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Op 14 oktober 2015 organiseerden GUBERNA en het VBO, voor de tweede keer haar Jaarlijkse Dag van 

de Beursgenoteerde Ondernemingen. Naast een update van de ontwikkelingen op Europees vlak stond 

de studiedag dit jaar in het teken van de bestuurscomités.  

Het seminarie wordt traditiegetrouw ingeleid door Thomas Leysen, voorzitter van de Commissie 

Corporate Governance. Wereldwijd is er een groeiende aandacht voor 

bestuurscomités. Meer en meer bestuurscomités worden opgericht, al dan niet 

wettelijk voorzien. Denken we bijvoorbeeld maar aan de financiële instellingen 

waar de verplichting werd opgelegd om het benoemings- en remuneratiecomité 

op te splitsen maar ook de verplichting om het auditcomité onder te verdelen in 

een auditcomité enerzijds en een risk en compliance comité anderzijds. Vanuit zijn 

ervaring bij KBC koestert Thomas Leysen hierbij gemengde gevoelens. Enerzijds 

lijkt dit een redelijke en aannemelijke eis, anderzijds kan je dit toch catalogeren als 

een ‘fausse bonne idée’. In de praktijk blijken deze opsplitsingen immers niet zo goed te werken.  

Bestuurscomités hebben slechts een adviserende bevoegdheid, de finale verantwoordelijkheid blijft 

bij de raad van bestuur. In de praktijk wordt dit heel divers ingevuld. Sommige ondernemingen vinden 

dat de bestuurscomités deskundig genoeg zijn, en dat men dus kan vertrouwen op het oordeel van 

het comité. Daarnaast zijn er ondernemingen die de gehele discussie nog eens overdoen in de 

voltallige raad van bestuur. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden en niet te vervallen in één 

van beide uitersten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kwaliteit van de verslaggeving vanuit 

de comités. Bij heel wat ondernemingen is er ook op dit punt nog ruimte voor verbetering.  

Daarnaast uitte Thomas Leysen zijn opinie over de toenemende aandacht voor niet-financiële 

informatie. Vanuit zijn ervaring bij Umicore, toch één van de voortrekkers in België op dat vlak, is dit 

een onderwerp dat hem nauw aan het hart ligt. Men wil ook hier meer regelgevend optreden vanuit 

een begrijpelijke wens naar meer transparantie. Op zich is dat een positieve evolutie maar het is zijn 

overtuiging dat het aan de onderneming zelf is om te bepalen welke niet-financiële informatie zij 

publiek willen maken. Als de wetgever een aantal parameters vastlegt, dreigt dit een box-ticking 

operatie te worden. Ook hier liggen de ‘fausses bonnes idées’ op de loer. Het risico bestaat dat het zal 

verworden tot een administratieve overlast en dat het niets zegt over het werkelijke engagement van 

de onderneming. 

Als voorzitter van de Commissie Corporate Governance, stelde Thomas Leysen tenslotte in primeur, 

het nieuwe logo en de nieuwe website van de Commissie Corporate Governance voor, die eind oktober 

2015 officieel werden gelanceerd1. 

 

  

                                                           
1 http://www.corporategovernancecommittee.be/nl 
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LEGISLATIEVE ONTWIKKELINGEN OP EUROPEES EN BELGISCH NIVEAU 

Joanna Sikora-Wittnebel, team leader voor Corporate Governance in de Europese Commissie, stelde 

de belangrijkste initiatieven voor die op Europees niveau genomen zijn (of zullen 

worden genomen) inzake corporate governance. De topic die op dit ogenblik de 

meeste aandacht krijgt, is de herziening van de aandeelhoudersrichtlijn. Deze 

richtlijn werd aangenomen door de Europese Commissie op 9 april 2014. Het 

belangrijkste objectief van deze richtlijn is om de aandeelhouders aan te 

moedigen om meer betrokken te zijn bij de ondernemingen waarin zij investeren 

en om meer op lange termijn te denken. De richtlijn bevat vijf hoofdstukken die 

elk een verschillend doel nastreven: (i) Verbetering van de betrokkenheid van 

institutionele beleggers en vermogensbeheerders; (ii) Versterking van de relatie tussen beloning en 

