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Vraagstelling 

• Wat is Eumedion’s bijdrage aan de bevordering van de corporate 

governance en duurzaamheid van Nederlandse beursgenoteerde 

ondernemingen gedurende de periode 2006-2016? 



Conceptueel raamwerk 
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Databronnen 

• Position papers 

• Consultaties 

• Brieven wet en regelgeving 

• Speerpuntbrieven 

• Mediaberichten 

• Dialoogagenda’s 

• Alerts 

• Totaal meer dan 1.100 documenten 

• 12 interviews 
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Aantal documenten per normstellende instantie 
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Aantal bestuurs- en commissieleden 
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Aantal dialoogagenda’s per jaar 



Inhoud van de Alerts 



Samenvatting van de belangrijkste observaties 

• Betrokken in alle drie de fasen van normontwikkeling 

• Normstelling richt zich met name op wet en regelgevende instanties in 

binnen- en buitenland 

• Geleidelijk meer aandacht voor de internationale dimensie 

• Verschuiving van traditionele corporate governance onderwerpen naar 

financial reporting, rol van de accountant en duurzaamheid 

• Vanaf 2009 focus verbreed naar implementatie van normen 



Eumedion’s bijdrage aan de bevordering van de 
corporate governance en duurzaamheid 

• Eumedion: “small yet beautiful” 

• “Zeer goed geïnformeerd”  en  “kennis van zaken” 

• Verbetering van de discussie tussen management en aandeelhouders 

• Verhoging van de participatie van aandeelhouders aan de besluitvorming 

op de AVA 



Verhoging van de participatie van aandeelhouders aan de 
besluitvorming op de AVA 



Uitdagingen voor de toekomst 

• Meer aandacht voor duurzaamheid 

• Zoektocht naar de betrokken aandeelhouder 

• Verdieping van de dialoog tussen bestuur en aandeelhouders 




