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VEUO verheugd over onverminderd hoge naleving Code 
  

Amsterdam, 15 december 2021. De VEUO heeft met belangstelling kennis genomen van 
het vandaag verschenen nalevingsrapport 2020 van de Monitoring Commissie Corporate 
Governance Code. De VEUO spreekt haar waardering uit voor de inzet van de 
Commissie en voor het benoemen van betekenisvolle voorbeelden. 
 
De VEUO is verheugd over de onverminderd hoge naleving van de Code door 
Nederlandse beursondernemingen. Dit illustreert dat de Code wordt gedragen door 
bestuurders en commissarissen en onderschrijft het belang van draagvlak van de Code 
onder beursondernemingen. 
 
De Commissie heeft haar onderzoek dit jaar toegespitst op de kwaliteit van rapportage 
over vijf belangrijke thema's. Zij constateert ter zake een nalevingspercentage van 93,6% 
tegen 94,3% vorig jaar (Amsterdam genoteerde fondsen). Ook in de uitdagende 
omstandigheden van de Covid-19 pandemie zijn ondernemingen de Code serieus blijven 
nemen. De nalevingspercentages zijn hoger bij grotere vennootschappen, hetgeen wijst 
op de extra lastendruk die de Code legt op kleine(re) beursvennootschappen. 
 
Waar eerdere commissies gericht waren op een nadere uitleg van gevallen waarin Code-
bepalingen niet werden toegepast (gemotiveerde afwijking) is deze commissie gericht op 
de kwaliteit van de rapportage over naleving van de Code (gemotiveerde toepassing). De 
Commissie pleit voor wat zij noemt meer betekenisvolle rapportage over de wijze waarop 
aan de verschillende Code-bepalingen invulling wordt gegeven. De VEUO hecht waarde 
aan een goede rapportage onder de Code en ziet een duidelijk opwaartse trend.  
 
De VEUO plaatst ook enkele kanttekeningen bij de bevindingen van de Commissie: 
• Met de Commissie meent ook de VEUO dat ondernemingen in toenemende mate 

betekenisvol moeten rapporteren. De Commissie gaat evenwel verder dan de 
principle based Code waar zij zoekt naar verklaringen die de Code niet voorschrijft 
of waar zij vindt dat bepaalde verklaringen uitgebreider hadden kunnen of moeten 
zijn. Het gaat dan om een aspiratieniveau, niet om al dan niet naleving van de Code. 

• De Code is gebaseerd op het pas-toe-of-leg-uit beginsel dat ook in de ons 
omringende landen geldt. Bepalingen waarvan niet wordt afgeweken worden vaak 
niet in het jaarverslag herhaald. Dat zou ook weinig zinvol zijn en de leesbaarheid 
van jaarverslagen niet ten goede komen. 

• De Commissie trekt soms conclusies over de governance van vennootschappen 
omdat zij bepaalde informatie niet expliciet in hun jaarverslag hebben opgenomen. 
Dergelijke conclusies kunnen niet worden getrokken. Gedragsbepalingen dienen niet 
een-op-een te worden gelijkgesteld aan rapportage vereisten. Ook hier geldt dat juist 
voorkomen moet worden dat een afvink-mentaliteit wordt bevorderd. 

 
 

https://www.mccg.nl/publicaties/rapporten/2021/12/15/rapport-monitoring-boekjaar-2020
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Beursondernemingen behoren tot de meest transparante bedrijven in Nederland omdat 
zij moeten voldoen aan vergaande rapportageverplichtingen. Het hebben van een 
beursnotering brengt intensieve en frequente communicatie via persberichten, 
jaarstukken, de website en andere bronnen met zich mee.  Dit draagt allemaal bij aan het 
bieden van een transparant  inzicht in de governance van deze ondernemingen.  
 
De VEUO waardeert dat de Commissie zich heeft ingespannen om een hoofdstuk van 
haar rapport te wijden aan voorbeelden van wat zij noemt betekenisvolle rapportage. Dit 
past goed bij de principle based benadering van de Code en biedt nuttige 
inspiratiebronnen en handvatten voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde 
ondernemingen.  
 
Jack de Kreij (voorzitter van de VEUO):  
"De Monitoring Commissie heeft een inzichtelijk monitoring rapport afgeleverd en levert 
daarmee wederom een bijdrage aan onze corporate governance. De VEUO is verheugd 
over de onverminderd hoge naleving van de Code door Nederlandse 
beursvennootschappen, hetgeen het grote draagvlak van de Code illustreert. De VEUO 
hecht met de Commissie aan betekenisvolle rapportage. Tegelijkertijd plaatst de VEUO 
de kanttekening dat de principle based benadering van de Code niet moet worden 
gecombineerd met een toenemende rule based verslaggeving. Dat zou afbreuk doen aan 
het evenwichtige stelsel van de Code." 
 
 
 
 
 
De Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) behartigt de belangen 
van beursgenoteerde ondernemingen die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. 
Het doel van de VEUO is bij te dragen aan een geordende en goed functionerende 
kapitaalmarkt waarin beursgenoteerde ondernemingen bloeien en tot hun recht 
kunnen komen. De basis voor de missie van de VEUO is de overtuiging dat 
beursgenoteerde ondernemingen belangrijk zijn voor Nederland en meer in het 
bijzonder de Nederlandse economie en beleggers. De belangen van deze 
ondernemingen verdienen het daarom om nadrukkelijk over het voetlicht te worden 
gebracht. 
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