prestaties van bestuurders; (iii) Verbetering van het toezicht van de aandeelhouders op transacties 

met verbonden partijen; (iv) Vergroting van de transparantie van volmachtadviseurs; (v) Bevordering 

van de uitoefening van uit effecten voortvloeiende rechten door beleggers. Waar staat men op dit 

ogenblik? De lidstaten hebben in maart van dit jaar de tekst goedgekeurd. Het Europees Parlement 

heeft een gewijzigde versie van de tekst aangenomen in juli van dit jaar. Eind oktober 2015 werden de 

triloog gesprekken opgestart tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees 

Parlement om tot een overeenstemming te komen. Waar hapert het? Het Europese Parlement heeft 

in het voorstel van richtlijn een hoofdstuk inzake ‘country by country’ reporting ingevoerd. Het betreft 

een maatregel in de strijd tegen de internationale belastingontduiking en bestaat uit de invoering van 

een verplichting om bepaalde gegevens in verband met de in ieder land uitgeoefende activiteiten en 

betaalde belastingen te verstrekken. Dit punt ligt politiek bijzonder gevoelig.  

De Europese Commissie heeft eveneens op 9 april 2014 een aanbeveling aangenomen inzake de 

kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling bevat 

richtsnoeren voor de beursgenoteerde ondernemingen om zowel de kwaliteit van de corporate 

governance rapportering te verbeteren, als de kwaliteit van de gegeven uitleg (wanneer een 

codebepaling niet wordt toegepast). De lidstaten zijn gehouden om de Europese Commissie in kennis 

te stellen van de maatregelen die zijn genomen op nationaal niveau overeenkomstig deze 

aanbeveling. Op het ogenblik van de studiedag had de Europese Commissie nog geen antwoord 

ontvangen van België (wat ondertussen wel is gebeurd; cfr. infra). Toch kan men België beschouwen 

als een voorbeeld aangezien de aanbeveling van de Europese Commissie mede is geïnspireerd op de 

Vuistregels van de Commissie Corporate Governance voor een kwaliteitsvolle ‘explain’. Aanvullend op 

deze richtlijn werd verwezen naar de recente studie van ecoDa die de bestaande corporate 

governance codes en monitoring systemen in de Europese lidstaten in kaart brengt. Dit is een zeer 

nuttige studie voor de Europese Commissie omdat het niet enkel een globaal overzicht verschaft 

maar ook aangeeft welke de meest aanzienlijke verschillen zijn tussen de lidstaten.  

De richtlijn inzake niet-financiële informatie, waarnaar Thomas Leysen verwees, wordt op dit ogenblik 

omgezet in nationale wetgeving. De richtlijn bepaalt dat de Europese Commissie niet-bindende 

richtsnoeren zal opstellen inzake de methodologie voor de rapportage van niet-financiële informatie, 

met inbegrip van algemene en sectorale niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren. Zij zal 

hierover een publieke consultatie opstarten.  
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Wat betreft het Europese initiatief inzake genderquota, is er op dit ogenblik een minderheidsblokkage 

op het niveau van de Europese Raad. 

Daarnaast gunde Joanna Sikora-Wittnebel ons ook een blik op de toekomst. De Europese Commissie 

zal een publieke consultatie opstarten over ‘responsible investment’. Men wil de investeerder 

aanmoedigen om meer verantwoord te investeren (bv. milieu aangelegenheden). Waar staat men op 

dit ogenblik? Wat zijn de obstakels? Wat zijn de beste en slechtste praktijken? Een tweede onderwerp 

voor de toekomst is het vennootschapsrecht en de digitale technologie. Men moet veel meer gebruik 

maken van de mogelijkheden die geboden worden door bv. het internet. Dit laat ook toe om een 

ééngemaakte markt te creëren. Ook hierover wil men een publieke consultatie opstarten. Een derde 

punt betreft de bescherming van de minderheidsaandeelhouders. Binnen de Europese lidstaten 

bestaan onderling veel verschillen met betrekking tot de bestaande maatregelen. De Europese 

Commissie zal hierover een studie laten uitvoeren. Het laatste punt betreft de verhoging van de 

effectiviteit van de raden van bestuur. De debatten hebben zich lange tijd gericht op de 

onafhankelijkheid van de bestuurder. Het is nu misschien tijd om te kijken naar de competentie van 

de bestuurder.  

