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N aast de door het Ministerie gehouden consultatieron-
de over het conceptwetsvoorstel, laat de voortvarende 

behandeling van het wetsvoorstel zich goeddeels verklaren 
door haar solide grondslag in de nota modernisering on-
dernemingsrecht.2 Deze in 2004 aan de Tweede Kamer ge-
zonden nota was erop gericht inzicht te verschaffen in wet-
gevingsinitiatieven ter bevordering van Nederlands positie 
als vestigings- en ondernemingsland. Als belangrijk middel 
ter uitvoering van dit streven wordt in de nota de inrichting 
van flexibele rechtsvormen met een evenwichtige bevoegd-
heids- en verantwoordingsstructuur genoemd.3 Het is wets-
voorstel 31 763 dat beoogt bij te dragen aan het vergroten 
van de bruikbaarheid van de rechtsvorm van de nv en bv 
door verruiming van de mogelijkheden tot inrichting van 
bevoegdheids- en verantwoordingsstructuren. Het wets-
voorstel behelst, naast een aanpassing van art. 2:9 BW over 
de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuur-
ders en aanpassing van de tegenstrijdig belang regeling voor 
bestuurders en commissarissen, het openstellen van de wet-
telijke mogelijkheid tot inrichting van een one-tier board.

1 In de parlementaire geschiedenis worden verschillende termen gebezigd 

om bestuursmodellen waarin uitvoerende en niet-uitvoerende bestuur-

ders zitting hebben in één orgaan van de vennootschap te onderschei-

den van bestuursmodellen waarin de uitvoerende en toezichthoudende 

functies zijn ondergebracht in twee afzonderlijke organen. Internationaal 

spreekt men zowel van unitary en dual alsook van one-tier en two-tier 

boards. De Nederlandse wetgever spreekt inmiddels van het monistisch 

en dualistisch stelsel, bestuurssysteem, of model.

2 Kamerstukken II 2003-2004, 29 752, nr. 2.

3 Kamerstukken II 2003-2004, 29 752, nr. 2, p. 1-2.

Vanwege de centrale rol die de raad van bestuur is toebe-
deeld binnen de bestuurlijke organisatie van kapitaalven-
nootschappen, is gekozen in dit artikel stil te staan bij de 
voorgestelde introductie van de wettelijke mogelijkheid tot 
inrichting van een one-tier board. Wegens het zeer brede sca-
la aan bedrijvigheid waarvoor de rechtsfiguren van de nv en 
bv kunnen worden gebruikt (one-size-fits-all) heeft het wets-
voorstel alleen op dit punt al een enorme potentiële impact 
op de Nederlandse ondernemingsrechtpraktijk. Hoewel uit-
breiding van de keuze in bestuursmodellen voor nv’s en bv’s 
op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, is niet duidelijk of dit 
wel het geval is en welke bedrijven hierbij dan gebaat zouden 
zijn. Om deze vragen te beantwoorden zal in dit artikel wor-
den onderzocht of het voor Nederlandse beursvennootschap-
pen in het algemeen aantrekkelijk zal zijn om over te gaan 
tot invoering van de voorgestelde one-tier board. Hierbij zal 
worden onderzocht op welke manier Amerikaanse one-tier 
boards functioneren en zal een vergelijking worden gemaakt 
met de huidige Nederlandse two-tier board.
Vervolgens zal aan bod komen hoe het wetsvoorstel zich 
houdt binnen de geheel andere dynamiek van de grote niet-
beursgenoteerde familiebedrijven en zal worden onderzocht 
of en voor welke doeleinden de voorgestelde introductie 
(of codificering) van de one-tier board voor deze onderne-
mingen een waardevolle toevoeging aan hun governance 
structuur kan vormen. Uiteraard zal dit onderzoek worden 
uitgevoerd tegen de achtergrond van de specifieke kenmer-
ken van deze bedrijven en de eisen die hun bestuurlijke  
organisatie met zich meebrengen.

Wetsvoorstel bestuur en 
toezicht
BouWstenen voor de praktijkjurist?

j.H. HuyBens LLM

de weg naar invoering van de one-tier board voor nv’s en bv’s lijkt niet veel hobbels te bevatten.1 
nadat wetsvoorstel 31 763 tot wijziging van Boek 2 BW in verband met de aanpassing van regels 
over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (het wetsvoorstel) begin 
november 2008 door de Minister van justitie werd aangeboden aan de tweede kamer, is naar 
aanleiding van het verslag van de vaste commissie van justitie het oorspronkelijke wetsvoorstel 
op 17 februari jl. bij nota van wijziging aangepast.
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de one-tier board in het wetsvoorstel bestuur 
en toezicht

