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voorwoord

Vroeger hoorde je wel eens de volkswijsheid dat alles 

waar ‘te’ voor staat verkeerd is. (En dan was er altijd 

wel een wijsneus die riep: ‘Behalve tevreden!’) Ook 

bij toezicht – zowel het geïnstitutionaliseerde toezicht door 

de overheid als toezicht dat door commissarissen wordt 

uitge oefend - is sprake van een permanent zoeken naar een 

optimum tussen te veel of te weinig. Na schandalen (als En-

ron of Ahold) en crises is steeds de voorspelbare reflex dat er 

meer toezicht moet komen. En meestal gaat die kruik zo lang 

te water totdat zij barst. Als een te veel aan toezicht wordt 

ervaren als belemmerend voor het ondernemingsklimaat, 

gaan de regels weer overboord. De regering Bush heeft vooral 

in het teken van het laatste gestaan en wij kennen inmiddels 

de gevolgen. En zo zal toezicht, en dus corporate governance, 

wel eeuwig laveren tussen te veel en te weinig. Een blad dat 

verslag doet van deze ontwikkelingen ontkomt er dus niet aan 

dat de opinies op dit moment eerder in het teken staan van 

méér dan van minder.

Zo heeft ook de Adviescommissie Toekomst Banken, ook wel 

de Commissie-Maas genoemd, geconcludeerd dat het toezicht 

op banken moet worden verbeterd. In dit nummer wordt het 

rapport van de Commissie-Maas van verschillende kanten 

belicht. Bart Joosen belicht enkele elementen uit het rapport 

van de Commissie-Maas die tot dusver in de media nog niet 

uitgebreid aan de orde zijn gekomen, zoals de aanbevelingen 

over de instelling van een Risk Committee en de Chief Risk 

Officer. Bart Joosen is van mening dat de door de Commissie-

Maas voorgestelde rol van de raad van commissarissen op het 

gebied van risicomanagement de scheiding tussen bestuurs-

taken en toezichtstaken doorbreekt. 

De Commissie-Maas stelt verder in haar rapport dat des-

kundigheid van en ervaring in de financiële dienstverlening 

in ruime mate aanwezig moet zijn bij leden van raden van 

commissarissen van financiële instellingen en spreekt in dat 

kader over een algemeen competentieprofiel. Bob Seemann 

pleit voor een op het individu toegesneden aanpak op basis 

van een generiek competentieprofiel. Ook stelt hij voor dat 

aspirant-commissarissen van banken zich de benodigde 

vaardigheden aanleren door middel van een spel (‘gaming’). 

Een lucide gedachte waarbij te hopen is dat de lichtvaardig-

heid van een spel niet het zicht beneemt op de ernst van de 

praktijk.

In de serie rondetafelgesprekken over de committees, komt in 

dit nummer de nomination committee aan bod. Paul No-

belen praat met Cees van Woudenberg, René Kottman en 

Guy Demuynck onder meer over de steeds internationalere 

samenstelling van raden van bestuur en commissarissen. Ook 

wordt in dit nummer aandacht besteed aan het optreden van 

een belangrijke functionaris achter de schermen: de secretaris 

van de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen. 

Michel van Wissen (secretaris raad van bestuur KPN) en 

Patric Jansen (secretaris raad van bestuur en raad van com-

missarissen Electrabel) zetten uiteen waar hun voornaamste 

werkzaamheden uit bestaan. 

Ten slotte wordt in dit nummer ingegaan op de governance 

aspecten van de fusie tussen ENDEX en APX. Daarbij komt 

ook de rol van het ‘Presidium’ aan de orde. Welke voordelen 

biedt zo’n presidium bij voorbeeld in een fusieproces? Richard 

Fens praat hierover met Boudewijn van Ittersum, die aan-

geeft dat het presidium in de fusie tussen ENDEX en APX 

samen met de directie een sleutelrol heeft gespeeld, met name 

doordat snel en slagvaardig gecommuniceerd kon worden. 

Van Ittersum kwalificeert het presidium als uitstekende mix 

van het one tier- en two tier-model. Het presidium is in iedere 

geval bij deze transactie een geschikt governance tool geble-

ken, misschien omdat hierin een aanvaardbaar midden werd 

gevonden tussen te veel en te weinig. ■ 
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RoNDETAFEL

Leden van nomination committees oefenen qualitate 
qua achter de schermen grote invloed uit op de samen-
stelling van raden van bestuur. Na het belichten van de 
remuneration en audit committees in eerdere nummers 
van dit blad sprak Paul Nobelen deze keer met Cees van 
Woudenberg en Guy Demuynck over hun opvattingen 
van het werk van de nomination committee. Ook de sa-
menstelling van de raad van commissarissen zelf kwam 
daarbij aan de orde.

▲
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V.l.n.r: Cees 
van Wouden-
berg, Paul 
Nobelen, Guy 
Demuynck

‘Voor zwijgende commissa rissen  
is echt geen plaats meer’

Nobelen: Uit onderzoek van de Vereniging voor 

Financieel-Economisch Management (FINEM) 

blijkt dat echte HR-kennis in de raad van com-

missarissen vaak onvoldoende aanwezig is. Hoe kijken 

jullie daar tegen aan?

Van Woudenberg: Ik ben het daar wel mee eens. De 

verhouding tussen specialisten en generalisten in de 

raad speelt daarbij mee. Is het aandeel van de eerste 

groep groter, dan zal je zien dat de aandacht voor HR-

issues kleiner wordt, hoewel echte ervaren generalisten 

meestal wel oog voor HR-gerelateerde zaken hebben. 

Ik zie vaak dat HR wordt overschaduwd door aandacht 

voor Finance & Control. De vraag is hoe je HR-kennis 

specifiek zou moeten verankeren. 

Demuynck: Ik heb zelf geen HR-achtergrond, maar 

Door:  Erik van Zadelhof  foto: Amaury Miller

herken dit toch ook wel. Raden van commissarissen 

zijn toch veelal samengesteld uit mensen met een meer 

algemene achtergrond, behalve natuurlijk de leden van 

de audit committee. HR is vaak niet op het hoogste ni-

veau vertegenwoordigd. Op zichzelf is dat opmerkelijk, 

want het zijn natuurlijk nog altijd de mensen die het 

verschil maken in een onderneming.

Van Woudenberg: Er wordt nog veel te vaak lippen-

dienst bewezen aan het belang van (aandacht voor) 

goede mensen. Dat geldt voor alle geledingen binnen de 

onderneming met inbegrip van de raad van commissa-

rissen zelf: als je daar de verkeerde mensen hebt, dan is 

dat een enorm afbreukrisico.

Demuynck: Punt is dat wanneer het fout gaat, dat dan 

de financiële gegevens veel sneller zichtbaar zijn in de 

buitenwereld, dan de mensen die daar achter schuil 

gaan. Een regelmatige review van het human capital is 

iets waar raden van bestuur zich regelmatig mee bezig 

houden. Ik vrees echter tegelijkertijd dat dat dan nog 

altijd niet genoeg is.

Van Woudenberg: Het kan lang broeien als het gaat om 

suboptimaal functionerende mensen zonder dat je daar 

weet van hebt. Finance is inderdaad veel zichtbaarder.

Nobelen: Is de theorie waar dat eigenlijk alle organi-

satiestructuren wel werken, zolang je er maar de juiste 

mensen voor hebt?

Demuynck: Ik ben wel geneigd het daar mee eens te zijn. 

Belangrijk blijft toch dat je goede afspraken maakt, waar 

iedereen zich aan houdt en dat je ook consequenties ver-

bindt aan de keuze voor een bepaald model. In de prak-

tijk zie je echter vaak heel verschillende interpretaties.

Van Woudenberg: Stel dat je kiest voor een CEO-model, 

dan moet je het er echt met elkaar over eens zijn wat dat 

nu precies betekent. In het CEO-model is het bijvoor-

beeld erg belangrijk dat je ook countervailing power 

organiseert. En dat blijkt juist nogal eens te ontbreken. 

Nobelen: Een vraag over de houdbaarheidsdatum van 

leden van de raad van bestuur. Nederlandse onder-

nemingen zijn opgerukt naar een twijfelachtige eerste 

plaats op de Europese ranglijst van kortstzittende 

bestuurders. Wat vinden jullie daarvan?

Van Woudenberg: Ik vind daar op zichzelf niets 

van. In sommige gevallen is een snel vertrek van een 

bestuurder terecht. Het gaat altijd om de omstandig-

heden van de onderneming. Kijk bijvoorbeeld eens 

naar DSM, een onderneming die totaal veranderd is. 

Dergelijke transformaties vragen van ons als commis-

sarissen dat wij met het bestuur een dialoog voeren 

over de juiste mensen voor de nieuwe situatie, bij-

voorbeeld dat je de raad van commissarissen en raad 

van bestuur voorziet van specifieke kennis van de 

nieuwe business waar de onderneming zich in begeeft.                                                                                                                   

Demuynck: Daarbij moet je je realiseren dat sommige 

bestuurders nogal eens worden benoemd met het 

Drie commissarissen over De werking van De nomination committee



6   de commissaris   de commissaris   7

oog op een zeer specifieke doelstelling, bijvoorbeeld een 

herstructurering of een exit. Je ziet dan dat de nieuw 

aangeworven bestuurder in die dingen inderdaad excel-

leert, maar dat wil helemaal niet zeggen dat hij ook 

goed is in een heleboel andere dingen.

Van Woudenberg: Wat mij – over zittingsduur gespro-

ken – wel eens dwars zit is dat je soms ziet dat een CEO 

geslachtofferd wordt, maar dat de diepere analyse van 

de problemen dan achterwege blijft. Onze vluchtige 

samenleving wijst graag een zondebok aan, maar het 

ligt lang niet altijd aan de CEO.

Demuynck: Ik hecht op zichzelf niet veel waarde aan 

een benoemingstermijn van vier jaar. Ik denk dat zo’n 

termijn vooral arbeidsrechtelijk van belang is.

Nobelen: Wat is jullie opvatting over in- of externe 

benoemingen in de raad van bestuur?

Van Woudenberg: Die vraag lijkt mij wat te algemeen, 

maar op zichzelf vind ik het een goede vuistregel als je er 

naar streeft om zo’n 25 % van de mensen van buiten de 

onderneming te halen. Dat geeft een gezonde dynamiek.

Demuynck: Ik heb daar, net zomin als Cees, een zeer 

uitgesproken mening over. Het antwoord op de vraag 

hangt voor alles af van de omstandigheden. Voor beide 

kan iets te zeggen zijn. Als je op een dood spoor bent 

geraakt, kan het goed zijn om iemand van buiten aan te 

trekken, die de boel opklopt.

Van Woudenberg: En vanuit de motivatie van jong ta-

lent is het juist weer goed om het perspectief op de raad 

van bestuur open te houden. 

Nobelen: Er zijn grofweg drie typen commissarissen: 

controleurs (er zit altijd wel een controlfreak tussen), men-

sen die acteren op basis van vertrouwen en mensen die 

acteren op basis van trust but verify. Ik merk vaak dat bij 

de benoeming van nieuwe commissarissen onvoldoende 

wordt gekeken naar de vraag hoe de kandidaat in het team 

past en een goede balans tussen die typen oplevert. 

