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Voorwoord 

 

Hierbij kan u het jaarverslag terugvinden van de Commissie Corporate Governance (“Commissie”) over 

2018. Met dit jaarverslag maakt de Commissie de balans op van haar activiteiten van het afgelopen 

jaar. 

 

2018 stond vooral in het teken van het finaliseren van de herziening van de Belgische Corporate 

Governance Code 2009 (‘Code 2009’) en de afstemming ervan op het nieuwe Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. De Commissie heeft eind 2017 een voorstel voor een herziene 

Belgische Corporate Governance Code 2020 voorgelegd ter publieke consultatie. Daarnaast 

organiseerde de Commissie begin 2018 eveneens een openbare hoorzitting om zoveel mogelijk 

opinies van belanghebbenden te kennen. Bijgestaan door haar permanente werkgroep, heeft de 

Commissie getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de ontvangen reacties in de finale versie 

van de Code 2020. Momenteel wacht de Commissie op de officiële erkenning van de Code 2020 als 

nieuwe referentiecode voor de Belgische beursgenoteerde vennootschappen alvorens deze te 

publiceren.  

Uiteraard heeft de Commissie ook de Belgische, Europese en internationale initiatieven inzake 

corporate governance op de voet gevolgd en in kaart gebracht wat hun impact is en kan zijn voor de 

beursgenoteerde ondernemingen. 

Tot slot blijft de Commissie via haar website en andere socialmediakanalen (LinkedIn en Twitter) 

communiceren met geïnteresseerden en belanghebbenden over haar werkzaamheden.  

 

Wij wensen u veel leesplezier toe ! 
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Activiteitenverslag van de Commissie 

 

1. Herziening van de Belgische Corporate Governance Code 2009 

De Commissie Corporate Governance (‘Commissie’) heeft zich in 2018 vooral gefocust op het 

finaliseren van de herziening van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (‘Code 2009’). In 

2016 heeft de Commissie immers beslist om over te gaan tot een grondige herziening van de Code 

2009 en dit om allerlei redenen (zie ook Jaarverslag 2016 & 20171). Op 19 december 2017 heeft de 

Commissie een eerste voorstel voor een Belgische Corporate Governance Code 2020 (‘Code 2020’)2 

gepubliceerd. Dit was ook het startschot van een publieke raadpleging. Belanghebbenden werden 

hierbij uitgenodigd om commentaar te geven op het voorstel van de Commissie voor een herziening 

van de Code 2009. De Commissie ontving een vijfentwintigtal reacties. Op 28 maart 2018 werd 

eveneens een openbare hoorzitting georganiseerd met betrekking tot het voorstel voor een Code 

2020. De Commissie heeft getracht zoveel mogelijk rekening te houden met deze opmerkingen in haar 

finale versie van de Code 2020.  

In 2018 werd ook de nodige tijd besteed aan het afstemmen van het voorstel voor een Code 2020 op 

het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Code 2020 hangt hier immers nauw 

mee samen. Hiertoe werden verschillende informele contacten gehouden met het kabinet van 

Minister van Justitie Koen Geens. De Commissie wacht momenteel de officiële goedkeuring af 

waarmee de herziene Code 2020 de nieuwe referentiecode zal worden voor Belgische 

beursgenoteerde ondernemingen. Hierna zal ze de Code 2020 publiceren.  

De Code 2020 zal verplicht van toepassing zijn op de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 

(‘verplichte toepassing’). Vennootschappen zullen in hun jaarverslagen die uitkomen in 2021 en die 

handelen over het boekjaar 2020, moeten rapporteren hoe zij de Code 2020 hebben nageleefd. De 

vennootschap kan er echter voor kiezen om de Code reeds toe te passen voor de verslagjaren die 

aanvangen op of na 1 januari 2019 (‘optionele toepassing’). Die vennootschappen zullen in de 

jaarverslagen die uitkomen in 2020 en handelen over het boekjaar 2019 dus reeds verslag brengen 

over de naleving van de Code 2020. Het is dus belangrijk om vennootschappen in deze 

overgangsperiode aan te sporen om duidelijk aan te geven welke Code ze naleven. Het eerste 

monitoringonderzoek naar de naleving van de Code 2020 zal worden uitgevoerd in 2021. 

