
KPMG Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie heeft op 20 december 2022 de geactualiseerde 
Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd, met wijzigingen die 
belangrijke gevolgen hebben voor uw organisatie.

In 2003 is de Code vastgesteld door de commissie-Tabaksblat. De actualisatie  
van de Code moet ervoor zorgen dat relevante en actuele thema’s hierin 
gereflecteerd worden.

Wat gaat er veranderen? 

‘Good corporate governance’ verlangt dat diverse 
thema’s daadwerkelijk leven in raden van bestuur en  
bij commissarissen. In de geactualiseerde Code is er 
grote aandacht voor onder meer  een duurzame lange 
termijn waarde strategie. Het effect van het handelen 
van de organisatie op mens en milieu wordt gezien  
als één van de belangrijkste thema’s van de komende 
decennia en dat heeft impact op het denken over 
corporate governance. Daarnaast is er meer aandacht 
besteed aan het onderwerp diversiteit. In een 
organisatie dient een groeiende focus te zijn op het 
vergroten van diversiteit en inclusie van het bestuur  
en haar medewerkers.
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De actualisatie
Hieronder treft u een overzicht aan van vier thema’s 
waarop wijzigingen zijn doorgevoerd, aangevuld met 
enkele transitievragen en ontwikkelingen die voor uw 
organisatie relevant kunnen zijn.

Voor twee thema’s is een groot aantal nieuwe bepa-
lingen opgenomen die prominent op de agenda van 
bestuurders en commissarissen komen te staan:

1. Focus op een duurzame lange termijn waardecreatie.
2. Vergroten van diversiteit en inclusie in de  

boardroom en in de gehele organisatie.

Daarmee wordt het thema duurzaamheid een onder- 
werp van groot belang in de Code. Hetzelfde geldt voor 
de toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie. 
Wat betekent dit voor raden van bestuur en 
commissarissen?

In deze publicatie vindt u een samenvatting van de 
geactualiseerde Code. Daarbij hebben we een aantal 
vragen geformuleerd die u kunt gebruiken als toetssteen.
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Duurzame 
lange termijn 
waardecreatie

1. Hoe integreert u duurzaamheid in de lange termijn organisatiestrategie?
2. Op welke manier rapporteert uw organisatie over de impact van het handelen op 

mens en milieu?
3. Hoe worden de belangen van de stakeholders meegenomen in de strategie?
4. Hoe evalueert u de huidige status quo omtrent duurzaamheid in uw organisatie?
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Vergroten diver- 
siteit en inclusie  
in de boardroom 
en organisatie

1. Is er een beleid beschreven voor diversiteit en inclusie voor de onderneming?
2. Wordt er inzicht gegeven in de instroom, doorstroom en retentie van divers  

talent?
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Effectieve  
aandeelhouders 
betrokkenheid

1. Is er sprake van een effectieve en duurzame dialoog tussen de aandeelhouders  
en het organisatiebestuur?

2. Onderkennen aandeelhouders het belang van een strategie gericht op lange  
termijn waardecreatie?
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De rol van  
internal audit

1. Wordt het functioneren van de interne auditfunctie tenminste vijfjaarlijks  
beoordeeld door een onafhankelijke partij?

2. Worden de auditresultaten gerapporteerd aan een lid van de raad van bestuur,  
bij voorkeur de CEO?

De vier thema’s Belangrijke transitievragen en ontwikkelingen in relatie tot het thema
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Duurzame 
lange termijn 
waardecreatie

De bepalingen uit de huidige 
Code zijn uitgebreid met als 
doel duurzaam handelen een 
integraal onderdeel te maken 
van de dagelijkse bedrijfsvoering 
van de organisatie. 
Hierover wordt vervolgens 
gerapporteerd in het jaarverslag. 
Duurzaamheid verwijst naar 
de balans tussen de sociale, 
ecologische en economische 
aspecten van het ondernemen. 
De belangrijkste wijzigingen zijn 
als volgt:

In de strategie van de onder-
neming moet rekening worden 
gehouden met de impact op mens 
en milieu, en het leveren van een 
positieve bijdrage aan de landen 
waarin de organisatie opereert.