Demuynck: Het gaat binnen de raad van commissaris-

sen om:  toezicht houden, het meebrengen van speci-

fieke expertise die van nut is voor de onderneming en 

teamwork, dus dat je elkaar durft aan te spreken, zowel 

onderling als in de relatie met de raad van bestuur. Als 

er in het selectieproces niet wordt gekeken naar wat 

voor type de kandidaat is, dan creëer je daarmee in 

potentie een suboptimaal functionerend orgaan. Het is 

de voorzitter van de raad van commissarissen die een 

uiterst vitale rol heeft te spelen bij het vinden van die 

complementariteit. 

Van Woudenberg: Het mooiste is als je een voorzitter 

hebt die alleen dominant is als het echt moet. Dat kan 

dan best een ex-CEO zijn, zolang die maar begrijpt dat 

die toezichtrol andere vaardigheden vereist dan zijn 

eerdere functie.

Nobelen: Ik zie vaak dat men vooral zoekt naar com-

missarissen die elders al commissaris zijn. Ook heb ik 

de indruk dat bij bestuursbenoemingen in de huidige 

sfeer van risicoaversie de zogenaamde out-of-the-box-

benoemingen – dus mensen aan wie je in eerste instan-

tie niet zo snel zou denken – bijna helemaal taboe zijn 

geworden. Klopt dat?

Van Woudenberg: Op zichzelf hoeft dat niet voort te 

vloeien uit wat jij noemt risicoaversie. Als een goede 

analyse een atypische oplossing voorschrijft, kan ik mij 

heel wel voorstellen dat je out-of-the-box gaat. 

Demuynck: Waar het om gaat is dat je in een situatie 

kunt komen, waarin je zegt: hier moet iets veranderen. 

Dan kan er bijvoorbeeld behoefte zijn aan een CEO 

met een sterk profiel op het gebied van klantvriende-

lijkheid. Horses for courses dus; ik geloof niet in een 

CEO die zijn kunstje overal kan vertonen. 

Nobelen: Wat is jullie opvatting over de tendens dat 

raden van bestuur en commissarissen steeds internatio-

RoNDETAFEL

V.l.n.r: Erik 
van Zadelhof, 
Cees van 
Wouden-
berg, Paul 
Nobelen, Guy 
Demuynck

RENÉ koTTMAN

René Kottman was ook voor dit gesprek uitgenodigd 
maar bleek door omstandigheden verhinderd. Na le-
zing van het verslag voegde hij nog zijn onderstaande 
commentaar toe.

over HR-kennis in de raad van commissarissen
Als het goed is, komt in het profiel van de raad van 
commissarissen het aspect human resources voor. 
dat hoeft echter niet door een hr-specialist te wor-

den ingevuld. Ik zie dat meer leden van de raad gevoel en ervaring hebben voor 
de personele kant van de onderneming, zonder dat zij nu elders een hr-functie 
hebben of hadden. de huidige nadruk op strategie, finance en control in de 
raad van commissarissen  is overigens niet zo verbazingwekkend. dus moet je 
andere thema’s ook hun plek in de vergaderplanning geven.
 
over organisatiestructuren
Niet alle organisatiemodellen zijn voor elke situatie geschikt. Zelfs het beste 
model is een ramp als het door op zich ’juiste’ bestuurders verkeerd wordt 
ingevuld. Laat staan als er ook nog  ‘foute‘ bestuurders mee aan de haal gaan. 
de wisselwerking tussen individuele bestuurders en organisatiestructuren luis-
tert nauw, is uiterst complex en leent zich niet voor axiomatische uitspraken. 
hier ligt bij uitstek een meerwaarde voor de raad van commissarissen, maar 
ook dan kan het, ondanks alle gebundelde ervaring, nog goed misgaan. 
 
over de houdbaarheidsdatum van de raad van bestuur
Ik ben het eens met wat Van woudenberg zegt over het aanwijzen van de CEo 
als zondebok. Je moet als raad van commissarissen koel blijven: is de CEo deel 
of zelfs veroorzaker van het probleem of is hij deel van de oplossing van het 

probleem? dat moet in hoge mate bepalend zijn voor zijn aanblijven of vertrek in 
een crisissituatie. dat vereist soms wel moed van de raad van commissarissen.
 
over in- of externe benoemingen
de praktijk van het besturen van ondernemingen is te veelzijdig om daar alge-
mene normatieve uitspraken over te doen. Ik begrijp de behoefte daaraan wel, 
maar elke situatie is weer anders en vereist dus een andere oplossing, zowel 
bij de samenstelling van de raad van bestuur als de raad van commissarissen. 
het is bij uitstek de Nomination Committee die dit geheel en de bijbehorende 
processen moet bewaken en invullen. dat vereist de aanwezigheid van be-
stuurlijke ervaring, bezonkenheid en mensenkennis. En zelfs de meest ervaren 
commissarissen zullen moeten erkennen,  dat ze soms toch nog heel verkeerde 
inschattingen van mensen maken. Zowel in positieve als in negatieve zin. 
 
over beroepscommissarissen
Misschien moet ik hier geen mening over geven, want ik ben zelf na mijn pensi-
onering bijna full time commissaris en toezichthouder. Ik vind er niets op tegen, 
dat bestuurders tegen of aan het einde van hun loopbaan als commissaris 
actief blijven en daar hun nieuwe beroep van maken. Zij kunnen zo hun erva-
ring elders inbrengen en zelf in een nieuwe rol een andere invulling aan hun 
professionele leven geven.
 
René kottman is gepensioneerd als voorzitter raad van Bestuur Ballast 
Nedam N.V. (64 jaar). daarvoor directievoorzitter  managementadviesbureau 
Berenschot. President-commissaris delta Lloyd, Keyrail (Exploitatiebedrijf Be-
tuweroute), Altera Vastgoed, warmtebedrijf rotterdam, commissaris wavin, 
voorzitter MCA-Gemini Ziekenhuizen Groep, bestuurslid de Baak en bestuurs-
adviseur Berenschot.

naler worden samengesteld?

Van Woudenberg: Voor bepaalde ondernemingen is 

dat volstrekt logisch, om niet te zeggen noodzakelijk. 

Onderschat – zeker als je daarmee gaat beginnen – 

echter niet de aardverschuiving die dat oplevert binnen 

de raden van bestuur en commissarissen. Je krijgt een 

volstrekt andere dynamiek met verstrekkende conse-

quenties. Wat dat betreft prijs ik mij als Nederlander 

wel gelukkig met onze kosmopolitische instelling. In 

landen als Frankrijk of Italië is het veel minder gebrui-

kelijk dat er buitenlanders zitten op belangrijke posten 

in de onderneming en al helemaal niet in de raad van 

bestuur of raad van commissarissen. Overigens moet ik 

zeggen dat er  in de samenwerking van internationaal 

samengestelde organen ook wel iets is af te dingen op 

dat zogenaamde kosmopolitisme, waarmee Nederlan-

ders zich zelf zo graag prijzen. Wij hebben geen goede 

antenne voor andere culturen. Wij zijn er trots op als we 

onomwonden hebben gezegd ‘waar het op staat’. Maar 

we hebben geen goede intuïtie voor hoe dat op anderen 

over komt. Onze directheid is dus niet zonder risico. ▲



Demuynck: Laat die vraag vooral afhangen van de 

focus van de onderneming. Op wat Cees  zegt heb ik 

trouwens nog iets aan te vullen. Ik weet niet of er een 

direct verband is, maar er zijn meer Belgen topman 

(geweest) bij Nederlandse ondernemingen – onder 

meer bij ING, Heineken en Grolsch – dan andersom. Ik 

vind als Belg dat Nederlanders een zeer uitgesproken 

identiteit hebben. Vaak wordt een mening geponeerd 

die andere meningen uitsluit. In België is men flexibeler 

en wordt er beter geluisterd.

Nobelen: Wat is jullie mening over het selectieproces 

van commissarissen? En wat als het daarbij gaat om 

meerdere kandidaten in competitie?

Demuynck: Ik zie verschillende varianten naast elkaar. 

Bij een bedrijf dat ik goed ken werkt het heel proce-

dureel: men maakt eerst een profiel, daarop komt dan 

commentaar, vervolgens wordt een bureau ingescha-

keld, dan komt er een lijst met kandidaten van vijf die 

wordt terug gebracht naar drie enzovoort. Bij andere 

bedrijven gaat het informeler.

Van Woudenberg: Meestal is er een shortlist. De vraag 

is dan: wie kent die mensen? Wie zetten we boven-

aan en wie gaat met hen bellen om te peilen of ze er 

überhaupt wel voor voelen. Ik ben niet tegen compe-

titie, zolang het een gesloten procedure is, waarbij de 

vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Nobelen: Wat is jullie opvatting over het fenomeen 

beroepscommissaris?

Demuynck: Ik vind toch dat je echt relevante werkerva-

ring moet hebben, waarbij je zelf de tucht van de markt 

aan den lijve hebt ondervonden. Ik betwijfel of beroeps-

commissarissen aan die eis voldoen.

Nobelen: Zijn grosso modo de kwaliteit en het zelfkri-

tisch vermogen van het commissariaat verbeterd? 

Van Woudenberg: Ik ben van mening dat er in de afge-

lopen periode stappen zijn gezet, waarbij het soortelijk 

gewicht van commissarissen – en daarmee dus ook van 

de commissies, waaronder de nomination committee 

– aanzienlijk is toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de 

na Tabaksblat ingevoerde evaluatie. Dat is een proces 

dat bijzonder goed wordt gedocumenteerd en serieuzer 

is dan ooit. Ook bijvoorbeeld zo’n onderwerp als her-

benoeming is iets waar zeer consciëntieus mee wordt 

omgegaan. Zoiets is bepaald geen hamerstuk.

Demuynck: Ik deel de observaties van Cees. De 

evaluatie geeft meestal een hele lijst van vervolgacties 

en daar wordt veel meer aandacht aan besteed dan 

vroeger. Ik zie dat men zich goed voorbereidt. Het 

komt, anders dan vroeger, eigenlijk niet meer voor 

dat men bijvoorbeeld zijn stukken niet heeft gelezen. 

Voor commissarissen die de vergaderingen vooral 

zwijgend bijwonen, zonder eigen inbreng, is echt 

geen plaats meer. ■

‘ Soms wordt een CEo geslacht-
offerd, maar dan blijft de diepere 
probleemanalyse achterwege’
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V.l.n.r: Cees 
van Wouden-
berg, Guy 
Demuynck Op 7 april 2009 heeft de Commissie-Maas haar rapport uitgebracht. 

Veel aandacht ging daarbij tot dusverre uit naar de rol van de raad van 
commissarissen en het beloningsbeleid bij banken. in dit artikel wordt 
een aantal andere elementen van het rapport van de Commissie-Maas 
belicht. Bart Joosen is van mening dat de door de Commissie-Maas 
voorgestelde rol van de raad van commissarissen op het gebied van ri-
sicomanagement de scheiding tussen bestuurstaken en toezichtstaken 
doorbreekt. Daarnaast stelt hij dat de kredietcrisis minder ernstig zou 
zijn geweest als de regels van Bazel ii  inzake het operationeel risico-
management tijdig in best practices waren omgezet.

