
 

Persbericht VEUO naar aanleiding van publicatie  
geactualiseerde Corporate Governance Code 

 
Algemeen Secretaris Postbus 75084 T +31 20 577 1010 F. van Lanschot Bankiers, Wassenaar 
S.H.M.A. Dumoulin 1070 AB  AMSTERDAM F +31 20 577 1775 IBAN: NL97FVLB0225996243 
KvK 40345716 www.veuo.nl E secretariaat@veuo.nl BTW nr: NL009290394B01 

 
 
 

Amsterdam, 20 december 2022 
VEUO verwelkomt geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code  

  
De VEUO heeft met grote waardering kennis genomen van de geactualiseerde 
Nederlandse Corporate Governance Code. In deze Code staat duurzame lange termijn 
waardecreatie centraal. Mens en milieu hebben daarbij hun plaats in de strategie van 
de onderneming. Van ondernemingen wordt gevraagd in dialoog te gaan met hun 
stakeholders, en aan te geven hoe de ondernemingscultuur bijdraagt aan hun 
duurzaamheidsstrategie. De Code onderstreept dat ook aandeelhouders het belang 
van duurzame lange termijn waardecreatie dienen te onderkennen. 
 
Eerder heeft de VEUO aandacht gevraagd voor de wens van de Europese Commissie 
om belangrijke nieuwe regels voor duurzaamheidsverslaggeving en gepaste 
zorgvuldigheid (due diligence) op Europees niveau te regelen, en niet in elk van de 
EU-lidstaten afzonderlijk. Er liggen grote uitdagingen op het gebied van mens en milieu 
en een geïntegreerde internationale aanpak gericht op de belangrijkste prioriteiten zal 
daarbij het grootste verschil kunnen maken. De VEUO is verheugd dat de Monitoring 
Commissie daarmee rekening heeft gehouden. Dit zal positief bijdragen aan de 
nagestreefde vooruitgang op deze belangrijke aandachtsgebieden.  
 
De VEUO onderstreept het belang van de extra aandacht voor diversiteit en inclusie. 
Ook verwelkomt zij de verduidelijking in de bepalingen over risicobeheersing en de 
verantwoording daarover. Het is daarnaast goed dat er meer aandacht is voor de 
verantwoordelijkheid van aandeelhouders, die tot dusverre bij de monitoring van de 
corporate governance in Nederland onderbelicht is gebleven. 
 
De VEUO spreekt haar grote appreciatie uit voor de wijze waarop de Monitoring 
Commissie het herzieningsproces van de Code heeft vormgegeven. De Code is geen 
regelgeving maar bevat principes en best practices die worden gedragen door de 
schragende partijen van de Code. Zij hebben soms uiteenlopende visies en de 
Commissie is er wederom in geslaagd die op slagvaardige wijze bij elkaar te brengen. 
Juist het karakter van gebalanceerde zelfregulering draagt bij aan het grote draagvlak 
van de Code en de Commissie onder Nederlandse beursondernemingen.  
 
De Monitoring Commissie heeft ook een nieuw nalevingsrapport gepubliceerd, waar zij 
evenals voorgaande jaren beursondernemingen aanspoort niet alleen verslag te doen 
van hun naleving van de Code maar tevens op onderdelen nadere informatie daarover 
te verschaffen. Wat daarbij helpt is dat de Commissie concrete voorbeelden noemt van 
rapportages die zij betekenisvol acht. 
 
De Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) behartigt de belangen van beursgenoteerde 

ondernemingen in Nederland. Doel van de VEUO is bijdragen aan een goed klimaat voor 

beursondernemingen en hun stakeholders, dat hen in staat stelt zich te richten op duurzame lange termijn 

waardecreatie op een goed functionerende kapitaalmarkt. Basis voor de missie van de VEUO is de 

overtuiging dat beursgenoteerde ondernemingen belangrijk zijn voor de Nederlandse economie en 

maatschappij. De belangen van beursgenoteerde ondernemingen en hun stakeholders verdienen het 

daarom nadrukkelijk over het voetlicht te worden gebracht. 

https://www.veuo.nl/

