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE (3/4)

Informatie:
Bepalingen institutionele beleggers:

‘’(…) Institutionele beleggers zijn verantwoordelijk jegens hun achterliggende begunstigden om op 

zorgvuldige en transparante manier te beoordelen op welke wijze zij gebruik maken van hun 

rechten als aandeelhouder van vennootschappen.’’ [Bron, p. 8]

‘’4.3.5 Publiceren stembeleid institutionele beleggers Institutionele beleggers

(pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen, vermogensbeheerders) plaatsen jaarlijks 

in ieder geval op hun website hun beleid ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht op 

aandelen die zij houden in beursvennootschappen.’’ 

‘’4.3.6 Verslag uitvoering stembeleid institutionele beleggers 

Institutionele beleggers plaatsen jaarlijks op hun website en/of in hun bestuursverslag een verslag 

van de uitvoering van hun beleid voor het uitoefenen van het stemrecht in het desbetreffende 

boekjaar. Daarnaast brengen zij ten minste eenmaal per kwartaal op hun website verslag uit of en 

hoe zij als aandeelhouders hebben gestemd op algemene vergaderingen. Dit verslag wordt op de 

website van de institutionele belegger geplaatst.’’ [Bron, p. 38]

Gerelateerd:
x

Leden/deelnemers:
X

Huidige samenstelling Monitoringscommissie Corporate Governance Code (MCGC): 

Zie: https://www.mccg.nl/samenstelling

Wat doen

pensioenfondsen? 

(1/2)

Pensioenfonds Metaal Techniek (PMT):

• ‘’We hebben een op maat gemaakt stembeleid, gebaseerd op ons strategisch 

beleggingskader en op de richtlijnen van het International Corporate Governance Network 

(ICGN) en de Nederlandse Corporate Governance Code. Dit stembeleid is soms strenger 

dan wat er volgens de lokale governance code van een onderneming wordt geëist.’’ [Bron]

https://www.mccg.nl/download/?id=3364
https://www.mccg.nl/download/?id=3364
https://www.mccg.nl/samenstelling
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NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE (4/4)

Wat doen

pensioenfondsen? 

(2/2)

Pensioenfonds DSM Nederland (PDN):

• ‘’Voor het uitoefenen van het stemrecht wordt gebruik gemaakt van de diensten van het 

gerenommeerde Institutional Shareholders Services (ISS). Als institutionele belegger leeft 

PDN de Nederlandse Corporate Governance Code na. Deze bevat principes en bepalingen 

over goed bedrijfsbestuur. PDN heeft ook engagement hoog in het vaandel staan. Hierbij 

wordt met bedrijven, die gedrag vertonen dat niet in lijn ligt met de principes van de UN 

Global Compact, een traject van intensieve dialoog gestart.’’ [Bron]

APF Unilever Nederland:

• ‘’The Dutch Corporate Governance Code recommends that institutional investors, such as 

pension funds:

o annually publish on their website their policy regarding the exercise of voting rights in 

relation to shares they hold in listed companies;

o annually publish on their website and/or in their annual report information about the 

implementation of their policy on the exercise of voting rights in that year;

o at least once every quarter on their website report whether and how they have voted as 

shareholders at general meetings of shareholders.

The APF endorses these recommendations and seeks fully to adhere to them. The APF’s 

website makes the required disclosures of policies and practices including an overview of 

how it has voted at the shareholder meetings of the companies in which it invests. The APF 

will also publish an overview of its share and bond portfolios on a quarterly basis. Finally, in 

its annual report the APF provides a description how it has carried out its social 

responsibilities during the year.’’ [Bron]

Links:
De Code (2016, herziene versie):

https://www.mccg.nl/download/?id=3364

Site Monitoring Commissie:

https://www.mccg.nl/

https://www.pdnpensioen.nl/Sites/AlgPDN/documents/Documenten/Publicaties/NL/PDN%20NL%20Duurzaamheidsverslag%202017.pdf
https://www.unileverpensioenfonds.nl/unilever/assets/File/Progress/Verantwoord%20beleggen/APF%202018%20Final%20RI%20Code.pdf
https://www.mccg.nl/download/?id=3364
https://www.mccg.nl/