▲
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Commissie-Maas bepleit 
zwaardere rol voor  
commissarissen bij banken

De Commissie-Maas had als taak te 

onderzoeken hoe het kon gebeu-

ren dat de Nederlandse bancaire 

sector werd meegesleept in de mondiale 

crisis in de financiële sector. Vooral de 

steunmaatregelen van de (Nederlandse) 

overheid hebben veel kritiek losgemaakt. 

Ook het punt van de excessieve belonin-

gen kreeg veel aandacht. De Nederlandse 

banken reageren veelal schuldbewust.

De Commissie-Maas heeft in haar rap-

port de verleiding kunnen weerstaan 

om een eenzijdige focus te leggen op 

beloningsbeleid en bonussen van bank-

bestuurders en komt in haar rapport 

BANkENToEZIChT

Door:  Bart Joosen

Bart Joosen is voorzitter van de Amsterdamse praktijkgroep Finance & Projects 

van dLA Piper. hij doceert en schrijft regelmatig over risicomanagement in de 

financiële sector.
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met een uitgebreide reeks aanbevelingen 

over tal van onderwerpen. Veel van deze 

aanbevelingen worden ook voorzien 

van een prioriteit om binnen een jaar te 

worden gerealiseerd. Vooral de aan-

beveling dat banken bij het hanteren 

van het stakeholders-model hun focus 

moeten verleggen van het kortetermijn-

belang van aandeelhouders naar dat van 

klanten en hun maatschappelijke rol 

krijgt veel aandacht. Minister Bos zei in 

zijn eerste reactie op het rapport dat ‘de 

belangen van de spaarders en klanten 

voor het bestuur van de bank terecht 

voorop dienen te staan. Helaas was dat 

kennelijk geen vanzelfsprekendheid bij 

banken1.’

Een van de vragen die tot dusverre 

onbeantwoord bleef, is de vraag in 

hoeverre de bestaande eisen aan het 

risicomanagement van banken reeds 

voldoen. Banken moeten al sinds jaar en 

dag een streng intern risicomanagement 

voeren. Daarop wordt toezicht uitgeoe-

fend door externe toezichthouders, zoals 

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit 

Financiële Markten. In dit kader stelt 

Bazel II verscherpte eisen aan risicoma-

nagement door banken. Bazel II werd in 

2007 geïmplementeerd. Het is de vraag 

of eerdere invoering de kredietcrisis had 

kunnen voorkomen of had verzacht.

De Commissie-Maas gaat hierop in en 

behandelt een tweetal aspecten. In de 

eerste plaats beveelt de Commissie aan 

dat er een duidelijkere rol moet komen 

op het gebied van risicomanagement 

voor (i) de raad van commissarissen, 

in het bijzonder door instelling van 

een Risk Committee, en (ii) de Chief 

Risk Officer (de CRO) van banken. Ten 

het risicomanagement in te kaderen in 

de formele bevoegdheden van de CRO? 

Door de aanbeveling van de Commissie 

wordt, opnieuw, een onduidelijke rol van 

de raad van commissarissen gedefinieerd. 

De voorgestelde betrokkenheid van de 

raad van commissarissen bij het PAP is 

wederom een voorbeeld waarbij de afba-

kening tussen bestuurstaken en toezicht-

staken doorbroken dreigt te worden.

Bazel II en het externe toezicht 
op banken
De Commissie-Maas bepleit dat de ex-

terne toezichthouder eerder en krachtda-

diger gebruik moet kunnen maken van 

zijn bestaande bevoegdheden om in te 

grijpen als blijkt dat het interne risico-

management van de bank ontoereikend 

is. De externe toezichthouder zou daarbij 

ook strenger moeten kunnen zijn bij het 

opleggen van hogere kapitaaleisen. 

De Commissie-Maas betoogt dat de 

huidige uitgangspunten van Bazel II 

zoals wij die in onze wet- en regelgeving 

kennen niet hoeven te worden herzien. 

Het valt daarbij wel op dat men in Ne-

derland bij het toepassen van de Bazel 

II-regels met een grote boog om één 

specifiek element van Bazel II heenloopt: 

het beheersen van het operationeel risico 

van banken. Ook de Commissie-Maas 

maakt niet duidelijk of tekortschietend 

operationeel risicomanagement aanlei-

ding kan zijn voor een strenge ingreep. In 

de internationale literatuur is dat anders. 

‘ Banken moeten al sinds jaar en dag een 
streng intern risicomanagement voeren’

tweede gaat de Commissie in op de 

rol van de externe toezichthouder bij 

het evalueren van de uitkomsten van 

het gevoerde risicomanagement bij het 

adresseren van de zogenaamde “kapitaal-

toereikendheid” van banken. Op beide 

aspecten ga ik hierna afzonderlijk in.

De rol van het Risk Committee 
bij banken 
De nadrukkelijke betrokkenheid van 

de raad van commissarissen dient tot 

uitdrukking te komen door de instelling 

van een Risk Committee naast het Audit 

Committee. Beide Committees dienen 

nauwgezet samen te werken in het 

maken van aanbevelingen voor de voltal-

lige raad van commissarissen. Het Risk 

Committee moet er daarbij op toezien 

dat het bestuur van de bank een gezonde 

risk appetite hanteert. De commerciële 

belangen van de bank moeten in balans 

blijven met de risico’s voor de primaire 

stakeholders van de bank, namelijk 

spaarders en klanten. Daarbij mag de 

bank ook niet haar maatschappelijke rol 

uit het oog verliezen. 

De raad van commissarissen moet van 

de Commissie-Maas een intensieve rol 

krijgen bij het vaststellen van de con-

touren van het risicomanagement. De 

raad van commissarissen moet daarbij 

voldoende worden geïnformeerd over 

de gemaakte keuzen en gehanteerde 

uitgangspunten van het beleid op het ge-

bied van risicomanagement. Dit ‘nieuwe’ 

risicomanagement leidt tot aanpassing 

van de rapportages. Die worden naar 

verwachting immers steeds uitgebreider 

en ingewikkelder. Om de rapportages 

goed te kunnen interpreteren is een ver-
2  Operational Risk Toward Basel III, Best practices, Issues in Modeling, Management and Regulation, Wiley Finance, ed. Greg Gregoriou, New Jersey, (2009).

3  Zie mijn bijdrage: “Aanpassing van de Capital Requirements Directive voor het originate-to-distribute model bij securitisaties”, Tijdschrift voor Financieel Recht, nr. 2/3 februari/maart 2009. 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 371, nr. 163, p. 3.
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Zo merkt professor Ulrich Hommel in 

zijn voorwoord bij het onlangs versche-

nen: Operational Risk Toward Basel III2 

op dat er niet alleen veranderingen op 

het gebied van toezicht nodig zijn. De 

banken moeten zelf ook aan de slag. Er 

bestaan al uitgebreide beheersingsmaat-

regelen voor kredietrisico en marktri-

sico. Deze maatregelen moeten worden 

betrokken bij het verder ontwikkelen 

van het operationele risicomanagement. 

Dit geldt met name voor gestructureerde 

producten, zoals securitisaties.

Operationeel risico in de context 
van de kredietcrisis
Operationeel risico wordt gezien als 

risico op verlies dat wordt veroorzaakt 

door inadequate of niet goed werkende 

interne processen, mensen of systemen 

of door externe omstandigheden. De re-

gels voor operationeel risicomanagement 

zijn nog maar recent ingevoerd. Daar-

door staat operationeel risicomanage-

ment nog in de kinderschoenen. Voor 

de toezichthouder is het moeilijk om er 

toezicht op te houden. Het vereist name-

lijk diepgravende kennis van de manier 

waarop een bank opereert (gebruik van 

systemen, interne organisatie, etc.). Dat 

kan per bank sterk verschillen.

Naar mijn overtuiging zou de huidige 

kredietcrisis minder ernstig zijn geweest 

als de markt de kans had gehad om de 

nieuwe regels over operationeel risico-

management tijdig in best practices om te 

gaande kennis nodig van hoe een bank 

werkt. De rapportages in combinatie 

met de vereiste vergaande operationele 

kennis maken het mogelijk om risico’s af 

te wegen. Deze afweging leidt vervolgens 

tot beleidsacties op het gebied van risi-

comanagement. Ik vraag me af of hierbij 

terecht een intensieve rol voor de raad 

van commissarissen wordt weggelegd. 

In ons Nederlandse vennootschaps-

rechtelijke bestel bestaat immers een 

duidelijke afbakening tussen bestuursta-

ken en toezichtstaken. Een te intensieve 

betrokkenheid van de raad van commis-

sarissen op bijvoorbeeld het beleid op 

het gebied van risicomanagement dreigt 

die afbakening te doorbreken.

De rol van de Chief Risk Officer 
bij banken
Een andere, frappante, aanbeveling van 

de Commissie-Maas betreft de aanbe-

volen rol van de CRO bij banken. De 

Commissie overweegt ten eerste dat de 

CRO dient te worden gepositioneerd op 

het hoogste bestuursniveau, de raad van 

bestuur van de bank derhalve. De CRO 

zou eindverantwoordelijk moeten zijn 

voor de risicocultuur en de risk appetite 

van de bank. Het lijkt erop, dat de CRO 

de commerciële tak binnen de bank zou 

moeten kunnen ‘overrulen’. De rol van de 

CRO wordt naar mijn mening echter niet 

duidelijk ingekaderd door de Commissie-

Maas. Een voorbeeld hiervan is het 

Product Approval Process (PAP). Hierin is 

de wijze vastgelegd waarop het risicoma-

nagement dient te worden gehanteerd. 

Bij het PAP worden nieuw ontwikkelde 

producten getoetst op de naleving van 

interne en externe regelgeving en de 

business principles die de bank hanteert. 

De Commissie gaat niet in op wat de 

rol van de CRO in dit proces is. De 

Commissie wekt de indruk dat bij de 

handhaving van een adequaat PAP de 

interne accountant en het Risk Commit-

tee van de raad van commissarissen een 

rol dienen te spelen. Maar had het niet 

voor de hand gelegen om dit aspect van 

kunnen zetten. Dit geldt voor Nederland-

se, maar vooral voor buitenlandse banken.

De toekomstige uitdagingen in de Neder-

landse markt zijn vooral te vinden in de 

wijze van aanbieden van financiële pro-

ducten en diensten. Hier worden in feite 

niet door de bank risico’s genomen, maar 

door derden die betrokken zijn bij het 

distributieproces . Dit moet bewaakt wor-

den. Ook meen ik dat er in dit verband 

nog eens nagedacht moet worden over de 

spanningen die het originate-to-distribute-

model met zich mee kunnen brengen3. Ik 

denk dan vooral aan de portefeuilles die 

banken van derden verkrijgen. Het is geen 

overbodige luxe als banken een scherpere 

toets op de kwaliteit van deze portefeuil-

les zouden uitvoeren. 

