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Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2009

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur, vast te stellen
ingevolge artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt
niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de Tweede
Kamer en aan de Eerste Kamer is overgelegd. Gelet op de voorgeschreven
voorhangprocedure leg ik hierbij het bovenvermelde ontwerpbesluit met
de daarbij behorende nota van toelichting aan u voor.1 Hierbij wordt reke-
ning gehouden met het zomerreces van de Kamer.

Het besluit van 23 december 2004 regelt dat beursvennootschappen
mededeling doen over de naleving van de Nederlandse corporate gover-
nance code conform het beginsel van «pas toe of leg uit». De Monitoring
Commissie Corporate Governance Code heeft, onder voorzitterschap van
de heer J. M. G. Frijns, in 2008 de code geëvalueerd en een aanpassing
van de code voorbereid. Op 10 december 2008 heeft de commissie een
geactualiseerde code gepresenteerd. Het kabinet heeft bij brief van 25 mei
2009 aangegeven de geactualiseerde code aan te wijzen als gedragscode
voor beursvennootschappen, ter vervanging van de code uit 2003 (Kamer-
stukken II 2008/09, 31 083, nr. 29).
Hiertoe dient het besluit van 23 december 2004 te worden aangepast. In
het besluit zal worden verwezen naar de geactualiseerde code die in de
Staatscourant zal worden gepubliceerd. De geactualiseerde code is thans
te vinden op www.commissiecorporategovernance.nl.

De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer
op 13 juli 2009.
De voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur kan niet
eerder worden gedaan dan 10 augustus 2009.
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