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Op 9 mei 2019 stelde de regering de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 voor.
Deze nieuwe versie van de Corporate Governance Code vervangt de voorgaande versies uit
2004 en 2009.
De nieuwe Code 2020 is van toepassing voor beursgenoteerde vennootschappen vanaf
boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. De vennootschap kan er echter voor kiezen
om vrijwillig de Code toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.
Wat is de Corporate Governance Code?
De Corporate Governance Code is een gedragscode die opgelegd wordt aan beursgenoteerde
bedrijven. Ze is opgesteld door de Commissie Corporate Governance.
Die Commissie Corporate Governance is een orgaan dat in 2004 opgericht werd op initiatief van
de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), het Verbond van Belgische
Ondernemingen (VBO) en Euronext Brussels, met als voornaamste doel om een gedragscode
voor de Belgische beursgenoteerde ondernemingen uit te werken.
Belgische genoteerde vennootschappen zijn verplicht om de Belgische Corporate Governance
Code 2009 aan te duiden als de in het vennootschapsrecht voorziene referentiecode en dit naar
aanleiding van de implementatie van de Europese Richtlijn 2006/46/EG tot de invoering van een
corporate governance verklaring.
Wat staat er in de nieuwe Corporate Governance Code?
Sinds de vorige editie van de code zijn er tal van wijzigingen geweest in het Belgisch en
Europees regelgevend kader dat van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen. Zo
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houdt Code 2020 rekening met de nieuwe bepalingen betreffende de beursgenoteerde
vennootschappen die worden ingevoerd door het Belgische Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat op 1 januari 2020 in werking treedt. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid
om een duaal bestuursmodel in te voeren.
Daarnaast zijn er sinds 2009 bijkomende inzichten gegroeid op maatschappelijk en academisch
vlak met betrekking tot het deugdelijk bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. Een code
dient mee te evolueren met de tijd om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van diens
primaire gebruikers en rekening te houden met de internationale praktijken die met name worden
weerspiegeld in de recente wijzigingen van de corporate governance codes in verschillende
landen.
De Corporate Governance Code is opgebouwd uit tien basisprincipes, die vervolgens meer
gedetailleerd uitgewerkt worden in de code. Die tien basisprincipes zijn de volgende:
De vennootschap maakt een expliciete keuze betreffende haar governance structuur en
communiceert hier duidelijk over
De raad en het uitvoerend management blijven binnen hun respectieve bevoegdheden en
interageren op constructieve wijze
De vennootschap heeft een doeltreffende en evenwichtig samengestelde raad
Gespecialiseerde comités staan de raad bij in de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden
De vennootschap heeft een transparante procedure voor de benoeming van bestuurders
Alle bestuurders geven blijk van een onafhankelijke geest en handelen altijd in het
vennootschapsbelang
De vennootschap vergoedt de bestuurders en de leden van het uitvoerend management op
een billijke en verantwoorde wijze
De vennootschap draagt zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders en
eerbiedigt hun rechten
De vennootschap heeft een rigoureuze en transparante procedure voor de beoordeling van
haar governance
De vennootschap brengt openbaar verslag uit over de naleving van de code
Waar vind je de nieuwe Corporate Governance Code?
De volledige tekst van de code kan je hierraadplegen. Een handig overzicht van de wijzigingen
vind je hier.
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