Het centrale voorstel tot wijziging van Boek 2 BW ter in-
voering van de one-tier board betreft de invoering van een 
nieuw art. 129a/239a, dat luidt:

1. Bij de statuten kan worden bepaald dat de bestuurstaken worden 

verdeeld over één of meer niet uitvoerende bestuurders en één of 

meer uitvoerende bestuurders. De taak om toezicht te houden op de 

taakuitoefening door bestuurders kan niet door een taakverdeling 

worden ontnomen aan niet uitvoerende bestuurders. Het voorzit-

terschap van het bestuur en het vaststellen van de bezoldiging van 

uitvoerende bestuurders kan niet aan een uitvoerende bestuurder 

worden toebedeeld. Niet uitvoerende bestuurders zijn natuurlijke 

personen.

2. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvor-

ming over de taken bedoeld in de tweede volzin van lid 1.

3. Bij of krachtens de statuten kan worden bepaald dat een of meer 

bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot 

zijn respectievelijk hun taak behoren. Bepaling krachtens de statuten 

geschiedt schriftelijk.

Met de invoeging van art. 129a/239a (nieuw) wordt aan de 
mogelijkheid om te kiezen voor de inrichting van een one-tier 
board een wettelijke grondslag verschaft. Van verschillende 
aan de Nederlandse beurs genoteerde vennootschappen  
– waaronder Unilever, Reed Elsevier en Shell – is bekend 
dat zij een one-tier bestuursmodel hanteren.4 Op grond 
van het voorgestelde lid 1 kan in de statuten worden be-
paald dat binnen het bestuur – als één enkel orgaan van 
de vennootschap – een taakverdeling wordt gemaakt tus-
sen (bepaalde) bestuurders.5 Het voorstel onderscheidt be-
stuurders die zich in het bijzonder gaan bezighouden met 
de dagelijkse leiding van de vennootschap, in het voorstel 
aangeduid als ‘uitvoerende bestuurders’ (UB) en bestuur-
ders aan wie geen specifieke uitvoerende taken zijn opge-

4 De huidige wettekst staat dit toe en ook de (geactualiseerde) Neder-

landse corporate governance code (in principe III.8) breidt haar werking 

uitdrukkelijk uit tot deze categorie van bestuursmodellen. Voor vroege 

beschouwingen over genoemde vennootschappen verwijs ik naar F.J.P. 

van den Ingh, ‘De bestuursstructuur van Fortis’, Ondernemingsrecht 2000-

6, p. 138-143 en D.A.M.H.W. Strik, ‘Aansprakelijkheid van niet-uitvoerende 

bestuursleden: you cannot have your cake and eat it’, Ondernemingsrecht 

2003-10, p. 367-374.

5 In het oorspronkelijke wetsvoorstel begon het voorgetelde lid 1 met “Bij 

of krachtens de statuten”. Blijkens de parlementaire geschiedenis was 

de gedachte achter de zinsnede “krachtens de statuten” dat, hoewel de 

grondslag voor de keuze voor invoering van een one-tier board altijd 

een grondslag in de statuten moet hebben, de uitwerking hiervan vorm 

kan krijgen in een bestuursbesluit of -reglement. Naar aanleiding van 

vragen hierover van de CDA-fractie heeft de minister ingezien dat, voor 

zover het de invoering van een monistisch bestuursmodel an sich betreft, 

de formulering “Bij of krachtens de statuten” te ver gaat en de voorkeur 

gegeven aan de huidige tekst. Mede gelet op de bewoordingen van 

het voorgestelde lid 3 kan de uitwerking van het systeem krachtens de 

statuten geschieden. Zie Kamerstukken II 2008-2009, 31 763, nr. 5 en 6,  

p. 2-3.

dragen en als hoofdtaak het algemeen besturen hebben. Dit 
type bestuurders wordt aangeduid als ‘niet uitvoerende be-
stuurders’ (NUB).6

Het vastleggen van de toezichthoudende taak van de NUB’s 
heeft tot gevolg dat binnen de raad van bestuur een onder-
scheid wordt gemaakt tussen de besturende en toezicht-
houdende (of controlerende) functie. Naast integratie in 
slechts één vennootschappelijk orgaan is het belangrijkste 
verschil met het dualistisch stelsel dat de verantwoordelijk-
heid voor de algemene gang van zaken berust bij iedere 
bestuurder. Dit is terug te vinden in de beoogde wijziging 
van art. 2:9 BW die met het oog op de taakverdeling in 
de one-tier board deel uitmaakt van het wetsvoorstel. Het 
voorgestelde art. 9 (nieuw) luidt als volgt:

1. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder 

behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de sta-

tuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld.

2. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene 

gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van on-

behoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebe-

deelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet 

nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen 

van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

In de Memorie van Toelichting (MvT) wordt uitgelegd dat 
de wenselijkheid van deze wijziging is ingegeven door de 
onduidelijkheid die onder het huidige artikel bestaat over 
de vraag hoe ver – gelet op de term ‘werkkring’ – een taak-

verdeling tussen bestuurders mag gaan en wat hiervan de 
gevolgen (zouden moeten) zijn. Omdat de taakverdeling 
tussen verschillende typen bestuurders centraal staat in de 
one-tier board is onder de voorgestelde wettekst het ma-
ken van een taakverdeling uitdrukkelijk toegestaan. Zo-
als blijkt uit de MvT rusten taken die niet zijn toebedeeld 
op alle niet uitvoerende en uitvoerende bestuurders.7 Het 
onderscheid tussen gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
individuele aansprakelijkheid blijft onder de voorgestelde 
regeling bestaan. Een taakverdeling brengt hierin geen 
wijziging. Zoals blijkt uit het voorgestelde lid 2 van art. 9 
(nieuw), is de mogelijkheid tot individuele disculpatie door 

6 Kamerstukken II 2008-2009, 31 763, nr. 3, p. 14. In de MvT is verder te 

lezen waarom (in plaats van ‘niet uitvoerend bestuurder’) niet gekozen is 

voor de termen ‘algemeen bestuurder’ of ‘toezichthoudend bestuurder’. 

Internationaal wordt een onderscheid gemaakt tussen executive en non-

executive directors.

7 Kamerstukken II 2008-2009, 31 763, nr. 3, p. 7-8.

Met de invoeging van art. 129a/239a (nieuw) wordt 
aan de mogelijkheid om te kiezen voor de  

inrichting van een one-tier board een wettelijke 
grondslag verschaft.
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een bestuurder gekoppeld aan twee cumulatieve eisen:  
(i) gelet op de aan anderen toebedeelde taken kan hem geen 
ernstig verwijt worden gemaakt én (ii) hij is niet nalatig 
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van 
onbehoorlijk bestuur af te wenden.8

de amerikaanse en nederlandse one-tier board 
in beursvennootschappen

Om de functie en beoogde werking van de voorgestelde 
taakverdeling in de one-tier board goed te verstaan, is 

het belangrijk de reden van deze scheiding te achterhalen. 
Daarom zal worden onderzocht hoe binnen de one-tier 
boards van Amerikaanse beursvennootschappen zoge-
noemde independent directors functioneren ten opzichte 
van executive directors / de chief executive officer (CEO) 
en hoe deze praktijk zich verhoudt tot de Nederlandse two-
tier situatie.
Voor Amerikaanse beursvennootschappen vloeit de ver-
plichting tot benoeming van independent directors voort 
uit de listing rules. Zowel de NYSE als de NASDAQ 
schrijven zelfs dwingend voor dat de raad van bestuur in 
meerderheid uit onafhankelijke bestuurders bestaat.9 10 
De voorgeschreven aanwezigheid van deze independent  
directors is ingegeven door de wens de dominantie van één 
persoon in het bestuur – de CEO – in te dammen door 
een tegenwicht te bieden aan het uitvoerend bestuur van de 
onderneming.11 Personen die er geen belang bij hebben het 
huidig management in het zadel te houden, worden geacht 
in het belang van de vennootschap (i.e. de aandeelhouders 
of stakeholders) te monitoren of de onderneming op een 
(op de lange termijn) verantwoorde wijze wordt bestuurd. 

8 Kamerstukken II 2008-2009, 31 763, nr. 3, p. 8.

9 Zie de listing rules van de NYSE (Section 303A.01) en NASDAQ (Rule 

IM-5602(b)(1)). Overigens schrijven de regels van beide beurzen voor 

dat deze verplichting niet geldt voor controlled companies, welke bijna 

gelijkluidend – met de verschillen tussen haakjes – als volgt worden 

gedefinieerd “a (listed) company of which more than 50% of the voting 

power (for the election of directors) is held by an individual, a group 

or another company” (Section 303A.00 NYSE LR en Rule 5615 (c)(1),(2) 

NASDAQ LR).

10 Best practice bepaling III.8.4 van de (geactualiseerde) Nederlandse cor-

porate governance code schrijft voor dat een one-tier board bestuur voor 

de meerderheid dient te bestaan uit leden die niet met de dagelijkse 

gang van zaken zijn belast (niet uitvoerend bestuurders) en onafhan-

kelijk zijn. Het Verenigd Koninkrijk kent een vergelijkbare regeling. The 

combined code on corporate governance die via de listing rules van de 

London Stock Exchange op basis van het ‘comply or explain’ beginsel 

wordt afgedwongen, schrijft voor dat het bestuur (uitgezonderd kleinere 

ondernemingen) voor tenminste de helft dient te bestaan uit non-

executive directors die onafhankelijk zijn (code provision A.3.2).