 

 

  

                                                             
1 https://www.corporategovernancecommittee.be/nl/over-de-commissie/jaarverslagen  
2https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/proposed_revision
s_to_the_belgian_code_on_corporate_governance_1.pdf 

https://www.corporategovernancecommittee.be/nl/over-de-commissie/jaarverslagen
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/proposed_revisions_to_the_belgian_code_on_corporate_governance_1.pdf
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/page/proposed_revisions_to_the_belgian_code_on_corporate_governance_1.pdf
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De Commissie werd in haar herzieningswerkzaamheden bijgestaan door haar Permanente 

Werkgroep3. Thomas Leysen, Benoît Bayenet en Frank Donck, leden van de Commissie, namen 

eveneens deel aan de werkzaamheden van de permanente werkgroep. 

 

 

2. Follow up van nationale, Europese en internationale initiatieven inzake corporate governance 

Eén van de belangrijke activiteiten van de Commissie is om informatie in te winnen over de nationale, 

Europese en internationale gebruiken en ontwikkelingen op het gebied van corporate governance. 

Deze kunnen immers een invloed hebben op de Code en haar implementatie in de praktijk. 

 

(a) Belgische ontwikkelingen 

Hervorming van de vennootschapswetgeving 

Op 28 februari 2019 zette het federaal parlement het licht op groen voor de hervorming van het 

vennootschapsrecht. Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen in werking. Het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht recht is het sluitstuk in de 

fundamentele hervorming van het economisch recht. Op initiatief van Minister van Justitie Koen 

Geens werden ook het insolventierecht en het ondernemingsrecht in 2018 hervormd. 

Een aantal belangrijke elementen van de hervorming worden hieronder opgesomd4. 

1. Iedereen gelijk voor het recht: Vanaf 1 november 2018 zijn ook vzw’s, landbouwers en vrije 

beroepen zoals artsen, ondernemingen en zijn ze onderworpen aan het insolventierecht 

alsook de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank. Vroeger werd een vzw ontbonden, 

maar dankzij een faillissement kan een vereffening ordentelijker verlopen zodat schuldeisers 

correct worden uitbetaald.5 

  

                                                             
3 Op datum van 23 april 2018, bestond de permanente werkgroep uit Philippe Lambrecht (voorzitter), Lutgart 
Van den Berghe (GUBERNA), Anne Sophie Pijcke (Euronext Brussels), Marc Bihain (IBR) (plaatsvervanger: Inge 
Van Beveren), Annelies De Wilde (GUBERNA en Commissie Corporate Governance) en Malorie Schaus (VBO). 
Woont de vergaderingen bij als waarnemer: Thierry Lhoest (FSMA) (plaatsvervanger: Sonja d'Hollander). 
4 Lees er meer over in de brochure: https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/channelentries/zhhjfpw/files/vbo-
feb_brochure-code_carre_nl_web-page.pdf?4an8kri  
5 Deze aanpassing vloeit voort uit de hervorming van het insolventie- en ondernemingsrecht.  

https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/channelentries/zhhjfpw/files/vbo-feb_brochure-code_carre_nl_web-page.pdf?4an8kri
https://cdn.nimbu.io/s/1jn2gqe/channelentries/zhhjfpw/files/vbo-feb_brochure-code_carre_nl_web-page.pdf?4an8kri
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2. Geen startkapitaal nodig: Als enkele vrienden een startup (onder de vorm van bijvoorbeeld 

een BV) oprichten, dan is het wettelijk minimumkapitaal van 18.550 euro geen vereiste meer. 

Maar het credo ‘bezint eer ge begint’ blijft van toepassing: de notaris vraagt om een 

gedetailleerder financieel plan, en winst kan enkel worden uitgekeerd na een grondige balans- 

en liquiditeitscheck. Bovendien kun je ook menselijk kapitaal, zoals kennis en arbeid, als 

startkapitaal inbrengen in de onderneming. De enige voorwaarde is dat die inbreng objectief 

wordt gewaardeerd door bijvoorbeeld een bedrijfsrevisor. 

3. Slechts vier basisvormen voor vennootschappen: Minder keuzestress voor beginnende 

ondernemingen: onder andere de CVBA, CVOA of tijdelijke handelsvennootschap verdwijnen. 

Vier basisvormen, namelijk de maatschap, de BV, CV en NV blijven over. Bestaande 

vennootschappen krijgen een overgangsperiode tot 1 januari 2024 om hun statuten te 

wijzigen. 

4. Mijn onderneming, mijn regels: Waar de wet vroeger dwingende regels voorschreef, krijgen 

ondernemers nu veel meer keuze om eigen regels op te nemen in hun statuten. Zo zal de 

onderneming nu bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen op welke manier aandelen worden 

overgedragen. 

