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ESB Ondernemingsbestuur De Corporate governance code De Corporate governance code bevat de spelregels voor (het toezicht op) het 
bestuur van beursgenoteerde vennootschappen en is ingesteld naar aanlei-
ding van de boekhoudschandalen in Amerika en Europa begin deze eeuw.

Belangrijkste aanpassingen

• Meer nadruk op de intenties van 
de Code

• Meer nadruk op risico
management

• Versterkte rol van RvC
• Gedragsregels in overname

situaties
• Aandacht voor maatschappelijke 

effecten van ondernemen

PAS TOE OF LEG UIT
Beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn 

wettelijk verplicht om de Code na te leven. 

Volgen ze een regel niet? Dan moeten zij in het 

jaarverslag uitleggen waarom niet. Als zij dit 

doen, geldt dit ook als naleving.

Top-3 minst nageleefde bepalingen, 2015

Profielschets en samenstelling RvC

Beleid inzake bilaterale contacten 
met aandeelhouders

Inhoud van het remuneratierapport 
van de RvC

Hoofdstukken

1. Naleving en handhaving  
van de Code

2. Bestuur
3. Raad van commissarissen
4. Aandeelhouders
5. Auditing (controle)

Belangrijkste herzieningen

• Van functioneel naar thematisch
• Langetermijnwaardecreatie en 

meewegen van belangen
• Aandacht voor cultuur
• Reikwijdte Code en naleving
• Verantwoord belonen
• De rol van de aandeelhouder
• Bewust risico’s nemen
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DE CODE
De Code bevat principes en 

best practice-bepalingen die 

de verhoudingen reguleren 

tussen het bestuur, de raad van 

commissarissen en de aandeel-

houders.

Bron: Hof et al. (2016)

Nalevingsscores per hoofdstuk van de Code (op hoofdlijnen)
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