11 Zie P.L. Davies, Gower and Davies’ principles of modern company law, 

London: Sweet & Maxwell 2008, p. 403.

Vooraf aan de kwestie of het verenigen van deze twee func-
ties in één orgaan deze toezichthoudende taak faciliteert of 
juist frustreert,12 gaat de vraag naar de praktische uitwer-
king van de Amerikaanse one-tier en Nederlandse two-tier 
board en de verschillen en overeenkomsten daartussen.
De boards van de meeste Amerikaanse beursvennootschap-
pen bestaan uit een CEO (vaak tegelijkertijd chairman) en  
independent directors.13 Een goed voorbeeld hiervan vormt 
de samenstelling van de raad van bestuur van het bekende 
aan de NASDAQ genoteerde bedrijf Apple. Naast de be-
kende CEO, Steve Jobs, bestaat de zevenkoppige raad van 
bestuur uit zes independent directors die voldoen aan de 
onafhankelijkheidsvoorschriften van de NASDAQ listing 
rules. Feitelijk zien we bij Apple – net als bij veel andere 
Amerikaanse beursvennootschappen – dat door i.c. zes in-
dependent directors toezicht wordt gehouden op de CEO. 
Bedacht dient te worden dat de CEO aan het hoofd staat 
van een management team, bestaande uit – in het geval van 
Apple – in ieder geval een chief financial officer (CFO) en 
een chief operational officer (COO). Dit senior management 
maakt geen deel uit van de raad van bestuur, maar leidt on-
der leiding van de CEO en onder toezicht van de raad van 
bestuur de onderneming.14

Bij Nederlandse beursvennootschappen met een two-tier 
board zien we feitelijk hetzelfde gebeuren. Een groep van 
personen die op grond van de (geactualiseerde) Nederland-
se corporate governance code, met uitzondering van maxi-
maal één persoon, onafhankelijk dient te zijn – de raad van 
commissarissen (RvC) – heeft tot taak toezicht te houden 
op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de vennootschap.15 Dit bestuur bestaat uit de 

12 Pleidooien voor het ene of het andere antwoord zijn meestal terug te 

voeren tot één van de twee navolgende contraire gezichtspunten: (i) het 

voordeel van een monistisch systeem is dat ‘niet uitvoerende bestuur-

ders’ meer betrokken zijn bij het proces van besluitvorming en zodoende 

beter in staat zijn toezicht te houden op de ‘uitvoerende bestuurders’ 

en (ii) het ontbreken van een formele scheiding tussen bestuurs- en 

toezichtstaken zoals in een dualistisch systeem, compromitteert de 

onafhankelijkheid van ‘uitvoerende’ ten opzichte van ‘niet uitvoerende’ 

bestuurders in een one-tier board. Voor een verhandeling over de achter-

gronden van deze gezichtspunten zie M.J.G.C. Raaijmakers, Onderne-

mingsrecht, Kluwer: Deventer 2006, §4.7 Toezicht op het bestuur: RvC en 

niet executieve bestuurders (NED’s), p. 403-418. Overigens constateert 

Raaijmakers (p. 404) dat “De beide modellen convergeren in termen 

van verdeling van macht, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 

bijgevolg ook aansprakelijkheid en verzekering.”

13 Uit cijfers blijkt dat een Amerikaanse board gemiddeld 10,7 bestuurders 

telt, van wie 81% wordt geacht onafhankelijk te zijn. Zie R. Kraakman 

e.a., The Anatomy of Corporate Law (2nd edition), Oxford University Press: 

Oxford 2009, p. 70 (Table 3-1).

14 De huidige zes independent directors werd recentelijk verweten niet 

onafhankelijk genoeg van de CEO te kunnen opereren, omdat drie van 

de zes bestuurders al minstens 10 jaar in functie zijn. Dit tijdsverloop 

wordt geacht de onafhankelijkheid van deze bestuurders ten opzichte 

van de CEO te compromitteren door het ontstaan van een gebrek aan 

bereidheid bij de bestuurders om in het belang van de aandeelhouders 

tegen de CEO in te gaan. Zie ‘Apple Board Expected to Meet on Schmidt 

Seat’, The Wall Street Journal, 17 augustus 2009.

15 Zie over de onafhankelijkheid van commissarissen best practice bepaling 

III.2.1 en over de taak van de raad van commissarissen principe III.1 van 

de Nederlandse corporate governance code.