 

Christine Darville, executief manager bij het VBO, becommentarieerde de Europese initiatieven vanuit 

het Belgisch oogpunt. Zij haalt hierbij 4 punten aan. Ten eerste het voorstel voor 

de herziening van de aandeelhoudersrichtlijn. Zij beaamde dat het essentieel is dat 

een onderneming het recht heeft om zijn aandeelhouders te kennen. Een element 

dat steeds voor polemiek zorgt, zowel in België als internationaal, is de 

managementvergoeding. Dit wordt in het voorstel van richtlijn behandelt vanuit 

twee invalshoeken: vergoedingsbeleid enerzijds, remuneratieverslag anderzijds. 

Wat is de rol van de aandeelhouder? In België heeft de aandeelhouder reeds een 

stem over het remuneratieverslag en wordt de opdeling tussen remuneratiebeleid 

enerzijds en remuneratieverslag anderzijds niet zo strikt gemaakt aangezien het remuneratiebeleid 

deel uitmaakt van het remuneratieverslag. Men stelt vast dat het Europees Parlement een aantal 

elementen van het voorstel van de Europese Commissie niet heeft weerhouden, namelijk het bepalen 

van een maximum bedrag in het remuneratiebeleid; het vermelden van een ratio (verhouding tussen 

de vergoeding van de top en het salaris van een gemiddelde werknemer) en de rol van de 

werknemers in het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag. Dit zijn elementen die zeer ver gaan 

en die in België zeer gevoelig liggen. Daarnaast is het frappant om vast te stellen dat het Europese 

Parlement het voorstel tot richtlijn heeft aangegrepen om een wetgevende tekst toe te voegen die 

niets te zien heeft met de oorspronkelijke doelstelling van de richtlijn. We hebben het hier met name 

over de ‘country by country’ reporting. Tenslotte zijn de transacties met verbonden partijen een 

onderwerp dat internationaal aan belang wint. Toch roept de tekst van de richtlijn een aantal vragen 

op, bv. betreffende de drempels en de rol van de algemene vergadering. De Commissie Corporate 

Governance, de FSMA en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren hebben in België het initiatief 

genomen om hierrond een toelichtingsnota te ontwikkelen.  
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Ten tweede, de aanbeveling inzake kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of 

leg uit’). GUBERNA en het VBO hebben Minister Geens en Minister Michel aangeschreven om hen te 

vragen om de monitoringstudie die door beide partijen wordt uitgevoerd, te herkennen als 

referentiestudie voor België. In 2014 werd hierin, voor de eerste keer, speciale aandacht besteed aan 

de kwaliteit van de ‘explains’. Tevens heeft de voorzitter van de Commissie Corporate Governance 

een brief gericht aan die ondernemingen die geen uitleg formuleren terwijl ze wel afwijken van de 

code en aan die ondernemingen die een niet-kwaliteitsvolle uitleg geven. Eind oktober 2015 heeft 

Minister Geens een brief gericht aan de Europese Commissie in het kader van deze aanbeveling. 

Hierin duidt hij de monitoringstudie van GUBERNA en het VBO aan als de referentiestudie voor België.  

Het derde punt betreft de niet-financiële informatie. De richtlijn waarvan hierboven sprake, dient te 

worden omgezet in Belgische wetgeving tegen 6 december 2016. De richtlijn voorziet 2 luiken. 

