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• Oplossen van agencyproblemen

• 40 Aanbevelingen van de Commissie Peters 1997

• Nederlandse Corporate Governance Code 2003 (Tabaksblat)

• Inhoud geven aan stewartship

• Nederlandse Corporate Governance Code 2008 (Frijns)

• Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (Van Maanen)

• Inhoud geven aan resource dependency theorie

• Verankerd in ‘belang van de vennootschap’ en belangenpluralisme

• Verschuiving van accenten door de tijden heen – ook internationaal

• https://ecgi.global/content/codes

Functies van corporate governance codes

https://ecgi.global/content/codes


• Van zelfregulering naar afdwingbare regels

• Zelfregulering

• 40 Aanbevelingen Commissie Peters

• EU Aanbevelingen

• Comply or explain

• Sinds NCGC 2003, wettelijk verankerd

• Afdwingbaar via enquêterecht

• Breed gedragen opvattingen over corporate governance (HR HBG)

• Volledig wettelijk bepaald

• Sarbanes-Oxley-Act 2002 (Public Company Accounting Reform and Investor 

Protection Act)

Handhaving van corporate governance codes



• Grote diversiteit aan coöperaties en hun bestuursmodellen

• Besloten – instrumenteel

• Open – institutioneel

• Welke soort coöperatie wil men zijn?

• ICA Principles 1995 zijn te breed

• Art. 2:53 lid 1 BW is normatief kleurloos en juridische technische definitie

• De Coöperatie Code 2019 als opening voor dialoog 

Specifiek karakter van de Coöperatie Code 2019



• Coöperatie Code 2019 als gedragsnormen binnen de coöperatie

• Statutaire verankering of door middel van besluit van de ALV

• ‘Wij handelen in de geest van de code’

• Mogelijk specifieke uitwerking van principes en voorschriften in de statuten

• Doorwerking van de principes en voorschriften in de uitleg van statuten 
en besluiten

• Via de redelijkheid en billijkheid

• Via enquêterecht

• De Code geeft daarmee invulling aan de vraag hoe men binnen de 
coöperatie wil samen werken en aan de ledenbetrokkenheid

• In feite geeft de Code een opdracht aan het bestuur om de toepassing 
van de Code te bespreken met de leden 

Toepassing van Coöperatie Code 2019