De introductie van de voorgestelde one-tier board 
is, gezien haar uitwerking, voor Nederlandse beurs-
vennootschappen van weinig betekenis.
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personen die belast zijn met het besturen van de vennoot-
schap.16 Aangezien het senior management in Nederland 
in de regel zitting heeft in het bestuur, kan geconstateerd 
worden dat de werking van de Amerikaanse one-tier en de 
Nederlandse two-tier board feitelijk weinig van elkaar ver-
schilt. Deze praktisch gelijke uitwerking maakt het vaak 
lastig aan Amerikaanse praktijkjuristen de werking van het 
Nederlandse systeem uit te leggen.
De introductie van de voorgestelde one-tier board is, gezien 
haar uitwerking, voor Nederlandse beursvennootschap-
pen van weinig betekenis. Als gevolg van de hierboven ge-
noemde verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse 
praktijk waar het gaat om de formele positie van het hoger 
management, lijkt de huidige Nederlandse two-tier board 
in haar uitwerking nog meer op de Amerikaanse one-tier 
board dan naar verwachting het geval zal zijn onder de 
voorgestelde regeling. Daarom is het Nederlandse beursven-
nootschappen niet aan te raden om, vanuit de wens meer 
aansluiting te vinden bij het Anglo-Amerikaanse systeem, 
gebruik te maken van de voorgestelde one-tier board.

de one-tier board in grote familiebedrijven

een praktische toepassing van de one-tier board
Nu de voorgestelde one-tier board voor Nederlandse 
beursvennootschappen niet erg interessant lijkt, dient zich 
de vraag aan of de voorgestelde regeling benut kan wor-
den door een andere groep van maatschappelijk relevante 
ondernemingen, i.c. de niet-beursgenoteerde grote familie-
bedrijven. De mogelijkheden die invoering van een one-tier 
board grote familiebedrijven biedt – zowel met het oog op 
de verbetering van de inrichting van het bestuur en toezicht 
in de onderneming als op de opvolging – worden duide-
lijk door het portret van het in 1927 opgerichte familiebe-
drijf Damen Shipyards Group dat ca. 8000 werknemers in 
dienst heeft.17 Deze vennootschap heeft, vooruitlopend op 
het wetsvoorstel, besloten per december 2008 over te gaan 
van het (vrijwillig ingesteld) dualistisch stelsel naar een mo-
nistisch stelsel, waarin directie, RvC en familieaandeelhou-
ders ineengeschoven zijn tot een one-tier board.
Aan de vooravond van de overdracht van zijn bedrijf is de 
heer Kommer Damen meerderheidsaandeelhouder van zijn 
bedrijf en bezitten zijn vier kinderen inmiddels 48% van 
de (gecertificeerde) aandelen. In de ogen van Damen vormt 
de one-tier board “een uitstekend vehikel om zijn kinderen 
de rol te laten (be)oefenen van actieve, verantwoordelijke, 
ondernemende en betrokken eigenaren. (...) Het zitting 
krijgen van de familieaandeelhouders in de one-tier board 
vormt een middel om de kinderen gedegen kennis van de 
onderneming bij te brengen en hen voor te bereiden op 
actief aandeelhouderschap.” In de one-tier board zal een 
taakverdeling worden ingesteld die ertoe leidt dat de kin-
deren portefeuilles in beheer krijgen die aansluiten bij hun 

16 Zie art. 2:129 BW.

17 Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan M. Bruel, J. Geerlings en J. van 

Hamel, Uitblinken als familiebedrijf, Assen: Van Gorcum 2008, p. 136-143 

(‘Van one man naar one-tier’).

achtergrond, kennis en interesses. 
De bestuurlijke veranderingen dienen tevens als middel om 
de commissarissen intensiever te betrekken bij de strate-
gische besluitvorming en daar meer verantwoordelijkheid 
voor te laten nemen. Naast de heer Damen zal het bestuur 
bestaan uit twee of drie van zijn kinderen, de drie huidige 
commissarissen en drie huidige directieleden.

