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Definitie Governance

De handeling of wijze van besturen, de gedragscode, het 
toezicht op organisaties 

RvC, RvT……..maar ook besturen van kerken



Wat mag van een goede 
toezichthouder worden verwacht?

De vraag is simpel. 

Wet: 
‘…tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en 
de algemene gang van zaken in de vennootschap - en de met haar  
verbonden onderneming.’  

‘Raad en daad.’  

(Art. 140, BW): belang van de onderneming/organisatie. 

Tja



In ieder geval: hoge verwachtingen!?

➢ Invloed van beleggers (internationale markt), ‘diversity’  

➢ Digitalisering, klimaatverandering en energietransitie 

➢ Aandacht van politiek, media, stakeholders…publieke opinie!! 

➢ Onregelmatigheden (Vestia / Meavita / Imetch / ING, etc)/juridische 
procedures



Governance codes en principes  
van goed bestuur

➢ Traditioneel vanuit shareholders perspectief, gaandeweg ook 
andere benaderingen, met name stakeholderbenadering 

➢ Van 1992-2202: 
* Cadbury Code (1992)…Combined Codes  
* OECD principles (1999, 2004, …)  
* EU Company Law Experts (2002)  
* SOX (2002)  

➢ Daarna in NL: Tabaksblat (2003), Frijns, diverse governance-codes



Principes van ‘good governance’

➢ Rollen en rolvastheid  

➢ Deugdelijk / integer (en ‘evenwichtig’?) ondernemingsbestuur 

➢ Effectieve omgangsvormen  

➢ Transparantie 

➢ Betrokkenheid van / dialoog met ‘belanghebbenden’  

➢ Kwaliteitsborging 

➢ Betrouwbaarheid en legitimering 

➢ Verantwoording



Governance modellen in NL

➢ Structuurvennootschappen (met versterkt of verzwakt regime) 

➢ Beursvennootschappen, NV’s, BV’s, Coöperatieve ondernemingen 

➢ Verenigingen en stichtingen 

➢ Zekere convergentie in Europees verband 



Waarom gaat het zo vaak mis?





Toezichtkwesties in Nederland



Analyse problemen in het toezicht

1. Beperkte taakopvatting, toezicht op afstand 
2. Informatie-afhankelijkheid 
3. Onvoldoende zicht op bestuurspraktijk en  

inzicht in ‘processen’. Negeren van signalen 
4. Onvoldoende correcties / interventies.  

Te meegaand, ‘geen countervailing power’ 
5. Onvermogen, eenzijdig gedrag, dominantie,  

teveel risico’s en ontsporingen van bestuurder 
6. Gebrek aan ‘moreel kompas’,  

niet het ‘lastige gesprek’ durven voeren 
7. Gebrek aan vertrouwen bij de stakeholders,  

verwaarlozing van publieke belangen 
8. Gebrek aan verantwoording door RvT 

NB: Achteraf is het altijd makkelijk 



Samenhangend patroon

beperkte taakopvatting

dominantie 
bestuurder

gebrekkige checks and 
balances / 

gedrag, countervailing power

verantwoordings- 
vacuüm

informatie- 
asymmetrie



Maar: ‘verouderde’ opvattingen

➢ Toezicht ‘op afstand’ 

➢ Toezicht doe je er even bij 

➢ In principe vijf of zes vergaderingen per jaar 

➢ Even bijpraten en ontwikkelingen doornemen 

➢ Belang van goede sfeer en loyaliteit 

➢ Bestuurder verantwoordelijk voor de informatievoorziening 

➢ Toezicht vooral gericht op financiële cijfers 

➢ Geen verantwoordingsplicht naar buiten 

zijn inmiddels echt verleden tijd!’ 



Relatie RvT-RvC          Kerkbesturen 

➢ Het is hetzelfde ! 

➢ Issues als diversity, stakeholders, toezicht of fatsoenlijke 
bedrijfsvoering etc. zijn 100% hetzelfde (zeker bij categorie 2 & 3) 

➢ Controleren van de organisatie 



Regels, Regels Regels

➢ Wetgever en toezichthouders zoeken oplossingen in regels 

➢ Liefst sector-specifiek: fact based 
 
echter: bedrijven roepen om minder, niet meer regels) en  
nog meer regels en (toezichts)taken leiden niet tot beter bestuur 

 



Regels, Regels, Regels



Regels, Regels, Regels



‘Leviathan’ Thomas Hobbes - 1651





Taken van de RvT/RvC/Bestuur

1. Toezicht 
2. Advies 
3. Goedkeuring besluiten 
4. Werkgeverschap 



Persoonlijke invulling (I) 

➢ Doen ze de goede dingen? En doen ze die goed? 

➢ (i) is er een plan,  (ii) is er een team en (iii) houden ze zich aan 
het plan 

➢ Bestuurder ‘bij de les houden’ 

➢ Interacties met stakeholders  

➢ Waarde-creatie via (toezicht op) een ‘actief 
stakeholderbeleid’ 

➢ Verantwoording vragen en zelf geven  

➢ Het ‘lastige gesprek’ durven voeren 



Persoonlijke invulling (II)

Bovenal: proactieve opstelling 

➢ Business-model confronteren met in het achterhoofd een bepaalde 
tijdshorizon; positief opbouwend 

➢ Effectiviteit van de taakvervulling wordt bepaald door de 
taakopvatting in combinatie met de rol: samen, geen kloof 

➢ Mental energy – aandacht is schaarser dan tijd 



Persoonlijke invulling (III)

Leren omgaan met toezichtdilemma’s 

Rollen en dilemma’s: ‘heen en weer’ bewegen tussen 
(“vliegeren”) 

➢ Controle en visie 
➢ Betrokkenheid en kritische onafhankelijkheid 
➢ Specialisatie en integral toezicht 
➢ Formeel overleg en informele contacten 
➢ Contacten met stakeholders en onafhankelijkheid 
➢ Binnen en buiten 
➢ Homogeen team en diversiteit 


