Geachte leden van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code,

De Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) heeft kennis genomen van de uitnodiging
van de monitoringscommissie om te reageren op de herzieningsvoorstellen voor de toepassing van de
Corporate Governance Code door vennootschappen met een one tier board.
Het MNO is een professionele netwerkorganisatie en heeft als doelstelling het bevorderen van een
professionele medezeggenschap bij de aangesloten (centrale) ondernemingsraden. Daarbij zijn ook
ondernemingen die een zogenaamde one tier board kennen.
In de eerdere reactie op de herziening van de Corperate Governance code heeft het MNO al aangegeven dat
zij de ondernemingsraad als een medetoezichthouder binnen de onderneming beschouwt vanuit zijn rol
geformuleerd in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook in het geval van een one tier
board heeft de ondernemingsraad een medeverantwoordelijkheid voor dat toezicht toebedeeld gekregen in
zijn voordrachtsrecht en heeft daarmee dus directe invloed op de kwaliteit van het toezicht.
Het MNO vindt daarom dat er in de ‘best practice’-bepalingen van de Corporate Governance Code aandacht
nodig is voor een goed overleg tussen de verschillende de onderscheiden partijen in de one tier board van
uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders en hoe dat vorm te geven. Een goed, constructief overleg
tussen de verschillenden partijen draagt bij aan een goed ondernemingsbestuur met perspectief.
De Monitoring Commissie Corporate Governance benoemd in het voorstel, naar mening van het MNO, die
punten waar het omgaat als er een onderscheid gemaakt moet worden tussen uitvoerende en nietuitvoerende bestuurders. Dat is de onafhankelijkheidseis voor niet-uitvoerende bestuurders, het profiel
(samenstelling) van de board, de benoemingen en een specificatie van de taakverdeling en
verantwoordelijkheden (zoals om de verantwoording voor de beloningen te scheiden tussen uitvoerende en
niet-uitvoerende bestuurders).
Met name voor de ondernemingsraad in zijn functioneren als mede toezichthouder en overlegpartner is een
duidelijk onderscheid tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van groot belang en het MNO vraagt daarvoor bijzondere aandacht.
De onafhankelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurders is mogelijk in de one tier board nog belangrijker.
Het MNO heeft hierover in uw vorige consulatie ronde op de herziene Corperate Governance al zijn zorgen
geuit. Ten aanzien van dat eerder uitgebracht advies door het MNO, zijn wij van mening dat dat ook
onverkort van toepassing is op de one tier situatie en verwijst voor het overige commentaar naar dit
document.

Hoogachtend,

Mathi Bouts,
Voorzitter Stichting MNO
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