Beursgenoteerde ondernemingen dienen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur informatie te 

verschaffen over het diversiteitsbeleid (is ruimer dan het genderbeleid!) dat wordt gehanteerd bij de 

samenstelling van de raad van bestuur. Tweede belangrijke luik is de niet-financiële informatie. Grote 

beursgenoteerde ondernemingen zullen verplicht worden om in hun bestuursverslag een niet-

financiële verklaring op te nemen met informatie over milieu-, sociale en 

personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en 

omkoping. Het ‘comply or explain’ principe is op beide luiken van toepassing. Wat opvalt in de 

recente richtlijnen en aanbevelingen is dat de Europese Commissie vaker een onderscheid maakt qua 

toepassingsgebied tussen grote en kleine ondernemingen. Bovendien is het verrassend om vast te 

stellen dat de Europese Commissie nog geen richtsnoeren heeft uitgevaardigd terwijl de Europese 

lidstaten wel al bezig zijn met de omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving. Tenslotte vraagt 

Christine Darville zich af in welke mate deze rapportering onderworpen zal zijn aan een revisorale 

controle.  

Als laatste, adresseert Christine Darville de hervorming van het vennootschapsrecht. Minister Geens 

heeft de wens uitgesproken voor een moderner en flexibeler vennootschapsrecht. De laatste 

hervorming dateert van 1999. Enkel de wijzigingen wat betreft NV’s / beursgenoteerde 

ondernemingen, worden door Christine Darville besproken. Er wordt niet geraakt aan de teksten 

omtrent de gespecialiseerde comités. Daarnaast wordt het mogelijk om een unieke bestuurder te 

benoemen (i.p.v. collegiale raad van bestuur). Verder wordt de verplichte ad nutum afzetbaarheid 

van bestuurders afgeschaft (behalve indien men dit expliciet voorziet in de statuten). Het orgaan van 

dagelijks bestuur zou verdwijnen en in de plaats hiervan zou men werken met delegaties. NV’s 

krijgen de keuze tussen het huidige monistische bestuurssysteem en een volwaardig en beter 

uitgewerkt duaal bestuurssysteem. Het zou wel mogelijk worden om een fideliserend meervoudig 

stemrecht in te voeren mits de goedkeuring door een gekwalificeerde meerderheid. Minister Geens 

hoopt dit alles te realiseren tegen het einde van de huidige legislatuur. 
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IMPACT VAN DE VERANDERENDE GOVERNANCE OMGEVING OP DE WERKING VAN DE 

BESTUURSCOMITÉS IN EUROPA 

Nicolas Valette, vennoot bij EY, gaf een overzicht van de auditcomitépraktijken in de ons omringende 

landen (Frankrijk, VK, Duitsland en Italië), gebaseerd op een studie die 

uitgevoerd werd door EY. Het is duidelijk dat door de audithervorming de 

samenstelling en de rol van het auditcomité onderhevig zijn aan 

veranderingen. Auditcomités geven aan dat ze naast de traditionele 

taken (zoals toezicht op de financiële verslaggevingsproces), meer en 

meer andere taken op zich nemen o.a. riskmanagement. Door de 

toenemende digitalisering, is cybersecurity een bezorgdheid van het 

auditcomité. Maar ook macro-economische risico’s (omwille van de crisis) 

of de opvolging van de CFO komen op de agenda. 

Een auditcomité vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Toch ziet men meer en meer informele 

vergaderingen tussen de voorzitter van het auditcomité en het management. Daarnaast stelt men 

vast dat de voorzitter van het auditcomité in een aantal ondernemingen verslag uitbrengt aan de 

algemene vergadering over de werkzaamheden van het comité.  

Yves Stox, Senior Manager People Advisory Services bij EY, belichtte op zijn beurt het 

remuneratiecomité. Wat zijn ‘best practices’, rekening houdend met wat de rol 

van het remuneratiecomité kan/moet zijn? De oorspronkelijke rol van het 

remuneratiecomité hangt samen met het agency probleem: hoe kan men ervoor 

zorgen dat het management de belangen van de aandeelhouders in het oog houdt 

en hen de nodige informatie bezorgt? Het remuneratiecomité heeft een 

belangrijke taak te vervullen maar kan in praktijk niet altijd zijn rol ten volle spelen. 