De governance van familiebedrijven
Om te analyseren welke rol de one-tier board speelt in bo-
vengenoemd praktijkvoorbeeld, is enige kennis van (grote) 
familiebedrijven vereist. Hieronder zal worden onderzocht 
wat komt kijken bij de governance van familiebedrijven en 
hoe het voorgestelde monistisch stelsel van waarde kan zijn 
in het kader van de professionalisering van het grote fami-
liebedrijf en het opvolgingsvraagstuk.
Het mag duidelijk zijn dat de mogelijkheid om over te gaan 
tot invoering van een one-tier board niet voor iedere grote 
familieonderneming per definitie aantrekkelijk of onaan-
trekkelijk is. Naast evidente verschillen die voortvloeien uit 
de keuze voor een bepaalde rechtsvorm, dragen bijvoor-
beeld ook verschillen tussen familieculturen bij aan de plu-
riformiteit van het Nederlandse familiebedrijf.
Ten onrechte wordt bij familiebedrijven vaak uitsluitend 
gedacht aan de complexe fiscale en juridische problematiek 
rondom opvolging. Hoewel opvolging en al wat daarbij 
komt kijken een belangrijk deel uitmaakt van de dynamiek 
rondom familiebedrijven, beperkt deze zich daar zeker niet 
toe. Organisatorische uitdagingen rondom familiebedrij-
ven doen zich voor op het overlappend gebied tussen fami-
lie, onderneming en eigendom (i.c. aandeelhouderschap). 
Afhankelijk van de overlap en organisatie van deze drie 
elementen kan de hieruit voortvloeiende dynamiek een on-
gekende sterkte of zwakte betekenen voor het betreffende 
familiebedrijf. Het is aan de (ondernemingsrecht- en/of 
fiscaal) jurist om – hierbij geleid door de wensen van de  

familie – een juridische structuur op te zetten die dienstbaar 
is aan (de organisatorische structuur leidend tot) het succes 
van het familiebedrijf. Daarbij dient voldoende rekenschap 
te worden gegeven van het feit dat een set van universele 
regels voor goed ondernemingsbestuur niet voorhanden is.

Familiestrategie en professionalisering van de familie
onderneming
In welke gevallen en onder welke omstandigheden kan de 
invoering van een one-tier board bijdragen aan het succes 
van een familiebedrijf? Het antwoord op deze vraag is in 
eerste aanleg afhankelijk van de door de familie – impli-
ciet of expliciet – gemaakte keuze met betrekking tot haar 

Voor bepaalde grote familiebedrijven met een RvC 
zal de overgang naar een monistisch bestuurs-

systeem een bestendiging van de bestaande  
praktijk betekenen.
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(toekomstige) rol bij het bedrijf. Als afgeleide daarvan kan 
ook de door de familie gedefinieerde eigendomsstrategie als 
determinant voor de bestuurlijke organisatie worden be-
schouwd.18 In dit keuzeproces staan rationele en emotione-
le beslissingen over de relatie – in termen van ownership en 
control – tussen familie en onderneming centraal. Vragen 
als “Mogen alleen familieleden het familiebedrijf runnen?”, 
“Mogen alleen familieleden aandeelhouder zijn?” en “Wel-
ke familieleden zijn geschikt voor de opvolging?” komen 
daarbij aan bod. Verder is van belang of de vennootschap 
al dan niet krachtens wettelijk voorschrift een RvC heeft 
ingesteld.19 Indien dit het geval is, spitst de vraag zich toe 
op de aantrekkelijkheid van overgang van het dualistisch 
naar het monistisch bestuursmodel.20  Indien geen RvC is 
ingesteld rest de vraag in welk(e) geval(len) NUB’s, die het 

algemeen besturen van de vennootschap tot hun hoofd-
taak mogen rekenen, een waardevolle toevoeging aan het 
bestuur kunnen vormen. Onafhankelijk van de uitgangs-
situatie (wel of geen RvC) blijft de afstand en verhouding 
tussen UB’s en NUB’s een terugkerend thema. Krachtens de 
voorgestelde wettekst (art. 129a/239a (nieuw)) is in geval 
van een one-tier board de taak om toezicht te houden op de 
taakuitoefening door bestuurders bij uitsluiting toebedeeld 
aan de NUB’s. Dit geldt eveneens voor het bekleden van het 
voorzitterschap van het bestuur en het vaststellen van de 
bezoldiging van UB’s.
Indien nog geen RvC of ander toezichthoudend orgaan 
is ingesteld, verdient het aanbeveling om in het kader 
van de verdere professionalisering van de onderneming 
toezichthouders te benoemen, zodat als het ware profes-
sioneel tegenspel structureel wordt ingebouwd.21 De toe-

18 Zie hierover R.H. Flören en J.R. Geerlings, ‘Basisprincipes voor eigen-

domsplanning als uitgangspunt voor goed bestuur in het familiebedrijf’, 

Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2006-3, p. 103-113.

19 Als voorbeeld van een succesvol familiebedrijf (10.000 medewerkers) 

waar het vrijwillig structuurregime van toepassing is, kan CSU worden 

genoemd. In 2008 stelde CSU het vrijwillig structuurregime in, tege-

lijkertijd met de terugtrekking van de oprichter als aandeelhouder en 

commissaris. Zie hierover o.a. het krantenartikel ‘Familiebedrijf CSU krijgt 

nieuw bestuursmodel’, Het Financieele Dagblad, 15 juli 2008, p. 11.