5. Vzw’s mogen winst maken: De nieuwe wet laat toe dat de vzw’s onbeperkt economisch actief 

zijn. Vroeger mocht dat enkel als bijkomstige activiteit. Let wel, leden mogen zichzelf geen 

winst uitkeren en winst mag enkel worden gebruikt voor het belangeloos doel waarvoor de 

vzw is opgericht. 

6. Een woord is een woord, maar een mail is een mail. E-mails krijgen een wettelijke basis en 

officiële bewijskracht. Zo kan de onderneming ervoor kiezen om te communiceren met 

aandeelhouders of leden via e-mail, zodat papierverbruik afneemt. 

7. Geen businesspartner in crime nodig: Je kunt een onderneming (BV en NV) voortaan alleen 

oprichten. Vroeger moest je daarvoor minimaal met twee personen zijn. 

8. Belgische zetel = Belgisch recht: Een onderneming opgericht in België, die kiest voor het 

Belgisch recht, zal voortaan altijd als Belgische onderneming aanzien worden, ook al zit het 

hoofdbestuur in het buitenland. Belgische of buitenlandse ondernemingen die bewust voor 

het Belgisch recht kiezen, blijven onderworpen aan het recht van hun keuze. Dat neemt heel 

wat rechtsonzekerheid weg voor ondernemingen en schuldeisers. 

9. Twee stemmen per aandeel: Vroeger gold: ‘één aandeel, een stem’. Met de nieuwe wet kan 

een beursgenoteerd bedrijf ervoor kiezen om eventueel twee stemmen te geven per aandeel. 

Dat is enkel mogelijk voor trouwe aandeelhouders, die een aandeel twee jaar ononderbroken 

op hun naam hebben staan.   
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10. Bestuurders beperkt aansprakelijk: Bestuurders moeten durven gaan voor een beslissing, 

zonder dat een schadevergoeding als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. 

Daarom is het bedrag van schadevergoedingen voortaan begrensd. Dat kan verzekeraars over 

de streep trekken om de bestuurder een verzekering toe te kennen. Afhankelijk van de 

omvang van de onderneming, gaat het om een bedrag tussen de 125.000 en 12 miljoen euro. 

Maar als er ernstige of herhaaldelijke fouten spelen, is de vordering niet begrensd.  

 

Omzetting Shareholder’s Rights Directive II 

De Shareholder’s Rights Directive II (‘SRD II’)6 dient te worden omgezet in het Belgische recht uiterlijk 

voor 10 juni 2019.  

De SRD II stelt dat ondernemingen een remuneratierapport moeten opstellen dat een omvattend 

overzicht geeft omtrent de remuneratie toegekend of verschuldigd aan de bestuurders. Om dit te 

harmoniseren zal de Commissie richtsnoeren publiceren om de voorstellingswijze van de informatie 

te standaardiseren en op die manier de vergelijkbaarheid te verhogen. Deze niet-bindende 

richtsnoeren met betrekking tot remuneratie worden verwachten in Q2 2019.   

Er is nog geen informatie bekend omtrent de wijze en timing van de omzetting in België. Er wordt op 

gewezen dat deze omzetting in elk geval een aanpassing van het WVV zal behoeven.   

 

UBO-register 

Op 6 oktober 2017 is de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.7 

De wet, die de Vierde Europese antiwitwasrichtlijn in het Belgische recht omzet, is in werking getreden 

op 16 oktober 2017.  

De wet actualiseert het preventief dispositief inzake de strijd tegen witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme. Een van de innovaties van de omzettingswet is de invoering van een 

nationaal register van uiteindelijke begunstigden (‘ultimate beneficial owners’ (UBO)) van 

vennootschappen en andere juridische entiteiten: het UBO-register. 8 

  

                                                             
6 Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 
2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft 
7 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en 
tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: ‘de omzettingswet’) 
8 UBO staat voor ultimate beneficial owner of uiteindelijke begunstigde.  
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De praktische werkingsmodaliteiten van dit register worden geregeld door het Koninklijk Besluit van 

30 juli 2018. Dit Koninklijk Besluit is in werking getreden op 31 oktober 2018. De onderworpen 

entiteiten hebben tot 30 september 2019  om het UBO-register in te vullen.  

De wet verplicht, in de eerste plaats, vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om 

toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij 

te houden en, in de tweede plaats, bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke 

begunstigden elektronisch naar de Thesaurie te sturen, die het UBO-register beheert.9 De bedoeling 

is vast te stellen wie er effectief achter een juridische entiteit zit en de transparantie inzake 

eigendomsstructuren te verhogen. 

