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Betreft: vraag over een subcommissie RvC maatschappelijk verantwoord ondernemen

Geachte heer Kamp,

Met deze brief wil ik reageren op het verzoek dat door oud staatssecretaris de heer Bleker op 30
mei 2012 aan de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (verder: 'de Commissie') is
gedaan. Hij heeft de Commissie gevraagd naar de wenselijkheid van een aparte subcommissie
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de raad van commissarissen.
Daarbij werd gevraagd of een codewijziging nodig is en wat voor een effecten de Commissie van
een dergelijke toevoeging verwacht.

De Commissie heeft zich over de vraag gebogen en kan u als volgt informeren. De Commissie
signaleert dat ondernemingen in de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht besteden
aan MVO. Dit vindt zij een positieve ontwikkeling, maar zij onderkent dat hier nog verdere
verbetering mogelijk is. De Commissie is van mening MVO integraal deel moet uitmaken van de
strategie van een onderneming. Daarom bepaalt de Code dat zowel bestuurders als
commissarissen MVO bij de uitoefening van hun taak dienen te betrekken. De strategie betreft de
gehele onderneming. Een aparte subcommissie zou de geintegreerde benadering van MVO in
de weg kunnen staan. De Commissie ziet geen reden om een aparte commissie van de RvC voor
MVO als best practice aan te bevelen en laat daarmee ondernemingen vrij om het toezicht van de
RvC op MVO ondernemingsspecifiek in te richten.

Wel wil de commissie hierbij de aanbeveling doen om MVO als vast element op te nemen in het
commissarissenverslag. De Raad van Commissarissen dient het MVO-beleid volgens de Code
goed te keuren. De Raad van Commissarissen zou hierover meer inzage moeten geven dan enkel
de melding dat deze goedkeuring heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het aan te bevelen dat de
Raad van Bestuur in het jaarverslag de rol van MVO in de strategie toelicht. Aandeelhouders
kunnen zo gerichter met de onderneming in dialoog treden.

Samengevat acht de commissie het niet opportuun een aparte subcommissie voor MVO toe te
voegen aan de Raad van Commissarissen. De Commissie is wel van mening dat MVO, in
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overeenstemming met de Code, een vast onderdeel van het verslag van de Raad van
Commissarissen moet zijn. De Commissie zal deze guidance in haar komende rapport opnemen.

lk hoop u hiermee voldoende geInformeerd to hebben.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.B.M. Streppel
Voorzitter

