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voorwOOrd

W 
ie in dit Darwinjaar met de ogen van een evolutie-

bioloog naar het beestje commissaris kijkt, stelt vast 

dat dit specimen het voorbije decennium niet alleen 

een snelle opkomst heeft doorgemaakt maar ook een snelle 

evolutie. Samengevat: van old boy tot schietschijf. Niet meer 

dan tien jaar geleden was de commissaris in het Nederlandse 

bedrijfsleven vaak niet veel meer dan opsmuk en had de 

benoeming van een commissaris niet veel om het lijf en de 

selectie nog minder. 

De commissaris kwam uit het old boys netwerk van de 

jaarclub, de rotary of een vorige werkkring voor zover hij tot 

zijn benoeming al niet bestuurder bij hetzelfde bedrijf was. 

De kandidaat-commissaris was steevast een man uit dezelfde 

sociaal-maatschappelijke klasse. Hoe zeer dit is veranderd 

wordt weerspiegeld door de gedragscodes voor onder-

nemingen en hun bestuurders en toezichthouders. Deze codes 

buitelen inmiddels zozeer over elkaar heen dat Rotterdamse 

wetenschappers van de Erasmus Universiteit sinds kort 

werken aan het opstellen van een meta-code (zie daarover het 

interview met Mijntje Lückerath op pagina 22). Opvallend 

is dat dergelijke codes steeds vaker ook allerlei inhoudelijke 

eisen aan de benoeming van een commissaris stellen. De 

commissie-Maas spant met haar vergaande eisen over vak-

kennis en bijscholing van commissarissen in dit opzicht de 

kroon, maar dat mag in dit tijdsgewricht met omvallende 

banken geen verbazing wekken. Ook de samenstelling van de 

raad van commissarissen is op zich een belangrijk aandachts-

punt geworden. 

In minder dan een decennium is de commissaris er derhalve 

in geslaagd te evolueren van iemand die er niet of nauwelijks 

toe deed tot een van de bovenbazen binnen de onderneming 

waaraan - terecht - steeds hogere eisen worden gesteld. Het 

meest pregnant heeft deze ontwikkeling zich voorgedaan bij 

de voorzitter van de raad van commissarissen: die moet een 

heus schaap met vijf poten zijn. 

De crisis waar wij middenin zitten levert ook aan de ont-

wikkeling van de commissaris en diens rol een belangrijke 

bijdrage. Rondom het faillissement van Van der Moolen was 

over de rol van de commissarissen te horen: optreden of af-

treden. Het DSB-debacle heeft Ed Nijpels verlokt tot de be-

lofte dat hij zal aftreden als nieuwbakken bestuursvoorzitter 

van het ABP als blijkt dat hij zijn rol van commissaris bij DSB 

niet goed heeft vervuld. Commissarissen staan steeds vaker in 

het brandpunt van de belangstelling en moeten steeds vaker 

ook zelf de klappen van fouten en misslagen opvangen. De 

commissaris beoefent een heus vak waarvoor hij zich kan en 

ook moet laten scholen. Bovendien zal de normalisering van 

de commissarissenrol ook tot gevolg hebben dat de beloning 

van commissarissen steeds openlijker ter discussie zal komen 

staan. De commissaris is dus allesbehalve een beschermde 

diersoort. En zo zal de commissaris anno-nu ook niet ont-

komen aan de survival of the fittest. Zo bezien is het overleven 

van het vijfpotige schaap zo gek nog niet. ■ 
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▲

ZEVENLESSEN

Door: Peter Idenburg en rob Mommers

Hoewel de publiciteit rond Jeroen Smits bestseller ‘De Prooi’ inmiddels over haar hoogtepunt 
heen is, heeft de inhoud van het boek nog allerminst aan actualiteit ingeboet. Waar het boek – 
helaas en ten onrechte – bij velen beklijft om het bijna anekdotische karakter van het verslag, 
is er een diepere laag die onverkort relevant is voor het samenspel tussen commissarissen en 
bestuurders. Peter idenburg en rob Mommers zochten naar de algemene lessen voor bestuur en 
toezicht op basis van gesprekken met een aantal directbetrokkenen onder beding van anonimi-
teit. De lange versie van hun artikel is op te vragen via decommissaris@dlapiper.com. Hieronder 
volgt daarvan een beknopte weergave, die relevantie heeft voor een brede groep van onderne-
mingen, beursgenoteerd en privaat, maar eveneens in de non-profitsector.