 

 

(b) Europese initiatieven 

Sustainable Finance Package 

De Europese Commissie heeft op 8 maart 2018 een actieplan omtrent de financiering van duurzame 

groei gepubliceerd.10 In uitvoering van dit actieplan zijn op 24 mei 2018 drie voorstellen voor een 

verordening gepubliceerd. Het gaat om:  

• Voorstel voor een verordening betreffende de totstandkoming van een raamwerk om 

duurzame beleggingen te bevorderen (‘Taxonomie-voorstel’); 11 

• Voorstel voor een verordening betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame 

beleggingen en duurzaamheidsrisico's (integratie van ESG-factoren in 

investeringsbeslissingen); 12 

• Voorstel voor een verordening inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een 

positieve koolstofbalans13 

Voornoemde voorstellen dienen te worden aangenomen volgens de medebeslissingsprocedure. 

Binnen de Europese Raad is er op dit ogenblik nog geen overeenstemming (‘general approach’) over 

de voorstellen.  

  

                                                             
9 Art. 73 Wet van 18 september 2017.  
10 Het gaat om Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, De 
Europese Centrale Bank, Het Europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio’s, Com (2018) 
97 final.  
11 COM (2018), 0178. 
12 COM (2018), 0179.  
13 Com (2018), 0180.  
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In het Europees Parlement hebben de bevoegde commissies reeds rapporten aangenomen of zitten 

in de laatste rechte lijn ter zake. 14 Op 7 maart 2019 bereikten het Roemeense voorzitterschap van de 

Raad van de EU en het Parlement tijdens triloog discussies een voorlopig akkoord over het voorstel, 

en dat akkoord moet nu door het Parlement worden bevestigd, waarbij de plenaire stemming naar 

verwachting in april plaatsvindt. 

 

Company Law Package 

Het Company Law Package is gepubliceerd op 25 april 2018. Het pakket omvat twee voorstellen van 

richtlijn inzake vennootschapsrecht. De eerste met betrekking tot de digitalisering van het Europese 

vennootschapsleven, de tweede met betrekking tot grensoverschrijdende fusies, splitsingen en 

omzettingen.  

Wat betreft het voorstel inzake digitalisering staat de mogelijkheid om vennootschappen (en 

bijkantoren) in de EU volledig online op te richten centraal. Hierdoor moeten de oprichters zich in de 

EU niet langer fysiek aanmelden bij een bevoegde autoriteit of een andere persoon.  

Het tweede richtlijnvoorstel heeft betrekking op de procedure inzake grensoverschrijdende 

omzettingen. Daarmee wordt de procedure bedoeld waarbij een vennootschap, zonder onderbreking 

in de rechtspersoonlijkheid, een verandering wenst aan te brengen in het op haar toepasselijke 

vennootschapsrecht (bijv. Nederlandse BV wordt Belgische BV). Het Hof van Justitie heeft duidelijk 

gemaakt dat lidstaten een dergelijke omzetting moeten toelaten op grond van de vrijheid van 

vestiging.15  

 

Fitness Check: corporate reporting 

Op 21 maart 2018 opende de Europese Commissie een publieke consultatie inzake de 

rapporteringsvereisten voor ondernemingen. Het doel is om na te gaan of de financiële en niet-

financiële rapporteringsvereisten effectief en proportioneel zijn. In dat kader wordt onder meer 

gepeild naar de doeltreffendheid van de volgende richtlijnen en verordeningen: (i) de 

boekhoudrichtlijn16, (ii) de richtlijn inzake niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit,17 

(iii) de transparantierichtlijn18, (iv) de IAS-verordening.19 

  

                                                             
14 Inzake het taxonomievoorstel is een ontwerprapport gepubliceerd op 16 november 2018; Inzake het voorstel 
met betrekking tot informatieverschaffing is het rapport aangenomen op 5 november 2018; Inzake het voorstel 
betreffende koolstofarme benchmarks  is het rapport aangenomen op 3 december 2018,  
15 Arresten Cartesio, C-210/06 en Vale, C-378/10. 
16 Richtlijn 2013/34/EU.  
17 Richtlijn 2014/95/EU. 
18 Richtlijn 2013/50/EU. 
19 Verordening 1606/2002. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/draft-reports.html
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Een samenvattend rapport van de ontvangen reacties werd gepubliceerd op 31 oktober 2018. 20 Het 

finale rapport wordt verwacht tegen het eind van Q2 2019.  