Daarin betrek ik ook de rol van de ex-

terne adviseurs, zoals de advocatuur. Zij 

hebben een verplicht voorgeschreven rol 

in het kader van operationeel risicoma-

nagement. Zij moeten de adequaatheid 

van de door de bank gemaakte afwe-

gingen ten aanzien van het operationeel 

risico objectiveren (de functie van ex-

terne – legal - opinions). Daarbij hebben 

zij wellicht ook af en toe de verleiding 

van de commercialiteit niet kunnen 

weerstaan. Het is ook aan de externe 

adviseurs van banken om na te gaan op 

welke wijze zij kunnen bijdragen aan het 

herstel van het vertrouwen in banken. 

Zelfonderzoek naar de betrokkenheid in 

het verleden hoort daar in navolging van 

de Commissie-Maas evenzeer bij. ■



richard Fens interviewde met Boudewijn van 
ittersum, voormalig voorzitter van de raad van 
commissarissen van energiebeurs ENDEX

Fens: Boudewijn, kun jij aangeven waardoor het governance 
model van ENDEX zich kenmerkte?
Van Ittersum: Simpel gezegd door twee dingen. Allereerst 

de statuten waarin werd bepaald dat een aandeelhouder 

maximaal 10% van het aandelenkapitaal van de vennoot-

schap mag hebben en dat wijziging van de statuten alleen 

mogelijk is op voorstel van de raad van commissarissen. 

Bij de fusie van APX en ENDEX kon men dus niet om 

Het Presidium als  
governance tool

Door:  Léon Korsten

de raad van commissarissen heen. De raad van commis-

sarissen bestond uit een onafhankelijke voorzitter, een 

onafhankelijke vicevoorzitter en tien leden op voordracht 

van de grote aandeelhouders1. Een dergelijk model kom 

je elders ook wel tegen, maar niet erg vaak. In de tweede 

plaats kenmerkte de governance van ENDEX zich door 

een actief en krachtig ‘Presidium’ als kerngroep van de 

raad van commissarissen, behalve uit mijzelf bestaande 

uit Gilles Izeboud als vicevoorzitter van de raad van com-

missarissen en de heren Van ‘t Noordende (Essent) en 

Bosman (Electrabel) als leden-commissaris. Als voorzitter 

was ik de bewaker van de strategie en verantwoordelijk 

voor personele issues. Izeboud was voorzitter van de audit 

committee en primair verantwoordelijk voor risicobeheer 

en accounting. Van ‘t Noordende en Bosman leverden 

als vertegenwoordigers van twee grote aandeelhouders / 

marktpartijen de benodigde marktinbreng.

Fens: hoe is ENDEX omgegaan met de spanning tussen 
nauw betrokken aandeelhouders en het belang van de 
onderneming, de beurs? 
Van Ittersum: Een energiederivatenbeurs als ENDEX 

komt alleen van de grond als daarvoor bij marktpartijen 

– aanbieders en vragers van contracten voor toekomstige 

levering van elektriciteit en gas - voldoende draagvlak 

bestaat. Voor de startfase is nauwe betrokkenheid van 

marktpartijen als verschaffers van kapitaal, liquiditeit en 

marktkennis derhalve cruciaal. De grotere aandeelhouders 

kregen daarom ook een zetel in de raad van commissaris-

sen. Je kunt dit een bottom up-model noemen. Omdat 

ENDEX als derivatenbeurs een “gereglementeerde markt” 

in stand houdt en onder AFM-toezicht staat, moet de on-

afhankelijkheid van de directie absoluut gewaarborgd zijn. 

Geen van de aandeelhouders mag op de dagelijkse gang 

In december 2008 zijn ENdEX European Energy derivatives 
Exchange en APX, een energie spotmarkt, gefuseerd. de 
raad van commissarissen van ENdEX, onder leiding van Van 
Ittersum als voorzitter, speelde een prominente rol. ENdEX 
heeft een beurserkenning van Financiën/AFM. In de statuten 

van ENdEX is een bovengrens opgenomen van 10% voor het aandelenbezit 
per aandeelhouder. Voor een fusie met APX was statutenwijziging derhalve 
noodzakelijk. hiervoor was het initiatief van de raad van commissarissen 
vereist. ENdEX werd in het fusieproces bijgestaan door advocaten van dLA 
Piper onder leiding van richard Fens (Corporate) en Léon Korsten (regula-
tory). richard Fens interviewde Boudewijn Van Ittersum voor de commissaris 
over de governance aspecten van de fusie tussen ENdEX en APX.

feiten deal APX/ENDEX

APXENdEX

1   
Noot redactie: in zoverre dit marktpartijen waren bestond een regeling dat zij als lid van de rvc 
geen inzage kregen in gegevens van andere concurrenten.

Governance model derivatenbeurs ENDEX
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van zaken invloed hebben. Door ons governance model 

was dat uitstekend mogelijk. De toenmalige directie van 

ENDEX - Stephan Follender Grossfeld 2 als CEO en Dirk 

van Vuuren als COO - was volstrekt onafhankelijk. Door 

het genoemde plafond van 10% voor het aandelenbezit 

had geen van de aandeelhouders beslissende invloed. 

Het Presidium als governance tool

Fens: wat was de rol van het Presidium in de fusie met APX?
Van Ittersum: Hier is de strategie van ENDEX van be-

lang. De ene pijler daarvan was dat de betrokkenheid van 

marktpartijen als aandeelhouders in de startfase cruciaal 

is. Zodra het bestaansrecht van ENDEX als derivaten-

beurs bewezen zou zijn, lag een beursgang of andere 

wijziging in de aandeelhoudersstructuur voor de hand. 

De andere pijler van onze strategie was dat samenwer-

king van ENDEX met een of meer andere (internationale) 

energiederivatenbeurzen na enkele jaren logisch was. 

Door de Europese Commissie en grote lidstaten wordt 

hard gewerkt aan de vorming van één Noordwest-Euro-

pese energiemarkt. Het is evident dat derivatenbeurzen 

daarbij een belangrijke rol zullen vervullen en het is ook 

evident dat ENDEX als betrekkelijk kleine Nederlandse 

speler zich op termijn bij een grotere broer zal moeten 

aansluiten. Het Presidium heeft bij de voorbereiding, be-

sluitvorming en uitvoering van de fusie samen met de di-

rectie van ENDEX een sleutelrol gespeeld. Alle onderhan-

delingen werden door de directie gevoerd, maar doordat 

het Presidium slechts uit vier personen bestond waren wij 

in staat snel en slagvaardig te communiceren en brain-

stormen, niet alleen intern binnen de raad van commis-

sarissen, maar juist ook met de directie. Besluiten kon het 

Presidium niet nemen, dat bleef uiteraard voorbehouden 

aan de voltallige raad van commissarissen. Het Presidium 

heeft de onvermijdelijke informatieachterstand van de 

raad van commissarissen door doorlopende communica-

tie sterk verkleind. Door de genoemde samenstelling van 

het Presidium was bovendien zowel de onafhankelijkheid 

als de noodzakelijke inbreng van de aandeelhouders/

marktpartijen gewaarborgd. Ik heb ons Presidium als uit-

stekend midden tussen het one tier- en het two tier-model 

ervaren, ideaal om met kritische reflectie en op gepaste 

afstand van de directie draagvlak te creëren.

Van bottom up naar bottom down

Fens: wat is de uitkomst van de fusie met APX voor de 
strategie van ENDEX?
Van Ittersum: De ironie is misschien wel dat we van het 

bottom up-model van ENDEX zijn overgegaan naar het 

bottom down-model van APX. Daarmee bedoel ik dat 

APX vrijwel een volle dochter is van het staatsbedrijf 

TenneT, beheerder van het landelijke elektriciteitsnet, 

en Gasunie. Simpel gezegd zijn TenneT en Gasunie – en 

daarmee ook APX - instrumenteel aan het overheidsbe-

leid. De regering wil graag dat Nederland de gasrotonde 

van West-Europa wordt. Vanuit deze optiek lag een 

bundeling van APX als spotmarkt en ENDEX als deriva-

tenbeurs voor de hand. Daaruit volgt overigens niet dat 

APX en ENDEX geheel in overheidshanden moeten zijn. 

Bij de oprichting van ENDEX zag toenmalig minister 

Jorritsma geen rol voor de overheid als aandeelhouder. 

Mede onder invloed van de huidige crisis lijkt dat nu 

anders te liggen. In het kader van de fusie zijn echter 

over de middellange termijn strategie van APX/ENDEX 

voor alle partijen goede afspraken gemaakt. 

Lessons learned

Fens: welke lessen heb je uit het fusieproces getrokken? 

Van Ittersum: Dat zijn er drie. In de eerste plaats vind 

ik bij een friendly take-over als de onderhavige eenstem-

migheid van de betrokken directies en het betrokken 

management over de beoogde gezamenlijke strategie een 

must. Je moet de strategie uitdragen naar alle stake-

holders. In de tweede plaats is tijdige inschakeling van 

deskundige en onafhankelijke juridische en financiële 

adviseurs van groot belang. Alleen dan kunnen zij het 

complexe proces van meet af aan grondig begeleiden. Tot 

slot, en voor mij als voorzitter het allerbelangrijkste: je 

moet je strategie blijven ijken en herijken. Bij de uitvoe-

ring ervan moet je voortdurend een reality check doen: 

is de onderneming op de goede weg, doen wij de goede 

dingen, bestaat er wel behoefte aan wat wij doen? <

 

Boudewijn Franciscus baron van Ittersum (1939) was van 
1981 tot 1997 als voorzitter van de Vereniging voor de Ef-
fectenhandel (VvdE), hèt gezicht van de Amsterdamse Effec-
tenbeurs. hij gaf leiding aan de fusie in 1997 van de VvdE 
met de optiebeurs (Vereniging European options Exchange) 

die samen opgingen in de Amsterdam Exchanges NV (AEX). Van Ittersum is 
mede-initiatiefnemer van Capital Amsterdam, een platform om aandacht te 
genereren voor de financiële historie van Amsterdam, mede ter versterking 
van Amsterdam als financieel centrum (zie www.capitalamsterdam.nl)

2   Eertijds secretaris van de allereerste Nederlandse corporate governance com-
missie, onder leiding van Jaap Peters.
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Dien de Boer-Kruyt is volgens Management Scope een van de mach-
tigste vrouwelijke commissarissen van Nederland. Op de lijst die het 
magazine jaarlijks publiceert, neemt De Boer de vierde plek in. Naast 
haar commissariaten vindt ze het heerlijk om mensen uit alle lagen 
van de bevolking te coachen. ‘Als ik moet beoordelen of ik iemand 
persoonlijk advies wil geven, is niet mijn deskundigheid het belang-
rijkste, maar het feit of het tussen ons klikt.’ 

DENEVENFuNCTIEDENEVENFuNCTIE

Toen ik in 1987 mijn Bureau voor 

Beleidsontwikkeling, een manage-

mentconsultingbureau, verkocht, 

vroegen meerdere mensen mij of ik 

niet als klankbord voor hen kon blijven 

functioneren. Maar de afspraak was 

dat ik me vanwege het non-concur-

rentiebeding een paar jaar afzijdig zou 

houden van het werk dat ik eerst deed. 

Bij mij thuis langskomen voor een 

persoonlijk gesprek, vond ik echter wel 

prima. Zo groeide langzaam maar zeker 

mijn coachhobby uit tot een serieuze 

nevenactiviteit.’

