Spreekpunten Garmt Louw, voorzitter van Eumedion, t.g.v. het Eumedionsymposium ‘Beursondernemingen en hun verslaggeving: naar een completer
verhaal’ op 5 november 2019 in Utrecht

-

Namens bestuur en secretariaat van Eumedion hartelijk welkom.

-

Goed om te zien dat u ook dit jaar weer in zo groten getale bent gekomen.

-

Het thema van ons symposium dit jaar is ‘Beursondernemingen en hun
verslaggeving: naar een completer verhaal’. Dit onderwerp gaat ons na aan het hart.

-

Een institutionele belegger kan alleen op basis van voldoende informatie van en
over de onderneming op een zorgvuldige wijze een beleggingsbeslissing nemen.
Een institutionele belegger zal zich een samenhangend oordeel willen vormen over
het verdienmodel, het waardescheppend vermogen op de lange termijn, het beslag
op financieel, menselijk, intellectueel, sociaal, natuurlijk en productiekapitaal, het
risicoprofiel en de financiële en niet-financiële prestaties van de onderneming.

-

Materiële informatie van en over de onderneming is voor een institutionele belegger
ook van belang om invulling te geven aan zijn beleid over verantwoord beleggen.
Randvoorwaarde hiervoor is dat de ondernemingen adequate informatie openbaren
over hun beleid op het terrein van milieu- en sociaal beleid en governance. Op basis
van deze informatie kunnen de institutionele beleggers desgewenst ook de dialoog
met de ondernemingen aangaan.

-

Het zal u niet verbazen dat wij tegen deze achtergrond zelf hard hebben bijgedragen
aan de totstandkoming en promotie van het ‘International Integrated Reporting
Framework’ van de International Integrated Reporting Council, de IIRC. In onze
2015-speerpuntenbrief hebben wij de Nederlandse beursondernemingen
aangemoedigd om een zogenoemd geïntegreerd jaarverslag op te stellen. Ongeveer
een derde van de Nederlandse beursondernemingen doet dit nu ook.
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-

Het IIRC-verslaggevingsraamwerk heeft echter geen einde gebracht aan de
wildgroei van standaarden die vaak elk een deelterrein van de zogenoemde nietfinanciële verslaggeving bestrijken. Ondernemingen weten niet goed welk raamwerk
het meest door beleggers wordt gehanteerd en worden vaak ook horendol van het
invullen van enquêtes door ESG-ratingbureaus. Elk van die bureaus hanteert weer
zijn eigen methodologie en materialiteitsdefinitie. Ook institutionele beleggers
hebben er last van. Zonder vergelijkbare data zijn de prestaties van de onderneming
op lange termijn lastig te beoordelen. Dat maakt het voor hen ook lastig om hun
eigen deelnemers en klanten te informeren over de mate van duurzaamheid of
groenheid van hun beleggingsbeleid of financiële producten.

-

Wij hebben daarom vorige week een green paper gepubliceerd waarin we het
pleidooi houden voor de oprichting van een wereldwijde standard setter die
internationale rapportagestandaarden voor de niet-financiële informatie zou moeten
ontwikkelen. Op zich is een dergelijk pleidooi niet nieuw. Een dergelijke aanbeveling
is ook gedaan door de Next CMU High Level Group waarin één onze hoofdsprekers
– Corien Wortmann – zat. Deze High Level Group zwijgt echter over wie de standard
setter zou moeten zijn. In ons paper onderbouwen wij onze voorlopige keus voor de
oprichting van een standard setter onder het dak van de IFRS Foundation. De IFRS
Foundation zou dan twee pilaren krijgen: de IASB die zich moet blijven richten op
het ontwikkelen en actualiseren van de internationale financiële
verslaggevingsstandaarden en een zogenoemde INSB, de International Nonfinancial reporting Standards Board die de niet-financiële verslaggevingstandaarden
zou moeten uitvaardigen. Wij nodigen iedereen uit om op dit idee te reageren. Het
symposium van vandaag is voor ons belangrijk om de meningen van de sprekers en
het publiek te vernemen. Hopelijk willen alle sprekers kort ingaan op ons paper. Het
bestuur van Eumedion zal zich dan in april 2020 beraden of het voorlopige
standpunt aanpassing behoeft.

-

Dat besluit zal niet meer onder mijn voorzitterschap plaatsvinden. Eumedion kent
namelijk een maximum benoemingstermijn van zes jaar en die zes jaar zitten er voor
mij aan het eind van dit jaar op. En ik ben blij dat een opvolger al klaar staat,
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namelijk Mariëtte Doornekamp. Zij heeft verschillende bestuurlijke functies in het
bedrijfsleven vervuld en is momenteel bestuurslid bij ABP. Daarnaast heeft ze
verschillende toezichthoudende functies. Een zeer ervaren persoon derhalve.
-

Genoeg als inleiding nu. Ik wens u, ons een heel prettige en leerzame middag toe.

Dank u wel voor uw aandacht.
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