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Wij zijn Blikverruimers.

Wij geloven dat het succes van een commissaris of toezichthouder valt of staat met de juiste

mindset, ondersteund door de juiste kennis en vaardigheden. Wij zijn van mening dat dit gebeurt

door het verbinden van verschillende perspectieven en het stimuleren van diversiteit en dialoog. De

combinatie van nieuwe en ervaren toezichthouders zien wij hierbij als een kracht.

Om die reden omarmt Blikverruimers het idee van de aanpassing van de corporate governance

code (hierna: ‘de Code’). Het faciliteren van dialoog over diversiteit, drijfveren en mindset is volgens

ons een essentieel onderdeel van goed toezicht.

Effectief bestuur en toezicht

Voor deze reactie focussen wij ons op hoofdstuk 2 van de Code: effectief bestuur en toezicht.

Principe 2.1. Samenstelling en omvang

● Blikverruimers omarmt alle toevoegingen aan principe 2.1 rondom een diverse samenstelling

van de raad van commissarissen, en in het bijzonder ‘leeftijd’. Voor een toekomstbestendige

boardroom heeft bestuurlijk Nederland meer toezichthouders nodig die kunnen verbinden en

de de blik binnen dit orgaan kunnen verruimen. Dit betekent dat diversiteit in generaties sterk

vergroot dient te worden. Blikverruimers nemen namelijk expertise mee op hedendaagse

thema’s zoals digitalisering en duurzaamheid, relevante werkervaring voor de nodige

organisatiesensitiviteit én een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid.

● Hierbij plaatsen wij een kanttekening bij de normatieve bewoording ‘een goede balans’. Deze

normatieve stelling creëert ruimte om diversiteit slechts in één persoon in de raad te vinden die

aan meerdere van de nieuwe eigenschappen voldoet. Dit is iets wat wij nog té veel in de praktijk

zien gebeuren, en waar dit huidige tekstvoorstel onvoldoende tegengeluid aan biedt.

● Daarnaast zetten wij onze vraagtekens bij de bewoording ‘persoonlijke kwaliteiten’: wat houdt

dit exact in en kan het gebruikt worden om een onvoldoende diverse raad te rechtvaardigen?

Wij zien het nut van deze toevoeging moeilijk in. Wij benadrukken hier nogmaals de vereiste

juiste mindset van de nieuwe generatie toezichthouders.

2.1.5. Beleid inzake Diversiteit en Inclusie (D&I-beleid)

We moedigen de expliciete rapportage over diversiteit en inclusie van harte aan.

De huidige formulering wekt echter de indruk dat de raad van commissarissen het D&I-beleid

vaststelt: betekent dit dat de raad het diversiteitsbeleid van o.a. zichzelf gaat beoordelen? Dit lijkt

ons niet wenselijk. Wij missen een toelichting over hoe het D&I-beleid precies tot stand komt en in

hoeverre de raad hierover dient te consolideren met externe partijen.

2.1.6 Verantwoording over diversiteit

Wij vragen ons ten zeerste af of rapportage dan wel verantwoording bij afwijking van de

doelstellingen van het D&I-beleid voldoende waarborg is voor het voldoen aan het beleid, of dat er

sterkere instrumenten nodig zijn. Onze ervaring is dat de voorzitter hier ook een aanjagende rol in

kan spelen.
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Toelichting 2.1.5

● De Commissie heeft duidelijk met veel stakeholders gepraat en wij zien een grote verbetering in

de toelichting van het tekstvoorstel. Echter ontbreekt een helder verhaal over hoe een

vennootschap in de dagelijkse praktijk zal zorgen voor inclusie. Wij stellen een grotere focus op

de ‘D’ dan op de ‘I’ vast.

● Wij betwijfelen of de aanbeveling om jaarlijks geaggregeerde informatie te publiceren over de

diversiteit van het bestuur tezamen met de raad van commissarissen juist is. Wij zien in plaats

van geaggregeerde informatie een grotere waarde om precieze informatie te publiceren om

meer inzicht te krijgen over de diversiteit in de samenstelling van deze raden.

Toelichting 2.2.6 Evaluatie raad van commissarissen

Een evaluatie van de raad is van groot belang: onderlinge verhoudingen, de cultuur in de raad, en

de algemene kwaliteit dienen kritisch benoemd en geëvalueerd te worden. De suggestie om deze

evaluatie uit te laten voeren met een externe deskundige moedigen wij dan ook aan. Het blijkt in

de praktijk moeilijk om een voldoende nuttige en vruchtbare evaluatie als raad zelf te doen. Het

blijft lastig voor mensen om zichzelf te evalueren. Wij willen dan ook sterk aanraden om deze

aanbeveling te herformuleren naar een best practice.

2.5.4. Verantwoording over cultuur

ii. Deze bepaling laat onvoldoende zien op welke specifieke factoren dient te worden gelet om de

cultuur binnen de onderneming te onderzoeken. Het is van belang om juist cultuur zowel

kwantitatief als kwalitatief in kaart te brengen, zodat concrete vergelijkingen kunnen worden

gemaakt met verschillende jaren.

Hoofdstuk 1: Langetermijnwaardecreatie

● Strategie voor langetermijnwaardecreatie. Het tekstvoorstel bevat enkel een bepaling om

aandacht te besteden aan de ESG-gerelateerde impact van de vennootschap. Wij missen de best

practice om ook daadwerkelijk een strategie op te stellen om de positieve effecten die de

vennootschap heeft te versterken en de negatieve effecten te mitigeren, in lijn met Europese

wetgeving.

● Toelichting strategie. Het valt ons op dat klachtenprocedures voor benadeelde stakeholders

onbesproken blijven in het tekstvoorstel. Gezien de Europese wetgever vraagt om concrete

procedures om klachten te behandelen, vragen wij ons af of de Code hier niet ook ruimte aan

moet bieden.

● Verantwoording bestuur. Gezien het vernieuwende aspect van het ESG-beleid, is het belangrijk

om in het jaarverslag op te nemen hoe de besluitvorming op ESG-thema’s is vormgegeven en in

hoeverre deze besluitvorming wordt getoetst bij interne en externe stakeholders.

● Diversiteit en inclusie. Wij vragen ons af hoe we met meer diepgang kunnen kijken naar de

verantwoording van de RvT/RvC op de gebieden van diversiteit en inclusie. De financiële kant

krijgt terecht veel aandacht in de controle van de accountant, maar wij menen dat de

organisatorische kant als het gaat om diversiteit en cultuur eenzelfde aandacht vanuit deze

expertise kan en moet krijgen. Waarom die ogenschijnlijke vrijblijvendheid op dat toch vrij

essentiele onderdeel van de organisatie?

● Uiteraard steunen wij de blijvende rode draad van langetermijnwaardecreatie. De focus van

waardebehoud naar waardecreatie is iets waar ook commissarissen aan kunnen bijdragen, mits

daar voldoende ruimte voor is in de samenstelling.
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Conclusie

Wij zien vele verbeteringen in het tekstvoorstel van de Code. We moedigen de wijzigingen rondom

diversiteit en inclusie en effectief toezicht met de nodige bovenstaande kritische noten, aan. Wij

hopen dat de Code als een leidraad blijft gelden voor alle commissarissen in Nederland, maar dat

zij ook voldoende aan zelfreflectie en -evaluatie doen.

Zo werken we aan een toekomstbestendig Nederland. In de boardroom én daarbuiten.

Met vriendelijke groet,

namens de Blikverruimers-beweging,

Bestuur Blikverruimers

Deelnemers Blikverruimers Academie 2021-2022
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