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• Enkele snapshots

• Wet Bestuur en Toezicht: maximum aantal 
toezichtsfuncties

• Tien jaar Codes

• Sectoroverstijgende Code?

Onderwerpen
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• 246 commissarissen
– 77% man, leeftijd gemiddeld 59 jaar, 79% WO-

opgeleid

• Belangrijkste overweging commissaris te 
worden bij onderneming
– reputatie en maatschappelijk belang onderneming

• Optimale zittingstermijn
– tweemaal 4 jaar (43%) driemaal vier jaar (31%)

• Na acht jaar niet meer onafhankelijk (als in UK)
– 42% eens

Snapshots (1) 

• Evaluatie
– Intern 82%, Extern 31%, korter dan 1 jaar geleden

– Consequenties vooral procedures, informatie, tijd

• Toezichtstaken
– meeste tijd naar strategie en doelstellingen, minste 

tijd verhouding aandeelhouders en wet-en
regelgeving

– 62% substantieel uitbreiding taken, 54% 
substantiele toename aansprakelijkheid

Snapshots (2) 
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Maximum aantal
toezichtsfuncties (1)

Maximum aantal
toezichtsfuncties (2)

“Om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij een rechtspersoon te 
waarborgen, belangenverstrengeling te voorkomen en een bijdrage te 
leveren aan het doorbreken van het zogenaamde «old boys network»  
is het wenselijk dat een individu niet teveel functies tegelijkertijd kan 
bekleden.”
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 763, nr. 20, 3 december 2009) 
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Maximum aantal
toezichtsfuncties (3)

“Als de diverse governance codes meer 
aandacht hadden besteed aan een teveel aan 
toezichtsfuncties bij 1 persoon had deze wet 
voorkomen kunnen worden.”

- 45% eens/zeer eens

- 29% oneens/zeer oneens

Maximum aantal
toezichtsfuncties (4)
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De codes zouden nadrukkelijker 
aandacht moeten schenken aan teveel 
toezichtsfuncties, over de sectoren heen. 

AANBEVELINGEN (1)

10 jaar Codes (1)
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10 jaar Codes (2)

De diverse corporate governance codes 
hebben positief  bijgedragen aan het 
kwaliteit van het toezicht. Wij bevelen 
aan dat governance codes regelmatig 
worden aangepast aan de actuele 
maatschappelijke verwachtingen. 

AANBEVELINGEN (2)
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Corporate Governance Code

Zorgbrede Governance Code

GovernancecodeWoningcorporaties

Code Cultural Governance 

Code Banken. Code Verzekeraars

Governance code Kinderopvang

Good Sport Governance Code

Sectoroverstijgende Code (1)
“Alle governance codes lijken op elkaar. 
Een sectoroverstijgende code zou wenselijk 
zijn.”
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Sectoroverstijgende Code (2)
“Iedere sector heeft eigen specifieke 
kenmerken. Deze kunnen alleen geadresseerd 
worden als iedere sector een eigen code heeft.”

Sectoroverstijgende Code (3)
“Goed ondernemingsbestuur is een 
sectoroverstijgend begrip. Aparte governance 
codes per sector zijn daardoor niet zinvol.”
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Wij bevelen aan dat onderzocht wordt 
of  een sectoroverstijgende governance 
code mogelijk is. 

AANBEVELINGEN (3)


