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In het rapport monitoring boekjaar 2013 (januari 2015) van de Monitoring
Commissie Corporate Governance Code signaleert de commissie dat sinds de
laatste aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code)
in 2008 het nodige is veranderd op het gebied van corporate governance.
De commissie merkt met name op dat overlap tussen wetgeving en de Code
onduidelijkheden kan veroorzaken. Daarnaast signaleert de commissie dat de
Code aan enkele punten meer aandacht zou kunnen schenken dan nu het geval
is. Anderzijds geldt ook dat de Code op een aantal onderdelen juist erg veel
gedetailleerde regels bevat waar ook heel goed met minder regels zou kunnen
worden volstaan.
Om die redenen achten VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en
Euronext het, als schragende partijen van de Code, wenselijk dat de Code
wordt geactualiseerd. Onderhoud van de Code is gewenst zodat de Code, in
samenhang met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, kan blijven
fungeren als instrument van zelfregulering dat de waarden en normen van
goed ondernemingsbestuur nader vastlegt. Dit op een wijze die ook praktisch
hanteerbaar blijft voor beursgenoteerde ondernemingen, rekening houdt met
alle belangen die ondernemingen nu eenmaal in ogenschouw hebben te nemen
en ruimte laat voor afwegingen die in concrete omstandigheden kunnen en
moeten worden gemaakt.
De schragende partijen VNO-NCW, VEUO, Eumedion, VEB, FNV, CNV en
Euronext, hebben derhalve hierbij het genoegen u in het licht van het
bovenstaande te verzoeken ,00rstellen te doen voor actualisering van de
Code.
Daarbij wordt er van uitgegaan dat de commissie mede rekening zal houden
met huidige en nog te verwachten regelgeving, evenals met jurisprudentie en
gewijzigde internationale ontwikkelingen op het gebied van corporate
governance. De Code staat immers niet op zichzelf, maar vormt met de
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(nationale en internationale) wet- en regelgeving en jurisprudentie op het
terrein van corporate governance een bouwwerk dat in zijn geheel moet
worden bezien. De herziene Code dient, net als de huidige Code, principle
based te zijn en moet voor de komende jaren weer een bestendig kader voor
goede corporate governance bieden.
Het spreekt voor zich dat wij graag bereid zijn ons verzoek nader toe te
lichten.
Voor de goede orde berichten wij u dat een afschrift van deze brief is
verzonden aan de ministers van Economische zaken, Financiën en Veiligheid
en Justitie.