Het bestuursverslag geeft inzicht 
in de effecten van de organisatie 
op mens en milieu middels 
ten minste een kwalitatieve 
beschrijving. Daarnaast wordt 
aanbevolen het effect waar 
mogelijk te kwantificeren en in 
geld uit te drukken.

Het beleid van de organisatie 
omvat een dialoog met de 
stakeholders over in ieder geval 
duurzaamheidsaspecten, om zo 
te borgen dat de belangen van de 
relevante stakeholders worden 
meegenomen in de strategie. 

Duurzame lange termijn waarde 
creatie verlangt eveneens 
bewustzijn van en anticiperen 
op ontwikkelingen in nieuwe 
technologieën 

Zijn we volledig ‘in control’ op de niet-financiële aspecten van 
ondernemen?

Organisaties worden geconfronteerd met de impact van mondiale trends 
die iedereen raken, zoals de toenemende wereldbevolking, schaarste van 
grondstoffen en water, verstedelijking en klimaatverandering. Het is van 
belang dat organisaties inzicht hebben in de belangrijkste financiële en 
niet-financiële risico’s en kansen die met deze trends samenhangen. Een 
succesvolle en duurzame strategie sluit aan op de belangrijkste (materiële) 
risico’s en kansen voor de onderneming op de korte en lange termijn.

Hoe passen we duurzaamheid toe in de lange termijnstrategie van  
de organisatie?

Voor de meeste organisaties zal duurzaamheid een ‘license to operate’ 
worden. Hierom is het essentieel om duurzaamheid onderdeel te maken 
van de lange termijn organisatie strategie. Organisaties die actief bezig 
zijn met duurzaamheidsthema’s in de strategie, zullen sneller in-control 
zijn met betrekking tot reputatie en waardegroei. Door de dialoog aan 
te gaan met alle relevante stakeholders kan inzicht worden verkregen 
over dat waar de organisatie impact op heeft. Door dit inzicht kan de 
organisatie een duidelijke strategie vormen om zo alle belangen mee te 
wegen in de korte en lange termijn strategie van de organisatie. Voor 
een goede implementatie van de strategie is het van belang om haalbare 
doelstellingen te formuleren op de (im)materiële onderwerpen en hier de 
juiste KPI’s voor te definiëren.

Hoe zorgt de organisatie ervoor dat zij voldoet aan de nieuwe wet-  
en regelgeving omtrent ESG-verantwoording?

Nieuwe wet- en regelgeving, zoals deze aanvulling op de code, kan zorgen 
voor onduidelijkheid over compliance. Zoals voorheen, gaat de code uit van 
best practices en een ‘pas toe of leg uit’ principe.Het is van belang voor 
een organisatie om op de hoogte te zijn van (nieuwe) wet- en regelgeving 
omtrent ESG.

Komt duurzaamheid voldoende terug in onze rapportages?

Bedrijven en aandeelhouders kunnen niet kunnen niet uitsluitend 
vertrouwen op traditionele financiële informatie om duurzaamheids-
thema’s te realiseren. ‘Best in class’ organisaties integreren inzichten 
over verschillende duurzaamheid gerelateerde onderwerpen in hun 
jaarverslagen en proberen openheid te creëren over onderwerpen zoals 
Co2 uitstoot en vervuiling. 

Zijn we voldoende bewust van ontwikkelingen in nieuwe 
technologieën? 

Een duurzame lange termijn strategie gaat verder dan alleen rekening 
houden met impact op mens en milieu. Organisaties opereren in een 
omgeving onderhevig aan veel technologische ontwikkelingen. Om in 
control te blijven is het van belang dat een organisatie zich bewust van 
de risico’s, zoals cyberdreigingen, en hierop anticipeert.  