Zo heeft de CEO of het management soms een vrij grote impact op het 

remuneratiecomité waardoor de vrijheidsgraden van het remuneratiecomité 

worden ingeperkt. Hoe kan men dit aanpakken (ook vanuit wetgevend vlak)? De betrokkenheid van 

het management beperken en/of kruismandaten uitsluiten is één optie. Het aanbrengen van 

onafhankelijke bestuurders is een andere optie. Er is een groeiend aandeelhoudersactivisme maar dit 

zorgt voor een defensieve reactie bij de ondernemingen. Ondernemingen willen niet te veel 

transparantie geven. 

Een grote uitdaging is ‘hoe gaan we het remuneratiepakket uitbouwen’? Hoe zorgen we ervoor dat 

dit pakket ‘plakt’ op het DNA van de onderneming? Hoe kan je kritiek op het pakket voor zijn? Hoe 

kan je ondanks alle compliance nog voldoende gefocust zijn op de centrale taken van het 

remuneratiecomité? Remuneratiecomités moeten kritischer zijn t.a.v. benchmarks; er is 

tegenwoordig teveel focus hierop. Steek een verstandig design in elkaar, dat past bij de onderneming. 

Hiermee kan je de aandeelhouders aantonen dat er echt over nagedacht is en kan men komen tot 

een interactie. Het vergt creativiteit en een investering van alle partijen. Vervolgens moet je aantonen 

dat je plan en de implementatie overeenstemmen. 
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EEN BLIK OP DE BESTUURSCOMITÉS IN BELGIË 

Philippe Lambrecht, bestuurder en secretaris-generaal bij het VBO, neemt ons mee langs de praktijken 

inzake bestuurscomités in België. Bestuurscomités bestaan reeds langer dan de 

formele invoering ervan ten gevolge van recentere wetgeving en/of codes, zij het 

niet zo formeel. Waarom heeft men bestuurscomités opgericht en waarom heeft 

men ze geformaliseerd? Het idee is eenvoudig. Je kan niet met een grote groep 

beraadslagen over specifieke elementen. Sommige onderwerpen zijn ook te 

complex van aard. Het is een kwestie van gezond verstand. Voor bepaalde 

complexe taken, worden comités opgericht. De laatste 15 jaar heeft men een 

aantal belangrijke taken van de raad van bestuur doorgespeeld naar de 

verschillende comités en gevraagd om advies aan de raad van bestuur te geven. Comités werden 

opgericht om de besluitvorming te objectiveren. Het is interessant om te zien dat een aantal 

bestuurders effectief in dialoog gaan met het executief management van de onderneming. Zij hebben 

meer tijd, toegang tot meer informatie. 

De comités die terug te vinden zijn in de Belgische Corporate Governance Code 2009 (‘Code 2009’) 

zijn het auditcomité, het remuneratiecomité en het benoemingscomité. In de Belgische wetgeving 

(W.Venn.) spreekt men enkel van het audit- en het remuneratiecomité.  

In de audithervorming heeft men min of meer de bestaande taken van het auditcomité hernomen. 

Daarentegen legt men sterk de nadruk op de verantwoordelijkheid van het auditcomité voor het 

selecteren van de externe auditor. Naar aanleiding van de audithervorming, zal de externe auditor 2 

rapporten dienen op te stellen, het traditionele en een nieuw rapport dat enkel gaat naar het 

auditcomité. Heeft de raad van bestuur en/of de aandeelhouder geen recht op inzage in dit rapport? 

Enkele punten ter reflectie: Men heeft de laatste tijd enorm veel verwachtingen gecreëerd ten 

aanzien van de bestuurscomités. Men moet oppassen dat men geen ‘expectation gap’ creëert. 

Daarnaast heeft men bijkomende eisen gesteld aan de samenstelling van de comités. Wat wil men: 

onafhankelijkheid of expertise? Kan men nog wel spreken van een echte collegiale raad van bestuur? 