Er dient te worden afgewacht in welke mate deze publieke consultatie aanleiding zal geven tot 

concrete voorstellen vanwege de Europese Commissie.  

 

 

(c) Lid van het European Corporate Governance Codes Network 

De Commissie sloot zich in augustus 2011 aan bij het European Corporate Governance Codes 

Network21 (ECGCN). Dit informeel netwerk bestaat uit organisaties die de redactie en/of monitoring 

van de corporate-governancecodes op zich nemen binnen de Europese Unie. Op dit ogenblik zijn 25 

landen van de Europese Unie in dit netwerk vertegenwoordigd.  

Het ECGCN is in de eerste plaats bedoeld om opinies, ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen 

met betrekking tot het deugdelijk bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast deelt het 

ECGCN eveneens feitelijke informatie over de inhoud en de implementatie van de nationale 

corporate-governancecodes met de Europese autoriteiten en andere belanghebbenden. 

Het ECGCN komt twee keer per jaar samen, vaak op hetzelfde ogenblik als de Europese Corporate 

Governance Conferenties die georganiseerd worden in het kader van het Europees voorzitterschap, 

en houdt regelmatig contact via e-mail. 

Leena Linnainmaa, Deputy Chief Executive van de Kamer van Koophandel in Finland, fungeert als 

voorzitter van het ECGCN sinds december 2015, in opvolging van Chris Hodge (UK). 

Sinds eind 2016 wordt België gezamenlijk vertegenwoordigd door Annelies De Wilde (Commissie 

Corporate Governance en GUBERNA) en Malorie Schaus/Erik Peetermans (Commissie Corporate 

Governance en VBO). 

In 2018 kwam het ECGCN twee keer samen, respectievelijk in Sofia en in Wenen. De aandacht ging 

onder andere naar de implementatie van de aandeelhoudersrechtenrichtlijn en de corporate-

governancehervormingen in het Verenigd Koninkrijk.  

  

                                                             
20 https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_nl 
21 http://www.ecgcn.org 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_nl
http://www.ecgcn.org/
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3. Communicatie 

Door middel van de website wil de Commissie de beursgenoteerde ondernemingen alsook alle 

stakeholders inzake corporate governance op de hoogte houden van de werkzaamheden van de 

Commissie alsook van relevante (wettelijke) ontwikkelingen inzake deugdelijk bestuur voor 

beursgenoteerde ondernemingen. 

De website bevat informatie over o.a. de Code 2009 en de samenstelling en werking van de 

Commissie. De website bevat eveneens toelichtingsnota’s en handige instrumenten die de 

beursgenoteerde ondernemingen ondersteunen in de toepassing van hun corporate-

governancebeleid. Daarnaast, en dit is vrij uniek, geeft de website ook een overzicht van de Belgische 

wetgeving inzake corporate governance, van de hangende Belgische wetsvoorstellen inzake corporate 

governance én van de Europese initiatieven inzake corporate governance.  

Via haar website ontvangt de Commissie regelmatig vragen over het kader inzake corporate 

governance in België. 

De Commissie verstuurt eveneens op regelmatige basis een e-flash met nieuws over de recente 

werkzaamheden van de Commissie maar eveneens over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

corporate governance voor beursgenoteerde ondernemingen. Een initiatief dat we ook in 2019 zullen 

voortzetten. Geïnteresseerden kunnen zich steeds via de website aanmelden voor deze elektronische 

nieuwsbrief. 

Daarnaast is de Commissie ook actief op sociale media, zowel op LinkedIn als op Twitter 

(@CGC_Belgium). 
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Over de Code 2009 en de Commissie 

 

1. De Belgische Corporate Governance Code 2009 (‘Code 2009’) 

Op 12 maart 2009 publiceerde de Commissie Corporate Governance de tweede editie van de Belgische 

Corporate Governance Code (‘Code 2009’).  

De Code is gebaseerd op het 'pas toe of leg uit'-principe (‘comply or explain’). De flexibiliteit die dit 

principe biedt, werd verkozen boven een strikte en rigoureuze toepassing van een gedetailleerde 

reeks regels, omdat zodoende rekening kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van de 

vennootschappen zoals hun omvang, aandeelhoudersstructuur, activiteiten, risicoprofiel en 

beheerstructuur. 