Op basis van de Code zien wij een aantal vraagstukken die van 
belang zijn om de vereisten te borgen in de organisatie:
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Diversiteit & 
Inclusie
Naast duurzaamheid speelt 
volgens de commissie 
diversiteit en inclusie (D&I)  
een belangrijke rol ten aanzien 
van het functioneren van de 
onderneming en de mate 
waarin dit bijdraagt aan 
duurzame lange termijn-
waarde creatie. De belangrijk- 
ste wijzigingen zijn als volgt:

Organisaties hebben een beleid 
voor diversiteit en inclusie voor  
de gehele onderneming.

Het bestuur dient zodanig 
samengesteld te zijn dat er  
een juiste balans is tussen 
deskundigheid, ervaring, 
competenties, persoonlijke 
kwaliteiten, leeftijd, gender, 
nationaliteit en (culturele) 
achtergrond. 

In het verslag van de Raad van 
Commissarissen (RvC) kan  
opgave gedaan worden van 
genderidentiteit in plaats van 
geslacht, indien gewenst.

Bij de verantwoording van het 
beleid wordt inzicht gegeven in 
instroom, doorstroom en retentie 
van werknemers.

De RvC houdt toezicht op de 
werking van de meldings-
procedure van misstanden 
enonregelmatigheden.  

Zijn waarden echt de kern van ons gedrag?

Veel organisaties hebben tegenwoordig kernwaarden benoemd.  
In de praktijk blijkt echter dat de relatie met de missie niet expliciet 
wordt gelegd. Goede kernwaarden, onder andere met betrekking tot 
diversiteit en inclusie, liggen in lijn met de missie en geven het gedrag 
weer dat cruciaal is voor het succes van de organisatie. Daarnaast 
bestaat de uitdaging in het concreet maken van de kernwaarden voor 
de werknemers. 

Hebben wij voldoende inzicht om ‘in control’ te zijn op het gebied 
van diversiteit en inclusie?

Organisaties die meer zicht en grip willen krijgen op cultuur, 
diversiteit en inclusie zetten vernieuwende instrumenten in die soft 
controls meetbaar maken. Zonder soft controls leveren monitoring-
en auditinstrumenten te weinig informatie om te kunnen sturen of 
verantwoording af te leggen over cultuur en organisatiewaarden. 

Zijn wij voldoende op de hoogte van maatschappelijke 
ontwikkelingen?

Op 1 januari 2022 is er een diversiteitswet aangenomen die toeziet op 
genderdiversiteit voor de RvC’s van beursgenoteerde ondernemingen 
in Nederland. Naast wettelijke bepalingen dienen organisatie zicht te 
hebben op maatschappelijke ontwikkelingen, ook omtrent diversiteit 
en inclusie. Het niet hebben van beleid op het gebied van diversiteit en 
inclusie, dat rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen, kan 
leiden tot het niet aantrekken of het verlies van (nieuw) talent.  

De belangrijke rol van voorbeeldgedrag 

Het bestuur geeft het goede voorbeeld, stimuleert verandering en 
bepaalt de ruimte voor dialoog. De toon aan de top begint met de 
dynamiek binnen het bestuur en de RvC. Steeds meer besturen 
analyseren de eigen dynamiek met als belangrijk doel om de 
besluitvorming te verbeteren.

Kunnen misstanden gemeld worden in de organisatie?

Om een gevoel van veiligheid te creëren is het van belang dat 
misstanden niet alleen gemeld kunnen worden in de organisatie, maar 
ook dat het tot uitdrukking wordt gebracht dat meldingen bijdragen aan 
het verbeteren van het functioneren van de organisatie. De RvC dient 
toezicht te houden op de werking van de meldingsprocedure.  

Op basis van de Code zien wij een aantal vraagstukken 
die van belang zijn om de vereisten te borgen in de 
organisatie
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Wij beantwoorden graag uw vragen en staan klaar om u te helpen 
bij het implementeren van maatregelen die voortkomen uit de 
actualisatie van de Code. Hieronder vindt u de contactinformatie 
van onze subject matter experts.

Governance en Organisatie

Internal audit en Risicomanagement

Integrity and Compliance 


