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• In bijgevoegde brief geeft u een reactie op de geactualiseerde Code, het 
monitoringsrapport en het slotdocument; verder geeft u een korte stand 
van zaken van de vorig jaar gestarte verkenning naar hoe de Code 
toekomstbestendig kan worden ingericht. 

• Daarnaast geeft u aan dat u voornemens bent om de geactualiseerde 
Code wettelijk te verankeren. Het conceptbesluit zal daartoe voor het 
zomerreces naar de Tweede en Eerste Kamer worden gestuurd. 

 
 

Toelichting 
• De Code is geactualiseerd op de thema’s lange termijn waardecreatie, 

diversiteit, de rol van aandeelhouders en technologische ontwikkelingen 
om haar toekomstgericht en actueel te houden. 

• De belangrijkste wijziging is het centraal stellen van duurzame lange 
termijn waardecreatie. 

• Het monitoringsrapport bevat de resultaten van de monitoring van de 
naleving van de Code door beursvennootschappen over het boekjaar 
2021.  

• De thema’s waar de Commissie onderzoek naar heeft gedaan zijn: lange 
termijn waardecreatie, diversiteit en cultuur. 

• In het monitoringsrapport heeft de Commissie meer getoetst op de 
kwaliteit van rapportage en concludeert zij dat bedrijven betekenisvoller 
kunnen rapporteren.  

• Een aantal schragende partijen had de actualisatie van de Code 
ambitieuzer gewild en een aantal andere partijen juist minder ambitieus. 

• Desondanks ligt er nu een geactualiseerde Code voor met een breed 
gedragen mandaat waardoor de Code de komende paar jaar relevant en 
actueel blijft.  

• In de kabinetsreactie worden de geactualiseerde Code en de conclusies en 
bevindingen van de Commissie in het monitoringsrapport positief 
geapprecieerd.  

• In het slotdocument geeft de Commissie, ter afronding van haar 
zittingstermijn, een korte terug- en vooruitblik. 

• Over de verkenning naar hoe de Code toekomstbestendig kan worden 
ingericht licht u toe dat: 

o op dit moment diverse gesprekken worden gevoerd met de bij de 
Code betrokken partijen en belanghebbenden; en dat 

o u verwacht de Tweede Kamer voor het zomerreces te kunnen 
berichten over de opbrengsten van de verkenning en wat die 
eventueel betekenen voor de huidige opzet, werkwijze en inhoud 
van de Code (en de Commissie). 

• De Commissie heeft de aanbeveling van de minister van Financiën over de 
uitbreiding van de Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) niet 
meegenomen in de actualisatie, omdat deze nadere bespreking behoeft 
met de schragende partijen. In de kabinetsreactie verwijst u naar de brief 
van de minister van Financiën, die mede namens u op 22 februari is 
verzonden, waarin zij laat weten dat zij ingaat op de uitnodiging van VNO-
NCW om in maart 2023 met de schragende partijen, NBA, AFM en de 
betrokken ministeries te spreken over de VOR. 
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Verkenning 
• De verkenning is in een ver gevorderde fase. U wordt naar verwachting in 

april geïnformeerd over de uitkomsten en de te nemen vervolgstappen.  