20 Het voorgestelde art. 164a/274a (nieuw) bepaalt “In afwijking van artikel 

158/268 lid 1 kan toepassing worden gegeven aan artikel 129a/239a. In 

dat geval is het bepaalde ten aanzien van de raad van commissarissen 

onderscheidenlijk de commissarissen in [de betreffende bepalingen; HH] 

van overeenkomstige toepassing op de niet uitvoerende bestuurders 

van de vennootschap.”

21 Zie bijvoorbeeld aanbeveling 21 van Ondernemen als familie, FBN ed. 

2003, p. 30 en Principe V van ‘Tien principes van goed bestuur voor het 

familiebedrijf’ in: M. Bruel, J. Geerlings en J. van Hamel, Uitblinken als 

familiebedrijf, Assen: Van Gorcum 2008, p. 49-50.

zichthoudende functie kan zowel worden geïntroduceerd 
in de persoon van een of meer commissarissen of bij wijze 
van uitbreiding van het bestuur met enkele NUB’s. Telkens 
dient echter in het achterhoofd te worden gehouden dat 
juist bij een familiebedrijf met haar wijzigende dynamiek 
en bestuurlijke krachtenveld, dergelijke overwegingen al-
tijd tijdgebonden zijn.
Opgemerkt zij dat de in de (geactualiseerde) Nederlandse 
corporate governance code aanbevolen onafhankelijk-
heidsbepalingen niet gelden voor niet-beursgenoteerde 
familieondernemingen. Desondanks verdient het vaak de 
voorkeur om bij de benoeming van commissarissen of 
NUB’s een mix van familieleden en externen na te streven. 
Naast een goede verhouding tussen familieleden en niet-
familieleden is een adequate bezetting wat betreft vereiste 
deskundigheid en eventueel gelijke vertegenwoordiging 
van verschillende ‘familiestaken’ van belang. Als regel be-
staat de RvC of de NUB’s in meerderheid – de voorzitter 
incluis – uit externen. Ook komt het voor dat juist de fami-
lie in de meerderheid is en ter versterking en objectivering 
twee buitenstaanders, waaronder de voorzitter toegevoegd 
worden.22

Behoudens de veelvoorkomende praktijk van certificering 
van aandelen in geval van tweede, derde en volgende gene-
ratie familiebedrijven23 en de aanwezigheid van een fami-
lieraad, -vereniging of ander -orgaan dat dient als commu-
nicatie- en consultatieplatform binnen de familie,24 bestaan 
aanzienlijke verschillen tussen Nederlandse familieonder-
nemingen. Als gevolg van de genoemde overlap tussen 
familie, onderneming en aandeelhouderschap is in veel 
familiebedrijven de afstand tussen eigenaren, bestuurders 
en toezichthouders een stuk kleiner dan bij ‘open’ beurs-
vennootschappen. Afhankelijk van de ontwikkeling binnen 
het bedrijf zal hierdoor voor bepaalde grote familiebe-
drijven met een RvC de overgang naar een monistisch be-
stuurssysteem een bestendiging van de bestaande praktijk 
betekenen,25 terwijl bij andere bedrijven juist behoefte blijft 
bestaan aan een apart vennootschappelijk orgaan waarin 
het accent meer op toezicht en minder op advies ligt.

bedrijfsopvolging in het familiebedrijf
In familiebedrijven zonder RvC kan de instelling van een 
one-tier board een belangrijke functie vervullen in het pro-

22 Zie M. Bruel, J. Geerlings en J. van Hamel, Uitblinken als familiebedrijf, 

Assen: Van Gorcum 2008, p. 245.

23 Hoewel certificering normaliter dient om de familie op afstand van het 

bedrijf te houden, wordt deze techniek ook wel gebruikt om de familie 

juist meer bij het bedrijf te betrekken. Uiteraard valt de uitwerking van 

de certificering alsook de relatie tussen de stichting administratiekantoor 

(STAK), bestuurders en toezichthouders samen met het doel waarvoor de 

constructie is toegepast.

24 Een specifieke aanbeveling voor familiale ondernemingen om over te 

gaan tot inrichting van een platform voor communicatie, informatie en 

in voorkomend geval consultatie in verband met het familiebedrijf wordt 

bijvoorbeeld ook gedaan in de in juni 2009 verschenen Belgische Code 

Buysse II – Corporate governance aanbevelingen voor niet-beursgeno-

teerde ondernemingen, aanbevelingen 9.1-9.4, p. 36.

25 Zie in gelijke zin W. de Nijs Bik, ‘De one-tier-structuurboard’, Onderne-

mingsrecht 2009, nr. 39, p. 173.

