
 

Eerste Nederlandse Stewardship Code gepubliceerd 

Sterke verankering van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap 

 

Den Haag, 3 juli 2018. Pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben de eerste 

Nederlandse Stewardship Code (hierna: Stewardship Code) vastgesteld. Daarmee benadrukken zij 

het toenemende belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap en de rol die 

institutionele beleggers spelen bij het bevorderen van langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse 

beursondernemingen waarin zij beleggen. Bovendien bieden de principes uit de Stewardship Code de 

mogelijkheid aan pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders om verantwoording af te 

leggen aan hun deelnemers en klanten over de wijze waarop zij als betrokken belegger invulling 

geven aan hun aandeelhoudersrechten. 

 

De Stewardship Code wordt gepresenteerd op een moment dat de aandacht voor 

aandeelhoudersverantwoordelijkheden toeneemt. Zo is de Stewardship Code in lijn met de 

verantwoordelijkheden die voor aandeelhouders gelden ten aanzien van transparantie rond het 

betrokkenheidsbeleid en stembeleid, zoals vastgelegd in de herziene EU-richtlijn 

aandeelhoudersrechten. Uiterlijk op 10 juni 2019 moeten de nodige Nederlandse wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze EU-richtlijn te voldoen. De Stewardship 

Code onderstreept bovendien het belang van aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar 

langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen, zoals vastgelegd in de 

Nederlandse Corporate Governance Code. Ook verlangt de code van institutionele beleggers de 

bereidheid om, eventueel samen met andere institutionele beleggers, een constructieve dialoog aan te 

gaan met de Nederlandse beursondernemingen en met andere belanghebbenden (stakeholders).  

 

Een conceptversie van de Stewardship Code werd in het najaar van 2017 publiekelijk geconsulteerd. 

De ruim 25 reacties die binnenkwamen op de concept Stewardship Code hebben tot aanpassingen 

geleid op een aantal principes. Daarnaast is de toelichting op een aantal principes verduidelijkt. Een 

feedback statement naar aanleiding van de publieke consultatie wordt gelijktijdig met de Stewardship 

Code op de website van Eumedion gepubliceerd.  

 

Met de publicatie van de Stewardship Code worden institutionele beleggers in staat gesteld om tijdig 

op de inwerkingtreding op 1 januari 2019 te anticiperen. Voor Eumedion is het belangrijk dat 

institutionele beleggers betekenisvol invulling geven aan de Stewardship Code, ongeacht de omvang 



en de beschikbare middelen van de organisatie. Om hieraan bij te dragen zal de komende maanden 

een handleiding voor implementatie worden opgesteld. Publicatie van dit document staat gepland voor 

het vierde kwartaal van dit jaar.  

 

De Stewardship Code is opgesteld door de deelnemers van Eumedion. Alle institutionele beleggers 

die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen worden opgeroepen om betekenisvol 

invulling te geven aan de principes uit de Stewardship Code. Ook wordt van hen verwacht dat zij vanaf 

boekjaar 2019 over naleving van de Stewardship Code te rapporteren. 

 

 

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 

www.eumedion.nl 
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