Integer zijn
‘Ik ben gefascineerd door de vraag hoe je 

ervoor kunt zorgen dat uit mensen komt 

wie ze zijn. Hun geluk, hun creativiteit, 

hun idealen, hun mogelijkheden. Werke-

lijk bevrijd mogen worden van angsten 

en contactproblemen. Ik zoek naar een 

diep gevoel van balans, tussen wat we 

doen in het leven en waarvoor we staan. 

Tegenwoordig noemen we dat coachen, 

toen ik daar meer dan twintig jaar gele-

den mee begon, noemde ik het ‘persoon-

lijke managementbegeleiding’. Er bestond 

eigenlijk nog geen woord voor.’

‘Mijn hoofdfunctie is nog steeds het werk 

als commissaris. De functies die ik daar 

vervul, doen ook een beroep op mijn 

andere capaciteiten: cijfermatig inzicht 

en het beantwoorden van strategische 

vragen. Dat laatste vind ik na al die jaren 

nog steeds fascinerend en het is in deze 

tijd extra belangrijk. Elk bedrijf vraagt 

zich af wat het moet doen, ook nu je niet 

precies weet hoe het je de komende tijd 

zal vergaan door de huidige financiële 

crisis. Mijn mathematische kennis en 

econometrische achtergrond kan ik goed 

gebruiken bij het beoordelen van resulta-
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Zoeken 
naar 
een 
diep 
gevoel 
van  
balans

ten. Kernvraag, zeker in deze tijd, is: Wat 

is de essentie van een bedrijf? Hoe kan 

het integer zijn? Hoe kan het omgaan 

met zulke snelle veranderingen?’

‘Ik ben als commissaris vaak voorgedra-

gen door de ondernemingsraad. Boeiend, 

want wanneer ik die ingang heb, hoor ik 

vaak meer over wat er ook nog speelt in 

een onderneming. Je krijgt via medewer-

kers vaak buitengewoon inzicht in hoe 

een bedrijf ervoor staat. Overigens is 

het besef dat een commissaris zich niet 

alleen moet baseren op de informatie uit 

de top inmiddels meer ingeburgerd. De 

cultuur van een bedrijf bepaalt, beperkt 

of verrijkt een onderneming.’ 

 ‘Wat vaak onderbelicht blijft, is dat 

het werk van een commissaris vaak het 

lezen van lange rapporten vergt en veel 

overleg met mensen. Soms vind ik het 

fijner om te praten met directbetrokke-

nen, want dan heb je sneller door wat er 

aan de hand is. Door mijn ervaring als 

coach merk ik dat ik ook steeds vaker 

word gevraagd om de problematiek bin-

nen bijvoorbeeld een managementteam 

van een bedrijf op te lossen. Je bent er 

als bedrijf namelijk bij gebaat dat het 

goed gaat tussen de mensen die nauw 

met elkaar moeten samenwerken. Als ie-

dereen zijn werk met plezier doet, bereik 

je een beter resultaat.’

‘Als je ziet dat het onderling niet botert 

tussen managers – of het nu bij de be-

drijven is waar ik zelf bij betrokken ben 

of juist daarbuiten – jeuken mijn han-

den om aan de slag te gaan als coach. 

Ik heb heus ook niet alle antwoorden 

voorhanden, maar ik geef graag veel 

aandacht aan een goede samenwerking. 

Dat betekent ook dat je soms afscheid 

van iemand moet nemen, omdat die niet 

goed in het team past. Je moet dan niet Door:  Gwen van Loon Foto Sjaak ramakers

Wie: dien de Boer-Kruyt (64), commissaris bij reed Elsevier, SaraLee International, Imtech en Allianz Nederland

Nevenfunctie: coach voor top bedrijfsleven, vrije beroepers, overheidsfunctionarissen, maar ook voor mensen die 

minder te besteden hebben en op een andere manier actief zijn

schromen iemand voor te stellen ergens 

anders heen te gaan. Op een andere plek 

komen ze dan vaak beter tot hun recht.’

‘Wat ik ook  spannend vind, is het 

beantwoorden van de vraag waarom 

iemand een goede leider is. Dat is ‘ie 

alleen als hij of zij op een plek zit waar 

zijn capaciteiten tot volle bloei komen. 

Dat betekent dat je niet in elke fase 

waarin een bedrijf zich bevindt, de 

meest aangewezen aanvoerder bent.’

Energie en lichaam
‘Mijn klantenbestand is breed. Ik coach 

mensen uit de top van het bedrijfsleven, 

maar ook mensen in staffuncties, artsen 

en advocaten, overheidsfunctionarissen. 

Maar ook mensen die minder te beste-

den hebben. Ik wil me niet verkijken op 

de topfuncties en de leiders, het is goed 

bij iedereen eruit te halen wat erin zit. 

Verlegenheid of irritatie heeft bij ieder-

een een oorzaak. Ik help die te vinden, 

zodat mijn cliënten er hun voordeel mee 

kunnen doen.’

‘Uiteindelijk draait het voor mij steeds 

om de vraag: wat maakt mensen 

gelukkig? Daarom ben ik zo blij dat ik 

een brede achtergrond heb en in veel 

verschillende landen heb gewoond, niet 

alleen in het Westen, maar ook in Azië 

en Afrika. Daardoor heb ik veel culturen 

kunnen ervaren. In elke cultuur zijn 

andere manieren om tot vervulling te 

komen. In het Westen wordt veel gepraat, 

in het Oosten veel gekeken naar de ener-

gie en het lichaam. Hoe staat iemand, 

hoe ademt iemand, voelt hij zich vrij? 

Ik gebruik ervan wat past bij degene 

die voor me zit. Bij hem of haar moet 

de energie goed stromen, alleen dan zit 

iemand lekker in zijn vel en kan hij of zij 

vervulling vinden in werk en liefde.’ ■

‘
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Van Wissen: Buitengewoon interessant vind ik ook de 

inhoudelijke kant van mijn werk, dus alles wat met 

corporate governance te maken heeft. Binnen KPN ben 

ik een van de twee juristen die corporate governance 

in zijn portefeuille heeft. De ontwikkelingen op dat 

gebied gaan snel, dus je moet steeds goed nadenken of 

wat je doet nog steeds binnen die kaders valt. Elke keer 

dat er een nieuwe code wordt omarmd, levert dat dus 

vragen op als: voldoet ons jaarverslag nog of: voldoen 

de reglementen nog? En zo niet, gaan we aanpassen of 

uitleggen waarom we afwijken?

Jansen: Dat gedeelte ligt ook op mijn bord omdat ik 

ook de eindverantwoordelijkheid heb voor Juridische 

Zaken bij Electrabel. Ten tijde van de publicatie van 

de aanbevelingen van de Commissie-Frijns stond ik al 

in de startblokken voor een notitie over de betekenis 

daarvan voor onze onderneming.

Van Wissen: Een laatste belangrijk aspect van mijn 

functie is dat ik ervoor moet zorgen dat bestuursle-

den en commissarissen goed beslagen ten ijs kunnen 

komen, bijvoorbeeld door ze tijdens algemene vergade-

ringen van aandeelhouders te assisteren bij het beant-

woorden van vragen.

Wiggers: Is het een voordeel als de secretaris een jurist is?

Van Wissen: Ik denk dat het werk op zichzelf ook wel 

door een niet-jurist gedaan zou kunnen worden, mits 

is voorzien in goede juridische ondersteuning. Dat is 

echt heel belangrijk, omdat adequaat notuleren van 

levensbelang is. Zo leest bijvoorbeeld de accountant alle 

verslagen. Als een besluit nog niet definitief is, dan mag 

daarover in het verslag geen enkel misverstand bestaan. 

Als bijvoorbeeld wordt gesproken over de intentie een be-

paald bedrijfsonderdeel te verkopen en de beraadslaging 

daarover komt niet zorgvuldig in het verslag te staan, dan 

loop je het gevaar dat de accountant dat onderdeel kan 

beschouwen als een asset held for sale – dat kan verstrek-

kende gevolgen hebben. Als jurist heb je in ieder geval wel 

de goede pen, wat behoorlijk helpt bij de verslaglegging.

Jansen: Het is inderdaad een voordeel om jurist te zijn 

en een goede pen te hebben. Zo bemoei ik mij bijvoor-

beeld soms ook met het polijsten van notities die door 

medewerkers zijn opgesteld en die worden voorgelegd 

aan de raad van bestuur of commissarissen. In de 

praktijk betekent dat ook: veel weglaten. Maar ook met 

het oog op een latere audit komt het er op aan de zaken 

goed op te schrijven, zodat vragen in dat kader eenvou-

dig en snel kunnen worden beantwoord door verwij-

zing naar het verslag.

Wiggers: Hoe kijken jullie aan tegen de post-Sarbanes 

Oxley- benadering van ‘tick-the-box’, waar men nu weer 

wat losser mee om lijkt te gaan?

Jansen: Ik heb op zichzelf niet zo’n bezwaar tegen tick-

the-box. Die benadering geeft immers ook houvast. 

Waar het om gaat is dat je er niet te krampachtig mee 

om gaat en het vooral beschouwt als een zaak van plan-

ning. In die zin zou je kunnen zeggen dat de secreta-

ris juist een tick-the-box-achtige benadering dient te 

hebben. Je faciliteert daarmee adequaat toezicht; de 

commissarissen kunnen zich daardoor immers volledig 

op de inhoud richten.

Van Wissen: Ik herken dit. Zo stuur ik nooit iets 

Het vlekkeloos functioneren van de raad van commis-
sarissen en de raad van bestuur is niet alleen afhan-
kelijk van corporate govenance-modellen of reglemen-
ten, maar ook van het optreden van een belangrijke 
functionaris achter de schermen: de secretaris. Sander 
Wiggers, notaris bij DLA Piper, interviewde Michel van 
Wissen, secretaris raad van bestuur bij KPN en Patric 
Jansen, directiesecretaris bij Electrabel Nederland die 
het secretariaat van de raad van bestuur combineert 
met dat van de raad van commissarissen. 

▲

V.l.n.r: Patric 
Jansen, 
Michel van 
Wissen  

Door:  Erik van Zadelhof

‘Een goede secretaris faci liteert adequaat toezicht’

Wiggers: Voor het grote publiek zal jullie rol onbe-

kend zijn. Wat is volgens jullie het belangrijkste 

aspect van jullie werk en waarin zit de uitdaging?

Van Wissen: Het begint met het winnen van vertrou-

wen. Zonder vertrouwen kun je het echt vergeten. Mijn 

uitdaging is dat de bestuursorganen hun werk goed 

kunnen doen. Ik kan mij niet veroorloven dat ik te 

horen krijg: ‘had je dat nu niet eerder kunnen zeggen?’. 

Als de raad van bestuur tot goede besluitvorming komt, 

beleef ik dat ook als mijn aandeel in het succes van de 

genoteerde onderneming die KPN is. 

Jansen: Ik ben het geheel met Michel eens: vertrouwen 

is inderdaad essentieel. Je krijgt nu eenmaal met zaken 

te maken die lang niet altijd voor iedereen zijn bestemd. 