In welke mate kunnen de leden van de comités aansprakelijk gesteld worden voor hun 

werkzaamheden? 

 

  



8 

WAT ZIJN DE NIEUWE UITDAGINGEN VOOR RADEN VAN BESTUUR EN HUN COMITÉS? 

INLEIDING 

Lutgart Van den Berghe, executive director bij GUBERNA, geeft een introductie tot het debat. Mede in 

het licht van de Europese richtlijnen en aanbevelingen dienen raden van bestuur 

comités op te richten telkens er sprake is van een potentieel conflicterend belang. 

Audit-, remuneratie-, en/of nominatie issues kunnen er toe leiden, zeker in een 1-

tier board, dat er personen rond de tafel zitten die de besluitvorming kunnen 

beïnvloeden in hun eigen belang. Deze bestaansgrond vinden we ook 

weerspiegeld in de Belgische wetgeving waar art. 524 W.Venn. inzake ‘transacties 

tussen verbonden partijen’ een ad hoc comité van 3 onafhankelijke bestuurders 

voorziet om in alle onafhankelijkheid de betrokken transacties kritisch te screenen. 

In de codes wordt een andere dimensie van bestuurscomités belicht, namelijk het bijstaan van de 

raad van bestuur bij de voorbereiding van belangrijke beslissingen. De keuzevrijheid van 

beursgenoteerde ondernemingen wordt steeds verder ingeperkt, met verplichte instelling, regulering 

van de samenstelling van de comités e.d. De enige vrijheidsgraden die beursgenoteerde 

ondernemingen momenteel nog hebben is voor het nominatiecomité. Men moet zich in België de 

vraag stellen of we geen stap terug dienen te zetten voor die elementen waar België verdergegaan is 

dan de Europese regelgeving (‘gold plating’), vb. samenstelling remuneratiecomité, wettelijke 

definitiecriteria voor de bepaling van onafhankelijkheid of waar voor die elementen toch nog een 

‘comply or explain’ regeling zou kunnen gehanteerd worden. Belangrijk wel om op te merken is dat er 

vrijstellingen bestaan voor de kleinere ondernemingen. Zij moeten zich niet laten dwingen in het 

keurslijf van de bestuurscomités als het voor hen niet verantwoord is.  

De regelgeving voor financiële instellingen is nog veel strikter. Het spill-over gevaar naar ‘gewone’ 

beursgenoteerde ondernemingen ligt op de loer. Zo bestaat er bijvoorbeeld de verplichting om een 

apart risicocomité in te voeren. Men moet er zich van bewust zijn dat de finaliteit van het auditcomité 

(backward-looking) verschillend is van dat van het risk comité (forward-looking). Daarnaast is er ook 

de verplichting tot het invoeren van een nominatiecomité dat niet mag gecombineerd worden met 

het remuneratiecomité. Deze scheiding is soms zeer artificieel (bv. bij de aanwerving van een nieuwe 

CEO moet zowel overlegd worden binnen het nominatiecomité als binnen het remuneratiecomité, en 

het finale contract is een combinatie van de twee). Bovendien dient opgemerkt te worden dat de 

financiële wetgeving expliciet voorziet dat het benoemingscomité ook belast wordt met governance 

aangelegenheden (bv. een jaarlijkse evaluatie van de raad van bestuur, zowel qua werking als qua 

samenstelling).  

Geven de aanbevelingen van de codes en de wettelijke bepalingen al aanleiding tot een vrij 

omvangrijk aantal bestuurscomités, in praktijk stellen we vast dat de Belgische beursgenoteerde 

ondernemingen nog andere comités voorzien: strategisch comité, governance comité, 

investeringscomité, wetenschappelijk comité, financieringscomité,… Daarenboven is er recentelijk ook 

nog een oproep gekomen naar een nieuw soort comités, o.a. disruptiecomité, ICT comité, ethisch 

comité, stakeholder comité,… Al deze comités moeten bevolkt worden en dus kan je de samenstelling 

van de raad van bestuur niet langer los zien van de samenstelling van de bestuurscomités (o.a. 