De Code bevat principes, bepalingen en richtlijnen. De Code is opgebouwd rond negen principes die 

de pijlers vormen van goede corporate governance. Bepalingen (waarvan sommige verder worden 

toegelicht in de Bijlagen) zijn aanbevelingen die omschrijven hoe de principes worden toegepast. De 

vennootschappen worden verondersteld die bepalingen na te leven of uit te leggen waarom zij, in het 

licht van hun eigen specifieke situatie, dit niet doen. De bepalingen worden aangevuld met richtlijnen 

die als leidraad dienen voor de wijze waarop de vennootschap de bepalingen van de Code toepast of 

interpreteert. De verplichting om deze na te leven of uit te leggen waarom men zulks niet doet, is 

daarom niet van toepassing op die richtlijnen. 

De Code 2009 is in de eerste plaats bedoeld voor vennootschappen naar Belgisch recht, waarvan de 

effecten verhandeld worden op een gereglementeerde markt ('beursgenoteerde vennootschappen'). 

Omwille van haar flexibiliteit kan de Code 2009 ook dienst doen als referentiekader voor alle andere 

vennootschappen. 

Belgische genoteerde vennootschappen zijn verplicht om de Code 2009 aan te duiden als 

referentiecode in de zin van artikel 96, § 2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en dit naar 

aanleiding van de implementatie van de Europese Richtlijn 2006/46/EG tot de invoering van een 

corporate-governanceverklaring. 

De Commissie heeft de Code 2009 herzien in 2018 (zie ook punt 1 van het jaarverslag) en wacht 

momenteel op de officiële erkenning van de Code 2020 als nieuwe referentiecode voor de Belgische 

genoteerde vennootschappen alvorens deze te publiceren. 
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2. De Commissie Corporate Governance 

Op 22 januari 2004 werd de Commissie Corporate Governance geïnstalleerd. Deze Commissie werd 

opgericht op initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (VBO) en Euronext Brussels en had tot doel een unieke referentiecode voor 

de Belgische genoteerde ondernemingen uit te werken. 

In mei 2007 nam de Commissie een duurzamere vorm aan en koos zij voor het statuut van een private 

stichting. Ook werd de Commissie uitgebreid om bepaalde stakeholders, zoals het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren (IBR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Belgische Vereniging van 

Beursgenoteerde Vennootschappen (BVBV), op te nemen. 

Het hoofddoel van de Commissie Corporate Governance bestaat erin om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van corporate governance bij Belgische genoteerde vennootschappen. Zij doet dit door 

te zorgen voor een regelmatige follow-up van de toepassing van de Belgische Corporate Governance 

Code, door ervoor te zorgen dat de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code relevant 

blijven voor de genoteerde vennootschappen en regelmatig worden bijgewerkt op basis van de 

praktijk, van de wetgeving en van de internationale normen, en door adviezen te verstrekken of 

standpunten te formuleren over elk regelgevend kader of ander initiatief inzake corporate 

governance. 

De Commissie wordt bijgestaan door een Permanente Werkgroep die wordt voorgezeten door de heer 

Philippe Lambrecht. Nemen eveneens deel aan deze werkgroep: Prof. dr. Lutgart Van den Berghe, 

vertegenwoordigers van Euronext, het VBO en het IBR. Een vertegenwoordiger van de FSMA woont 

de vergaderingen van deze werkgroep bij.  

Daarnaast maakt de Commissie gebruik van ad-hocwerkgroepen rond specifieke thema’s die 

uitgediept worden en/of waarover toelichtingsnota’s worden ontwikkeld. De Commissie beschikt over 

één halftijdse medewerkster, mevr. Annelies De Wilde. 

De Commissie vergadert een 4-tal keer per jaar. 
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Samenstelling van de Commissie 

 

Sinds 12 oktober 2016 is de samenstelling van de Commissie als volgt: 

Voorzitter 

Thomas Leysen 

 

Leden 

Benoît Bayenet, Harold Boël, Bart De Smet, Koen Dejonckheere, Frank Donck, Evelyn du Monceau, 

Thierry Dupont, Hilde Laga, Philippe Lambrecht, Jean-Paul Servais, Sven Sterckx, Lutgart Van den 

Berghe, Vincent Van Dessel, Patrick Vermeulen. 

 

De leden van de Commissie zijn benoemd voor een termijn van drie jaar en werden geselecteerd op 

basis van hun ervaring en deskundigheid inzake deugdelijk bestuur. Bij de samenstelling van de 

Commissie wordt eveneens gestreefd naar een voldoende representativiteit van de belangrijkste 

belanghebbenden inzake deugdelijk bestuur in België.  

 