Dat vereist een hoge mate van integriteit bij de secre-

taris, waarop commissarissen en bestuurders moeten 

kunnen vertrouwen. Het feit dat ik in mijn functie 

zowel bij het bestuur als bij de commissarissen zit, 

maakt het extra complex. Dat vraagt bedachtzaamheid 

en een zekere terughoudendheid; ik ben mij er telkens 

van bewust welke pet ik op heb. 

Van Wissen: Als secretaris ben ik tevens verantwoorde-

lijk voor het reilen en zeilen van het bestuurssecretariaat. 

Die afdeling bestaat bij KPN uit zo’n zeven mensen. 

Uit dien hoofde ben ik dus verantwoordelijk voor het 

logistieke gedeelte rond de vergaderingen. 

Jansen: Ook dat is herkenbaar. Mijn baan omvat zowel 

de typische secretariaatswerkzaamheden, als ook al-

lerlei organisatorische aspecten om alles vlekkeloos te 

DuBBElINTErVIEw

laten verlopen. Bij die laatste aspecten ben ik directer 

betrokken bij de uitvoering ervan dan Michel. Als de 

raad van commissarissen bijeen komt op onze nieuw-

bouwlocatie, houd ik  bijvoorbeeld ook in de gaten dat 

er zoiets als veiligheidshelmen geregeld zijn. Men moet 

er blind op kunnen vertrouwen dat alles klopt en in die 

zin ben ik soms ook meer een logistiek manager. Mijn 

uitdaging bestaat erin dat ik moet zorgen dat de raad 

van commissarissen zich uitsluitend met inhoudelijk 

toezicht kan bezig houden en dat hij daarin niet belem-

merd wordt. Hoewel er voor wat betreft (naleving van 

de) regelgeving voor mij wel degelijk een inhoudelijke 

component aan verbonden is, is mijn taak als secretaris 

ook voor een groot deel het managen van het proces 

van besluitvorming door de raad, waaronder tevens 

begrepen de invulling van de logistiek rond besluitvor-

ming en vergaderingen.
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rond omdat het moet. Ik probeer te verkopen wat ik 

doe en maak altijd duidelijk waarom het relevant is dat 

men er op reageert. Overigens heeft de benadering van 

process over substance de huidige crisis niet kunnen 

voorkomen. Te veel gewicht hechten aan tick-the-box 

kan ook een board opleveren die wat ambtelijk gaat 

functioneren. En dat is juist niet wat je wilt. Zeker als 

de marktomstandigheden vragen om een sterke leider, 

die op onorthodoxe wijze doet waar de onderneming 

op dat moment behoefte aan heeft. Zo’n leider heeft 

minder met een tick-the-box-benadering. Als secretaris 

moet je dat ook aanvoelen.

Wiggers: Of is de indruk juist dat besturen van een on-

derneming meer voor typische bestuurders is weggelegd? 

Jansen: Door de toegenomen regeldruk en aandacht 

voor compliance lijkt het accent binnen bestuurska-

mers wel te verschuiven van meer ondernemend naar 

bestuurlijk. Dat heeft ook een logisch effect op (de aard 

van) het toezicht van commissarissen. De secretaris, als 

kenner van de regels bij uitstek, kan daarbij een promi-

nente rol spelen in de ‘ontzorging’ van bestuurders en 

commissarissen voor wat betreft allerlei formaliteiten 

die voortvloeien uit regelgeving, zodat zij zich kunnen 

concentreren op de belangrijke zaken.

Wiggers: Een duidelijke ontwikkeling binnen de dis-

cussies over goed toezicht is de nadruk op het belang 

van teambuilding tussen de leden van de raad. Spelen 

jullie ook een rol in dat proces?

Jansen: Cohesie binnen de raad is en blijft belangrijk 

en je kunt daaraan onder meer bijdragen door het 

organiseren van wat ik noem de nodige ‘buitenschoolse’ 

activiteiten. De voorzitter speelt een prominente rol 

bij de teambuilding; bij Electrabel draag ik suggesties 

hiervoor aan en coördineer de uitvoering. 

Van Wissen: Belangrijk is dat cohesie tussen bijvoor-

beeld de raad van bestuur en de raad van commissaris-

sen niet mag worden verward met group thinking. Dat 

moet je voorkomen. Juist ook op dat gebied hebben 

de voorzitters van de raad van bestuur en de raad van 

commissarissen zo’n belangrijke rol te spelen. Zij vormen 

samen een natuurlijke tandem, maar de raad van com-

missarissen moet als college altijd onafhankelijk blijven. 

Wiggers: Patric, kan jij iets zeggen over de door Frijns 

aanbevolen evaluatie van de raad van commissarissen?

Jansen: Dat is een onderwerp dat bij Electrabel onder 

mijn verantwoordelijkheid valt. Ik maak zelf de vragen 

en verwerk de antwoorden geaggregeerd en geanonimi-

seerd in een apart verslag. De vragen hebben betrekking 

op de relatie met het bestuur, de relatie onderling, de 

relatie met de voorzitter en ten slotte de zelfevaluatie van 

de raad van commissarissen. Aan de hand van dat ver-

slag worden eventuele knelpunten expliciet besproken.

Wiggers: Luidt de conclusie niet eigenlijk dat iedere 

raad van commissarissen baat zou hebben bij een 

goede secretaris?

Van Wissen: Met name de voorbereiding voor een 

vergadering verloopt soepeler en efficiënter als er een 

goede secretaris is.

Jansen: Ik ben zelf ook commissaris en kan vanuit die 

rol alleen maar bevestigen dat de rol van commissaris, 

laat staan voorzitter van de raad van commissarissen, 

mijns inziens niet goed valt te combineren met die van 

secretaris. Dit zou derhalve altijd een aparte functiona-

ris moeten zijn. Dat geeft meer structuur, is efficiënter 

en geeft bovendien ook een waarborg voor een onaf-

hankelijke verslaglegging zonder dat -in het andere 

geval- de notulerende commissaris of directielid zijn 

stempel daarop kan drukken.  ■

DuBBElINTErVIEw

V.l.n.r: 
Patric Jansen, 
Michel van 
Wissen,  
Sander  
Wiggers

BIJSChoLING

Het toezicht op banken moet worden verbeterd. De raad van commissarissen dient in dat kader 
te worden versterkt. Velen voelen zich daartoe geroepen maar slechts enkelen zullen daarvoor 
mogen worden uitverkoren. Het lidmaatschap van een raad van commissarissen van een bank 
is namelijk niet langer een erebaan maar een beroep waarvoor men zich moet kwalificeren. 

▲
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(en dienen te voldoen aan een ‘competentieprofiel’) 

Door:  Bob Seemann

Voor dit beroep is én kennis van maar óók erva-

ring met het vak van bankier vereist. Een beroep 

ook waarvoor de vakdeskundigheid zich vooral 

op het niveau van de individuele instelling laat dui-

den. Dit vraagt om een op het individu toegesneden 

aanpak op basis van een generiek competentieprofiel. 

Dit is een kernboodschap uit het advies van de Advies-

commissie Toekomst Banken (: de Commissie-Maas). 

Het is door schade en schande duidelijk geworden 

dat toezicht op financiële instellingen aanzienlijk 

meer vergt dan algemeen commerciële management-

ervaring en een relevant netwerk voor de instelling, 

hoe indrukwekkend die ook mogen zijn. In het geval 

van de teloorgang van ABN AMRO is in De Prooi 

bijvoorbeeld terecht vastgesteld dat zelfs een raad van 

commissarissen die was samengesteld uit de fine fleur 

van het bedrijfsleven, toch niet in staat bleek de rol te 

spelen die ook van hem verwacht mocht worden: een 

kritische sparringpartner voor de raad van bestuur. 

In het rapport “Naar herstel van vertrouwen” van de 

Adviescommissie Toekomst Banken wordt daarom 

gesteld dat deskundigheid van en ervaring in de 

financiële dienstverlening ruim aanwezig moeten zijn 

bij leden van raden van commissarissen van financiële 

instellingen. Dit vanwege de specifieke complexiteit 

en risicokarakteristieken van het bankbedrijf en zijn 

maatschappelijke rol. Naast de noodzaak van spe-

cialisten op deelgebieden moet iedere commissaris 

aantoonbaar voldoende kennis en ervaring hebben 

om zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te 

kunnen vormen over de basisrisico’s van de bank. In 

de aanbevelingen wordt dit zelfs tot aanstellingseis 

gemaakt inclusief toezicht op de naleving door De 

Nederlandsche Bank. Ook dienen commissarissen 

jaarlijks aantoonbaar te worden bijgeschoold inclusief 

een sanctiebeleid bij niet-nakoming. 

Kortom: het lidmaatschap van een raad van commis-

sarissen van een bank is niet langer een erebaan maar 

een beroep waaraan vakdeskundigheidseisen en eisen 

voor permanente educatie worden gesteld.

Bankiers genoeg in Nederland voor deze rol, zou je 

denken. Maar dat valt bij nader inzien toch tegen. Het 

aantal bankiers dat zich hiervoor kwalificeert is name-

lijk beperkt. Een actief dienstverband bij de ene bank 

is bijvoorbeeld al een diskwalificatie voor deze rol bij 

een andere bank. Ook vereist de implemen

Commissarissen  
bij banken moeten  
de klas in
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tatie van de aanbevelingen uit het rapport dat leden 

van een raad van commissarissen voldoende tijd en 

aandacht dienen te (kunnen) besteden aan hun com-

missariaat. En nadat hierdoor het aantal gegadigden 

waaruit kan worden gekozen is geminimaliseerd, 

kunnen de resterende personen vervolgens slechts bij 

één instelling tegelijkertijd toezichthouder zijn. En een 

beroep doen op buitenlandse talenten geeft eveneens 

wat problemen. In het rapport wordt immers gesteld 

dat “.. de leden gedegen kennis (moeten) hebben van de 

maatschappelijke functies van een bank en de belangen 

van haar stakeholders”. Toch lastig als je dan (nog) niet 

ingevoerd bent in de Nederlandse context. 

Vakdeskundigheidseisen
De aan het beroep van deze commissarissen te stel-

len vakdeskundigheidseisen worden wat mij betreft 

vastgelegd in een ‘competentieprofiel’: een beschrijving 

van wat leden van raden van commissarissen moeten 

‘kunnen’ en ‘kennen’. In dit profiel moet worden gedif-

ferentieerd naar generieke vakdeskundigheid voor de 

betreffende instelling en de diepere specialisaties van 

enkelen zoals die in een goed samengestelde raad mo-

gen worden verwacht. Wat er precies in dat algemene 

competentieprofiel dient te staan, zegt de Commissie 

er nog niet bij. Het is ook geen one size fits all-verhaal. 

Elke instelling heeft immers zijn eigen unieke karakte-

ristiek: wel of niet internationaal actief; retail, whole-

sale of investment banking; directe verkoop of via 

intermediaire organisaties; etc.

