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1.800.000.000.000 
De hoeveelheiD Co2 in kilogram die er tot 2020 minder wordt uitgesto-
ten als gevolg van de economische crisis. Dit is ongeveer 3 procent van het 
totaal en brengt de doelstelling van vermindering van het broeikaseffect in 
elk geval een stukje dichterbij.

1.065,65 
De prijs in Dollars voor een ounce 
goud op 13 oktober 2009. Dit is een 
stijging van 40 procent ten opzichte van 
een jaar geleden, mede als gevolg van de 
crisis en de zwakke dollar.

gedragscode voor 
commissarissen

Twee onderzoekers van de erasmus Univer-
siteit hebben een gedragscode opgesteld voor 
commissarissen. zij willen zo een bijdrage 
leveren aan de professionalisering en de transpa-
rantie van het toezicht in ons land.

veel commissarissen en toezichthouders 
handelen op basis van ongeschreven regels die 
de maatschappij niet kent, zo ontdekten profes-
sor auke de Bos en universitair docent mijntje 
lückerath-rovers van de erasmus Universiteit 
tijdens een onderzoek naar het functioneren van 
commissarissen en andere toezichthouders in 
nederland. hoewel er tal van wettelijke bepalingen 
en corporate governance codes bestaan die het 
functioneren van toezichthouders reguleren, is er 
geen sectoroverstijgende gedragscode. Daarom ko-
men de beide onderzoekers nu met een eigen code, 
die de algemene uitgangspunten voor het toezicht 
door commissarissen en daarmee de ongeschreven 
regels voor gewenst gedrag, in hoofdlijnen vastlegt.

De voorgestelde gedragscode bestaat uit tien 
thema’s: taakomschrijving, onafhankelijkheid, 
integriteit, vertrouwelijkheid, samenstelling, func-
tioneren, beloningen, kennis en ervaring, verant-
woordelijkheid en verantwoording. De thema’s zijn 
niet tot in detail uitgewerkt, maar geven volgens 
de onderzoekers eerder richting aan het gedrag 

inspiratie voor bestuurdersfocus
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en de houding van commissarissen. De Bos en 
lückerath-rovers: ‘het gaat vooral om de kritische 
en onafhankelijke blik van de commissaris, die 
wordt bevorderd door eisen te stellen aan de evalu-
atie van het functioneren van de raad, het afleggen 
van verantwoording aan belanghebbenden en een 
open en eerlijke relatie met het bestuur.’

De onderzoekers willen de sector echter geen 
code opleggen, maar hopen dat hun gedragscode 
leidt tot een discussie over de wenselijkheid en 
de inhoud daarvan. Commissarissen en andere 
belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2010 rea-
geren op de website: www.toezichtencompliance.
nl/gedragscode.
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