De inrichting van een one-tier board stelt de  
zittende generatie in staat in een gecontroleerde 
setting te beproeven of een aantredende telg  
beschikt over de benodigde capaciteiten om de 
onderneming te bestieren.
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Wetsvoorstel bestuur eN toezicht

ces van voortzetting van de onderneming als familiebedrijf, 
zowel waar het gaat om het aantrekken van extern kapitaal 
of management als bij de bedrijfsopvolging. Omdat de ge-
richtheid op bedrijfsopvolging – als ondernemer en/of aan-
deelhouder – het meest kenmerkende element vormt van 
het typische familiebedrijf dat in dit artikel centraal staat, 
zal worden onderzocht hoe de one-tier board kan worden 
ingezet als instrument voor het faciliteren van de geleide-
lijke overgang van de zittende naar de volgende generatie.
De inrichting van een one-tier board stelt de zittende gene-
ratie in staat in een gecontroleerde setting te beproeven of 
een aantredende telg beschikt over de benodigde capacitei-
ten om de onderneming te bestieren. Dit kan worden vorm-
gegeven door een telg uit een volgende generatie als UB zit-
ting te doen nemen in de one-tier board, terwijl de zittende 
generatie zijn positie als UB verruilt voor die van NUB. Het 
voordeel boven een positie als commissaris is voor de zit-
tende generatie dat een NUB naast een toezichthoudende 
functie (i.c. op de taakuitoefening door met name UB’s) 
als hoofdtaak het algemeen besturen van de vennootschap 
heeft, waarmee de betrokkenheid bij het besturen van de 
vennootschap beter is gewaarborgd, zodat op tijd kan wor-
den ingegrepen. Op deze wijze voorziet de one-tier board 
in een voor deze situatie mogelijk wenselijke bevoegdheids- 
en verantwoordingsstructuur. Afhankelijk van de afspra-
ken en voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, 
dient liefst vooraf te worden bepaald of de one-tier board 
wordt ingezet als tijdelijke constellatie of dat deze deel zal 
blijven uitmaken van de governance van de onderneming.

Conclusie

De in de inleiding gestelde vraag naar de aantrekkelijkheid 
van de voorgetelde one-tier board dient voor beursven-
nootschappen ontkennend te worden beantwoord. Onder-
zoek naar het functioneren van de Amerikaanse one-tier 
board doet vermoeden dat de voorgestelde Nederlandse 
regeling in uitwerking niet vergelijkbaar zal zijn met het 
Amerikaanse stelsel. Naar verwachting heeft het Neder-

landse two-tier model in de praktijk zelfs meer overeen-
komsten met het Amerikaanse systeem dan de voorgestelde 
one-tier regeling. Beursvennootschappen zullen hierdoor 
waarschijnlijk niet erg warmlopen voor de voorgestelde 
Nederlandse one-tier board.
Grote familiebedrijven, die zich kenmerken door een unieke 
overlap tussen familie, onderneming en eigendom, kunnen 
door hun specifieke governance structuur echter wél baat 
hebben bij de voorgestelde regeling. Hoewel voor sommige 
grote familiebedrijven de overgang van een two-tier naar 
een one-tier board een welkome bestendiging van de hui-
dige praktijk kan betekenen, zal bij andere familiebedrijven 
juist behoefte blijven bestaan (of ontstaan) aan een formele 
scheiding tussen bestuurs- en toezichtstaken, waardoor 
als het ware professioneel tegenspel wordt ingebouwd. De 
invoering van de voorgestelde one-tier board kan in het 
bijzonder verdienstelijk zijn aan grote Nederlandse fami-
liebedrijven ter verwezenlijking van de geleidelijke en ge-
controleerde overgang van de eigendom en het onderne-
merschap van de zittende naar een volgende generatie van 
ondernemers.
Door de voorgestelde verruiming van de mogelijkheden tot 
inrichting van bevoegdheids- en verantwoordingsstructu-
ren, lijkt wetsvoorstel 31 763 te zijn geslaagd in haar opzet 
om bij te dragen aan het vergroten van de bruikbaarheid 
van de rechtsvorm van de nv en bv. Anders dan wellicht ver-
wacht, lijken de in het wetsvoorstel aangekondigde wijzi-
gingen van het vennootschapsrecht echter vooral bruikbaar 
voor de bestuurlijke inrichting van grote familiebedrijven 
in plaats van beursvennootschappen. De praktijkjurist die 
wordt ingeschakeld bij het ontwerp en de bouw van welke 
onderneming dan ook, dient zichzelf echter aanhoudend te 
realiseren dat voor de constructie van succesvolle bedrijven 
geen pasklare bouwstenen bestaan.
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