Er is wel een aantal generieke onderwerpen dat in een 

dergelijk competentieprofiel ten minste een plek zou-

den moeten krijgen. De risico’s die een grote rol hebben 

gespeeld bij het ontstaan van de huidige kredietcrisis 

zijn namelijk tot een aantal ‘essentiële situaties’ of 

vaktechnische onderwerpen te herleiden. Deze onder-

werpen zijn mijns inziens:

• Fusies & overnames (strategisch);

•  De ontwikkeling van het risicoprofiel van de organi-

satie (vooral markt- en kredietrisico’s);

•  Relevante (wijzigingen in) wet- en regelgeving 

de Eerder Verworven relevante Competenties door werk, 

ervaring en studie in relatie tot de gestelde eisen in de 

profielschets) om de nog te ontwikkelen kennis en erva-

ring op te sporen. Vervolgens kunnen deze hiaten via een 

gericht en persoonlijk ontwikkelprogramma worden weg-

gewerkt. Daarbij kan gedacht worden aan het vormen van 

klasjes, individuele begeleiding, coaching en counseling, 

het lopen van stages etc. Maar ook regelmatige extern 

begeleide “toolbox-sessies” met raden van commissaris-

sen op basis van doordachte casuïstiek die direct aan de 

onderwerpen van de actuele agenda zijn gekoppeld.

De gehele raad door middel van gaming laten ervaren 

hoe het werkt binnen een bank is wat mij betreft ook 

een geschikte manier om de relevante kennis van en 

ervaring met de kritische bedrijfsprocessen van de 

instelling waarop men toezicht houdt, te krijgen. Zo’n 

game is een ideale omgeving om te ervaren hoe het is 

om een “rol” te vervullen in het (top)managementteam 

van een bank. Alleen door dit te ervaren zal het toezicht 

al verbeteren is mijn persoonlijke inschatting. En de 

investering is minimaal want deze games zijn gewoon al 

standaard beschikbaar in de markt.

Op basis van een aldus opgebouwd “portfolio” kan zo’n 

traject desgewenst worden afgesloten met een formele 

certificering of diplomering. En dit natuurlijk dan wel 

bij voorkeur door een onafhankelijk extern instituut 

dat goed is ingevoerd in de bedrijfsvoering en vakdes-

kundigheid van financiële instellingen en ook ervaring 

heeft met dergelijke processen.

In het kader van de scheiding tussen uitvoering en toe-

zicht heeft De Nederlandsche Bank of de AFM hierbij 

een controlerende en toetsende rol. Ik denk daarbij aan 

een rol bij het goedkeuren van de profielen per instel-

ling, het toezien op de kwaliteit (en de uitvoering) van 

het assesment en de individuele ontwikkelprogramma’s 

en permanente educatie-inspanningen. 

Commissarissen gaan dus wel terug naar de klas 

maar niet per se klassikaal; het gaat hier namelijk om 

persoonlijk maatwerk. Dit vraagt om echte (bedrijfs)

opleidingsprofessionals met diepgaande kennis van 

de branche. Want als iedereen weer doet waar hij of zij 

goed in is, zal het vertrouwen zeker terugkeren. ■

liggen bij de klanten.” Hierbij dient dan wel bedacht te 

worden dat de klant in vele hoedanigheden bij een bank 

voorkomt. Als spaarder wil de klant zijn geld graag ren-

dabel en veilig inleggen. Als dit belang centraal staat dan 

betekent dit een beperking in de toegang tot kredieten 

voor weer een ander type klant, namelijk de particulie-

ren en ondernemers die geld willen lenen. De afgelopen 

jaren is dit kredietrisico immers veel te laag ingeschat met 

alle gevolgen van dien. Krediet is daardoor op de bon 

gekomen en ook nog eens duurder dan ooit. Deze klanten 

voelen zich daardoor in het geheel niet centraal staan. Het 

zaad voor een teleurstelling in de samenleving (politiek, 

ondernemers etc.) is daarmee al gezaaid. Door de interne 

en externe commotie die dit gaat geven, zal de druk op de 

banken toenemen. De verzoening van deze tegengestelde 

belangen binnen het bankbedrijf moeten dan ook goed 

worden bewaakt. Raden van commissarissen hebben 

daarbij een belangrijke rol te spelen.

Het verzoenen van deze tegengestelde belangen tussen 

de debetzijde en de creditzijde van de bankbalans wordt 

overigens nog eens extra bemoeilijkt door de belonings-

structuren en de veelal sterke transactiegerichtheid van 

het performance management en de bedrijfscultuur. Het 

traditionele relatiebankieren is de afgelopen jaren immers 

veelal vervangen door het zogenaamde transactieban-

kieren. Allemaal onderwerpen die in het kader van het 

toezicht niet alleen kennis vergen maar ook een goed 

inlevingsvermogen in de interne processen van de bank 

bij de leden van haar raad van commissarissen.

Dat behelst mijns inziens in ieder geval ook inzicht in het 

reilen en zeilen van de kredietcommissies op de relevante 

niveaus en voorts van de Asset and Liability Commit-

tees, die voor alle producten en risicocategorieën limieten 

vaststellen. Beide commissies zien op de bankactiviteiten 

in traditionele zin: de kredietverlening en het daarmee 

samenhangende managen van de bankbalans als geheel.

Dit “spel” tussen de verkoop en het risicomanagement 

van de bank in relatie tot het performance manage-

ment van de deelnemers is wat mij betreft dan ook een 

onderwerp waarvoor ik nadrukkelijk aandacht zou 

vragen in het competentieprofiel. Niet alleen weten hoe 

het gespeeld wordt is daarin belangrijk maar ook het 

ervaren hoe dit spel in de praktijk wordt gespeeld is 

daarbij van belang.

Vakbekwaamheid aantonen 
Aantoonbaarheid van relevante kennis en ervaring 

kan vervolgens op een aantal manieren plaatsvinden. 

De meest passende start hiervan is wat mij betreft het 

instrument van de EVC-procedure  (een assesment van 

‘ de afgelopen jaren is het krediet-
risico veel te laag ingeschat met 
alle gevolgen van dien’

(compliance risico);

• De keuzes in de financiële verslaggeving.

De overname van ABN-AMRO door het consortium 

heeft bijvoorbeeld mede geleid tot de ondergang van 

Fortis en feitelijk ook RBS. Maar ook het te hoge risi-

coprofiel van banken, voornamelijk op het gebied van 

marktrisico’s is een belangrijke oorzaak van de huidige 

crisis. De keuzes in de financiële verslaggeving hebben 

eveneens impact gehad in de huidige crisis. Zo heeft 

Koos Timmermans (lid Raad van Bestuur ING groep) de 

IFRS-regels eerder dit jaar ,, ….. te idioot voor woorden 

genoemd …”. Ook hier lijkt het er op dat er keuzes zijn 

gemaakt voor ‘boekhoudkundige jasjes’ die niet goed 

overdacht waren en misschien ook onvoldoende door-

zien werden in de raden van commissarissen.

De snel complexer geworden wereld van kredietverlening 

is sowieso een lastig te volgen materie. Dus zeker ook 

voor leden van raden van commissarissen. Kredietverle-

ning krijgt daarnaast steeds meer een commodity-achtig 

karakter met banken in de rol van arrangeur, structureer-

der en distributeur van risico’s. Het tijdig en verstandig 

aanpassen van het beleid en het risicomanagement 

framework aan deze ontwikkelingen is dan cruciaal. En 

nieuwe producten om deze risico’s te managen, zoals 

kredietderivaten en de gebruikte technieken voor secu-

ritisatie zijn zelfs binnen banken al voor weinig mensen 

gesneden koek. Het opbouwen van vakdeskundigheid 

op al deze terreinen moet dan ook speerpunt zijn. Maar 

wel graag praktijkgericht en precies afgestemd op de 

behoeften van het individu en de eisen vanuit het soort 

instelling. Niet te veel, niet te weinig, precies genoeg. En 

natuurlijk inclusief aandacht voor permanente educatie. 

Verzoenen van belangen
In het rapport “Naar herstel van vertrouwen” wordt de 

klant nadrukkelijk centraal gesteld. Gesproken wordt 

in een aanbeveling over “… een goede balans tussen de 

belangen van de aandeelhouders en die van de overige 

stakeholders (de klanten, de medewerkers en de samen-

leving als geheel). Het primaat van die balans hoort te 

Bob Seemann is algemeen directeur van NIBE-SVV, het Nederlands Instituut voor 

het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf
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▲

BEZolDIGINGSBELEId

Door:  Marnix holtzer en  Ellen Soerjatin

 

dit is het derde en laatste deel van een reeks van drie artikelen 

over de juridische aspecten van beloningsbeleid. het eerste deel 

verscheen in de commissaris nr 8 en betrof de rechtsmiddelen van 

aandeelhouders. het tweede deel verscheen in de commissaris nr 9 

en ging over enquêterecht-jurisprudentie

Naast aandeelhouders zijn het de werknemers en hun vertegenwoordigers die zich als be-
langrijke stakeholders in de praktijk vaak uitspreken over het bezoldigingsbeleid van de on-
derneming. Met name de vakorganisaties laten in de pers met regelmaat duidelijk hun stem 
horen met betrekking tot door hen gepercipieerde “excessieve” beloningen van bestuurders 
en toezichthouders. Daarbij vallen vaak dreigende woorden. Juridisch gezien lijkt het aantal 
middelen dat de werknemers en hun vertegenwoordigers hebben om het bezoldigingsbeleid 
te beïnvloeden echter beperkt. Deze middelen zullen hierna worden behandeld. 

Rechtsmiddelen van werknemers
en hun vertegenwoordigers 
terzake het beloningsbeleid
deel III

(i) Adviesrecht

Het belangrijkste recht dat de ondernemings-

raad heeft is het adviesrecht met betrekking tot 

belangrijke strategische besluiten. Het is tot nu 

toe nog niet (in de rechtspraak) voorgekomen, maar het 

valt niet uit sluiten dat in de toekomst door een onder-

nemingsraad geprobeerd zal worden om langs de band 

van het adviesrecht tot beïnvloeding van het bezoldi-

gingsbeleid over te gaan. Wij kunnen ons de situatie 

voorstellen waarin aan het bestuur recentelijk een forse 

inkomensstijging is toegezegd, terwijl kort daarna een 

ingrijpende reorganisatie wordt aangekondigd, ter zake 

waarvan advies van de ondernemingsraad benodigd is. 

Wanneer de ondernemingsraad kennis heeft kunnen 

nemen van de hoogte van de bestuurdersbeloning, zou 

hij op basis daarvan negatief omtrent de reorganisatie 

kunnen adviseren. De gedachte zou bijvoorbeeld kun-

nen zijn dat de onderneming klaarblijkelijk wel degelijk 

over voldoende financiële middelen beschikt om de 

bestuurder hoog te belonen, of dat de nood anderszins 

blijkbaar niet zo hoog is.

Het is niet onze verwachting dat dit veel effect zal 

sorteren. Het adviesrecht is immers niet bedoeld om het 

bezoldigingsbeleid te beïnvloeden. Bij het adviesrecht 

gaat het erom dat de beweegredenen achter voorgeno-

men strategische besluiten duidelijk zijn en dat in de 

personele consequenties wordt voorzien. Wellicht is 

in zo’n geval zelfs sprake van een boemerangeffect: de 

ondernemingsraad kan mogelijk misbruik van mede-

zeggenschapsrecht worden verweten. 

