
 

Institutionele beleggers stellen gedragscode op  

Naleving betekent betrokken en verantwoord aandeelhouderschap  

 

Den Haag, 18 september 2017. Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben 

een conceptgedragscode opgesteld die uiting geeft aan hun opstelling als betrokken en verantwoord 

aandeelhouder bij Nederlandse beursondernemingen. Toepassing van de codeprincipes door 

institutionele beleggers zal bijdragen aan duurzame, lange termijn waardecreatie van de 

ondernemingen waarin wordt belegd en daarmee ook aan de lange-termijn rendementen van de 

beleggingsportefeuille. Via de code kunnen pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders 

aan hun deelnemers en klanten ook beter verantwoording afleggen over de wijze waarop zij via de 

uitoefening van hun aandeelhoudersrechten hebben bijgedragen aan de bescherming van de waarde 

van de beleggingsportefeuille. De conceptgedragscode is opgesteld door de deelnemers van 

Eumedion en is vandaag in openbare consultatie gebracht. Alle Nederlandse pensioenfondsen, 

verzekeraars en vermogensbeheerders zullen worden uitgenodigd om de code te ondertekenen. 

Buitenlandse institutionele beleggers zullen worden gevraagd de code te onderschrijven. 

 

Het is de bedoeling dat de gedragscode de in 2011 opgestelde Eumedion Best Practices voor 

Betrokken Aandeelhouderschap gaat vervangen. Deze best practices worden sinds 2011 toegepast 

door vrijwel alle 65 binnen- en buitenlandse institutionele beleggers die bij Eumedion zijn aangesloten. 

Eumedion heeft besloten om de best practices om te vormen naar een officiële gedragscode mede 

vanwege nieuwe Europese verplichtingen en verantwoordelijkheden voor institutionele beleggers die 

vanaf juni 2019 in werking zullen treden. In de conceptgedragscode zijn deze nieuwe verplichtingen al 

opgenomen.  

 

De nadruk in de concept Nederlandse gedragscode ligt op het geïnformeerd stemmen door 

institutionele beleggers en hun bereidheid om een constructieve dialoog met de Nederlandse 

beursondernemingen, met medeaandeelhouders en met andere stakeholders te voeren. Daarnaast 

wordt van de ondertekenaars verwacht dat zij transparant zijn over het stem- en engagementbeleid, 

over de uitvoering daarvan en over de aandelenbelangen die worden aangehouden. 

 

Commentaar op en suggesties bij de conceptcode zijn welkom tot 15 november 2017. Het is de 

bedoeling om de definitieve versie van de code in december te publiceren.   

 



Over Eumedion 

Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het terrein van corporate governance 

en duurzaamheid. Eumedion stelt zich ten doel het vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde institutionele 

beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede corporate governance en het bevorderen van de acceptatie en naleving 

van standaarden hiervan door beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. 

Eumedion heeft 65 Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers als deelnemer. Deze hebben in totaal meer dan 5000 

miljard euro aan belegd vermogen onder beheer. 

 

Voor nadere informatie: 

Rients Abma, directeur, tel. 06-53261876 

e-mail: rients.abma@eumedion.nl 
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