onafhankelijkheid, expertise). Bestuurders die zetelen in bepaalde comités dienen de juiste expertise 

te bezitten en dienen zich bij te scholen teneinde hun rol te kunnen vervullen.  
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Lutgart Van den Berghe besluit met het geven van een aantal ‘red flags’. Een eerste punt is de 

asymmetrie in de informatie. Hoe intensiever de werking van de comités, hoe minder de niet-leden 

van de comités op de hoogte zijn. Een eerste oplossing ligt in de formele rapportering vanuit het 

comité naar de voltallige raad van bestuur toe. De secretaris-generaal en/of de secretaris van het 

comité speelt daarin een belangrijke ondersteunende rol om tijdig en voldoende te informeren via de 

verslagen van de comités. Maar de informatieplicht gaat verder. Het is belangrijk dat bestuurders ook 

geïnformeerd worden over de discussiepunten die er geweest zijn in het comité en dat ze toegang 

krijgen tot de onderliggende documenten (tenzij het om gevoelige informatie gaat). Het is echter niet 

de bedoeling dat je als lid van een comité op de stoel van het management gaat zitten. Zoals alle 

codes voorschrijven is de rol van een bestuurscomité louter adviserend en blijft de finale 

beslissingsbevoegdheid (en verantwoordelijkheid) bij de voltallige raad van bestuur. Het is dan ook 

een potentieel gevaar voor de collegialiteit van de raad van bestuur als de wetgever 

beslissingsbevoegdheid gaat geven aan de comités. Een bijkomend punt van aandacht is de 

verhoogde aansprakelijkheid die comitéleden kunnen lopen, een punt dat des te belangrijker wordt in 

een klimaat waar het takenpakket van de bestuurscomités steeds omvangrijker wordt. 

 

DEBAT 

Catherine Gernay, bestuurder bij o.a. VEOLIA en Emmanuèle Attout, bestuurder bij o.a. Atenor en 

TromboGenics vervoegen het panel voor het debat.  

 

 

Samenstelling en werking van de bestuurscomités 

Men wijst er op dat je als lid van een comité, de nodige expertise moet hebben. Je moet de experts 

die voor jou zitten (management, externen) kunnen challengen. Een comité mag niet te talrijk zijn. Je 

kan je laten bijstaan door externe experts maar je moet je ervoor hoeden dat de groep te groot 

wordt. Je moet bovenal een bestuurder zijn en niet enkel een lid van een comité. De collegialiteit van 

de raad van bestuur mag niet in het gedrang komen. Het belang van een onafhankelijk bestuurder 

mag niet onderschat worden. Je hebt een zekere afstand van de onderneming. Het laat je toe om een 

onafhankelijk oordeel te geven. Daarnaast is correcte en tijdige informatie essentieel. Een goed 

voorbereide bestuurder is immers een efficiënte bestuurder! 
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Rapportering vanuit de bestuurscomités en interactie met de raad van bestuur 

Het belang van een goede rapportering mag niet onderschat worden. Het is belangrijk dat je de 

boodschap als lid/voorzitter van het comité kan overbrengen aan de voltallige raad van bestuur. Zo 

kan de raad van bestuur ook vertrouwen hebben in de werking van het comité en kan elke bestuurder 

zich comfortabel voelen bij de genomen beslissing, zelfs als je geen lid bent van het comité. Toch mag 

je als raad van bestuur niet blindelings vertrouwen op het comité. Je mag de rol van de raad van 

bestuur niet uithollen. Je moet een minimum aan informatie hebben, aangevuld met de uitleg van de 

voorzitter van het comité. Een niet-lid van de raad van bestuur moet blijven vragen stellen aan het 

comité totdat hij het begrijpt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANKWOORD 

In naam van GUBERNA (Het Instituut voor Bestuurders), het Verbond van Belgische Ondernemingen 

(VBO) en EY, wensen we alle sprekers en aanwezigen te bedanken voor hun bijdrage aan deze 

boeiende studiedag.  


