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Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code na een uitgebreide consultatie de
nieuwe, herziene Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: Code) gepubliceerd. Deze nieuwe versie van de Code
– de tweede herziening sinds 2003 – vormt de aanleiding voor deze ‘Bb-special’.

De Code richt zich primair op het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. De Code bevat principes en best
practice-bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene
vergadering van) aandeelhouders. Dit wordt gevat onder de noemer corporate governance. 
De principes uit de Code kunnen worden gezien als breed gedragen algemene opvattingen over goede corporate
governance en richten zich op het gedrag van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Beursvennootschappen
worden geacht deze bepalingen toe te passen, dan wel gemotiveerd uit te leggen waarom van bepaalde principes wordt
afgeweken; het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’.
Corporate governance is een thematiek die met regelmaat de krant haalt. Met name de relatie tussen bepaalde (groepen),
veelal actieve aandeelhouders en een rechtspersoon lokken vele verschillende reacties uit, maar ook achteraf gebleken
malversaties binnen een concern vestigen de aandacht op hoe de governance binnen een dergelijk concern heeft gewerkt.
Deze thematiek heeft ook de aandacht van de politiek.
Spraakmakende nieuwe inhoudelijke onderwerpen uit de Code – die wellicht op het eerste gezicht minder direct grijpbaar
zijn – zijn Lange termijn waardecreatie en (bedrijfs)cultuur. Daarnaast is de structuur van de (Code) aangepast ten opzichte
van haar voorganger. Gekozen is voor een thematische indeling in plaats van een onderwerpsgewijze indeling van taken en
verantwoordelijkheden naar functie. In de huidige Code wordt aan de hand van verschillende onderwerpen toegelicht wie
welke rol daarbinnen vervult.
De auteurs nemen in deze special de Code van verschillende invalshoeken onder de loep. Zo wordt de tegenstrijdig
belangregeling uitgelicht, volgt een beschouwing over buitenlandse invloeden op corporate governance in Nederland zoals
de one-tier board en de ExCo, maar wordt ook ingegaan op zaken die de Code niet hebben gehaald zoals de special
committee en het loyaliteitsstemrecht. Daarnaast wordt nog ingegaan op de invloed die de Code uitoefent op niet-
beursgenoteerde vennootschappen en op de rol die door de nieuwe Code van de aandeelhouder wordt verwacht.
De redactie wenst u veel leesplezier van deze special.
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