(ii) Informatierecht
Dat het adviesrecht voor de ondernemingsraad in dit 

geval niet veel oplevert, neemt niet weg dat vanuit de 

overheid een aantal initiatieven is genomen om de 

werknemersvertegenwoordigers een rol te geven met 

betrekking tot de bezoldiging van bestuurders. Daarbij 

valt op dat het vooral gaat om informatierechten, waar-

aan geen sancties verbonden zijn.

Met betrekking tot naamloze vennootschappen geldt 

bijvoorbeeld dat de algemene vergadering het beleid 

op het gebied van de bezoldiging van het bestuur dient 

vast te stellen. Daarnaast is de algemene vergadering 

bevoegd tot het vaststellen van de concrete bezoldiging 

van individuele bestuurders. Wanneer bij de naamloze 

vennootschappen een ondernemingsraad is ingesteld 

– en dat zal in de meeste gevallen zo zijn – dient het 

beloningsbeleid schriftelijk en gelijktijdig met de aan-

bieding aan de algemene vergadering ter kennisneming 

aan de ondernemingsraad te worden aangeboden. Het 

gaat dus om toezending ter kennisneming, zonder dat 

hieraan verder consequenties zijn verbonden. Boven-

dien kan een dergelijk beleid beperkt blijven tot het 

formuleren van een aantal algemene uitgangspunten en 

wordt invloed op individuele beloningen niet aan de 

ondernemingsraad toegekend.

Daarnaast geldt voor ondernemingen waarin ten 

minste honderd werknemers werkzaam zijn dat de on-

dernemingsraad ook een informatierecht heeft over de 

hoogte van arbeidsvoorwaardelijke regelingen in het 

algemeen. Dit wordt in de praktijk de wet-Harrewijn 

genoemd. Volgens die wet moet de ondernemer de on-

dernemingsraad ten minste één maal per jaar schrif-

telijk informeren over de hoogte en de inhoud van de 

arbeidsvoorwaardelijke regelingen ten aanzien van 

verschillende functiegroepen. Deze informatieplicht is 

tevens van toepassing op bestuurders van de onderne-

ming en heeft als doel de beloning van de verschillen-

de groepen inzichtelijk en vergelijkbaar te maken ten 

opzichte van elkaar en ten opzichte van voorgaande 

jaren. Bij de totstandkoming van die wet zijn destijds 

privacyaspecten uitdrukkelijk meegenomen: het is dus 

niet de bedoeling dat informatie over de hoogte van 

individuele bestuurdersbeloningen verstrekt wordt. 

Wanneer de onderneming maar één bestuurder heeft, 

kunnen deze gegevens worden gemengd met die van 

de overige leden van het managementteam. Daarmee 

beschikt de ondernemingsraad in de praktijk over 

informatie van zeer algemene aard, waarmee hij in de 

regel weinig kan uitrichten.

‘ het adviesrecht is niet bedoeld 
om het bezoldigingsbeleid te 
beïnvloeden’

Ondernemingsraad en bezoldigingsbeleid



(iii) Spreekrecht voor de ondernemingsraad
Op dit moment wordt een wetsvoorstel behandeld 

waarin de ondernemingsraad van een naamloze ven-

nootschap (het maakt niet uit of deze beursgenoteerd 

is of niet) een spreekrecht in de algemene vergadering 

zou krijgen met betrekking tot het bezoldigingsbeleid. 

Dit voorstel vloeit voort uit het SER-advies Evenwich-

tig Ondernemingsbestuur en lijkt tot nu toe op weinig 

weerstand te stuiten; het is dan ook onze inschatting 

dat dit tot wet zal worden verheven. 

De ondernemingsraad kan volgens het voorstel zijn 

standpunten ten aanzien van belangrijke bestuursbe-

sluiten en besluit tot benoeming, schorsing en ontslag 

van bestuurders en commissarissen alsmede ten aanzien 

van het bezoldigingsbeleid van de bestuurder duidelijk 

maken op de algemene vergadering. Op de vennootschap 

of de aandeelhouders rust echter geen verplichting het 

standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. 

Ook zijn aandeelhouders niet verplicht om gemotiveerd 

te reageren op het standpunt van de ondernemingsraad. 

Rechterlijke toetsing bij afwijking van het standpunt is 

evenmin mogelijk. Deze nieuwe bevoegdheid lijkt dan 

vooral een symbolische waarde te hebben. 

De rol van de vakorganisaties
De vakorganisaties hebben een duidelijk belang om zich 

te keren tegen hoge bestuurdersbeloningen en doen dit, 

zoals hierboven aangegeven, met regelmaat via de pers. 

Het belangrijkste wapen dat vakorganisaties in handen 

hebben om hun wil af te dwingen is het stakingsrecht. 

Gebruik van het stakingsrecht om bestuurdersbelonin-

gen te beïnvloeden is tot nu toe niet voorgekomen. Wij 

denken ook niet dat een rechter snel geneigd zal zijn 

om een dergelijke staking rechtmatig te achten. Zeker 

wanneer het gaat om de beloning van een beperkt aantal 

individuen zal het voor de vakorganisaties moeilijk zijn 

om omstandigheden aan te wijzen waarom het stakings-

wapen in te zetten, nog los van de vraag of het hun lukt 

om de achterban tot staking te bewegen. 

Dan blijft als belangrijkste juridisch middel het enquête-

recht over. Daarmee wordt door de vakorganisaties met 

enige regelmaat gedreigd, maar uiteindelijk wordt weinig 

van het enquêterecht gebruik gemaakt. Zo werd enige tijd 

geleden door de bonden met betrekking tot de bezol-

diging bij Getronics een enquête aangezegd, maar niet 

doorgevoerd. Het zijn in de praktijk toch vooral de aan-

deelhouders die tot het nemen van maatregelen overgaan. 

Individueel arbeidsrecht: goed werkgever- of werk-
nemerschap? 
Tot slot hebben wij ons afgevraagd of er mogelijkhe-

den zijn te putten uit het algemene beginsel van het 

goed werkgeverschap dat in het klassieke arbeids-

recht geldt. De gedachte zou dan kunnen zijn dat het 

goed werkgeverschap de vennootschap verplicht om 

ten aanzien van de bestuurder, met wie een arbeids-

overeenkomst bestaat, een gematigde beloning toe te 

kennen. Op basis van het spiegelbeeld van dat begin-

sel, het goed werknemerschap, zou betoogd kunnen 

worden dat de bestuurder zichzelf dient te beperken 

en daarom bijvoorbeeld geen bonusregeling zonder 

(individuele) prestatiecriteria of afvloeiingsregelingen 

boven de code-Tabaksblat aanvaardt.

Toepassing van dergelijke beginselen in de praktijk zal 

op moeilijkheden stuiten, omdat het lastig is de grens 

te bepalen en slechts bij hoge uitzondering strijd met 

dergelijke beginselen aangenomen zal worden. Voor 

de ondernemingsraad lijkt dit beginsel echter wel 

de moeite waard in de uitoefening van een eventu-

eel spreekrecht. Voor de vennootschap zou het goed 

werkgeverschap ook diensten kunnen bewijzen in een 

eventueel geschil omtrent de afvloeiingsregeling met 

een bestuurder aan wie onvrijwillig ontslag is aange-

zegd. Wellicht dat deze juridische gronden daarom in 

de toekomst in belang zullen toenemen.

Conclusie
Hoewel er best wel wat rechtsingangen voor de stake-

holder bestaan, wordt daarvan in de praktijk minder 

vaak dan je zou verwachten, gebruik gemaakt. Voor een 

deel zal dit voortvloeien uit de geringe slagingskans die 

aandeelhouders en vakorganisaties in een enquêtepro-

cedure hebben. Dat neemt niet weg dat bij met name 

beursvennootschappen de aandeelhouders wel vaker 

naar dit middel grijpen. Het lijkt erop dat het uitoefe-

nen van stem- en agenderingsrechten de beste methode 

is om invloed uit te oefenen op het beloningsbeleid. ■

Marnix Holtzer is advocaat arbeidsrecht bij dLA Piper 

marnix.holtzer@dlapiper.com

Ellen Soerjatin was tot 1 oktober 2008 advocaat bij dLA Piper met een speciali-

satie op het gebied van ondernemingsrechtelijke procedures. Per 1 oktober 2008 

heeft zij zich als Legal Counsel verbonden aan de Nederlandse Zorgautoriteit
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Wegener wil van de beurs. Oorzaak volgens 

Wegener: de regelgeving en de kosten die een 

notering met zich meebrengt. Of ligt het genu-

anceerder? Door de gekozen constructie, een fusie met een 

ander dochterbedrijf van grootaandeelhouder Mecom, 

zal de mede-aandeelhouder in Wegener danig verwateren. 

Deze mede-aandeelhouder heeft al aangekondigd een 

beter alternatief te zien voor de voorgenomen fusie, dat 

zij binnenkort zal presenteren aan de Raad van Com-

missarissen. De RvC zal vervolgens de beste keuze voor 

Wegener moet maken. Saillant detail: de voorzitter van de 

RvC, D.J. Montgomery, is CEO van Mecom en volgens het 

jaarverslag van Wegener dan ook ‘niet onafhankelijk’. Is 

dit de opmaat naar een nieuw spektakel voor de OK?

Het Kabinet ondersteunt de geactualiseerde corpo-

rate governance-code die de Commissie-Frijns in 

december 2008 heeft aangeboden. 

Het Kabinet zal de Code wettelijk aanwijzen als vervan-

ger van de Code-Tabaksblat uit 2003. In deze nieuwe 

Code zijn aanvullingen opgenomen op het gebied van: 

•	 bestuurdersbeloning;

•	 risicobeheersing	binnen	de	vennootschap;

•	 diversiteit	binnen	de	raad	van	commissarissen;

•	 verantwoordelijkheid	van	aandeelhouders;

•	 	rol	van	raad	van	commissarissen	bij	overname

processen;

•	 maatschappelijk	verantwoord	ondernemen.

De Code vult de verantwoordelijkheden van de belang-

rijkste organen van beursvennootschappen verder in en 

besteedt hierbij meer aandacht aan het bevorderen van 

“gewenst gedrag”.

De nieuwe Code is reeds dit jaar van toepassing. Vanaf 

1 januari 2010 zullen beursvennootschappen voor het 

eerst verantwoording moeten afleggen over naleving 

van de Code in het voorafgaande boekjaar.

De vertrekkende voorzitter 

van de Ondernemingska-

mer van het Amsterdam-

se Gerechtshof Huub Willems 

heeft jarenlang gewerkt met de 

corporate governance code-

Tabaksblat. Nu hij met pensi-

oen gaat maakt de magistraat 

duidelijk dat hij tabak van de 

code heeft. Volgens Willems is 

de code veel te gedetailleerd en 

stelt zij regels boven ethiek. Less 

is more.

Tegenstrijdige belangen 
rond Wegener?

kabinet omarmt Code-Frijns

Vertrekkende voorzitter  
ondernemingskamer  
heeft er tabak van

Neem voor vragen of een kort overzicht van de voornaamste 
nieuwe punten contact op met Sander Wiggers van DlA Piper, 
sander.wiggers@dlapiper.com , 020 541 9928. 
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