ZEVEN LESSEN UIT ‘DE PROOI’  VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

Commissarissen moeten erop toezien dat het bestuur 
keuzes maakt als de omstandigheden dat vragen. Niet 
kunnen of willen kiezen om pijn of andere problemen te 
vermijden is ook een keuze, die de onderneming vroeg of 
laat opbreekt.
Naar de waarde van fusies en overnames is in de 

afgelopen decennia uitvoerig onderzoek gedaan. Ook 

bestaat er omvangrijke bedrijfskundige literatuur over 

integratie na fusie en overname en over synergie binnen 

concernverband. Als de ABN AMRO-casus één ding 

leert, dan is dat het desastreuze effect dat het gevolg 

kan zijn van geen keuzes maken.

Wanneer de CEO (i.c. Groenink) de doelstellingen 

onder het motto ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele 

gedwaald’ wil herijken omdat ze onhaalbaar blijken, 

wordt dat al snel beschouwd als gezwabber. Dat klemt 

te meer als er sprake is van interne blokvorming. In zo’n 

situatie draagt men geen collegiale verantwoordelijk-

heid voor alle activiteiten van de onderneming, ook 

al is dat het formeel gekozen model. Bestuurders zien 

zichzelf als belangenbehartigers van de aan hen rappor-

terende businesshoofden die onder de raad van bestuur 

hun onderlinge vetes uitvechten.   

Als de ontwikkelingsrichting van een onderneming na 

interne discussie echt is bepaald, dan kunnen onder-

linge tegenstellingen niet meer gedoogd worden. Iedere 

gediversifieerde onderneming komt vroeg of laat voor 

de keuze te staan wat de meerwaarde van het concern-

verband is. En die meerwaarde moet proactief en met 

daadkracht worden nagestreefd, voordat externe fac-

toren dat afdwingen. 

Zicht op de kernactiviteiten en het koesteren van de 
kerncompetenties van een onderneming zijn essentieel 
voor succes. 
Sinds het artikel uit 1990 van C.K. Prahalad en Gary Ha-

mel, ‘The Core Competence of the Corporation’, zijn de 

begrippen kernactiviteit en kerncompetentie gemeengoed 

in ondernemingsland. De kwaliteit van de kerncompe-

tenties volgt uit de gerichte investeringen, de opleiding, 

aandacht en energie van mensen en de coherentie in de 

interactie tussen de medewerkers.  Door het overheer-

sende streven naar aandeelhouderswaarde binnen veel 

ondernemingen kan een raad van bestuur zich ontwikke-

len tot beheerder van een portefeuille bedrijfsactiviteiten. 

De definitie wat kernactiviteit was wordt dan ingewisseld 

voor een andere als dat een hoger rendement oplevert. 

Aldus kan het zicht op de eigenlijke kernactiviteiten en 

de vereiste kerncompetenties vertroebeld raken.   

Met te grote nadruk op aandeelhouderswaarde dreigt 

het gevaar dat een afgeleid resultaat tot doelstelling 

wordt gemaakt. Aandeelhouderswaarde is een bijpro-

duct van een groot aantal factoren, waaronder de waar-

derealisatie in de kernactiviteiten. Bestuur en toezicht 

van een geïntegreerde onderneming dienen primair 

die kernactiviteiten te begrijpen, de succescriteria af te 

spreken en hun ontwikkeling met grote aandacht te 

volgen. Op die basis lijkt ING thans bezig te zijn met 

zijn operatie ‘Back to Basics’. Recente voorbeelden van 

organisaties die van hun kernactiviteiten afdwaalden 

zijn te vinden in de zorgsector (Philadelphia) en bij 

woningcorporaties (Woonbron).

Een raad van bestuur moet investeren in een echte dialoog 
om tot consensus te komen en consequenties verbinden 
aan dissident gedrag of het niet-nakomen van afspraken.
Het is een ervaringsfeit dat raden van bestuur de kans 

lopen in de greep van machtsspel te raken. Evenzeer is 

duidelijk dat het belang van de onderneming vereist 

dat bestuurders tot vruchtbaar samenspel komen. Een 

veelheid aan vragen komt daarbij aan de orde. Is er 

sprake van collegiaal bestuur, waarbij de leden een ge-

meenschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de 

gehele onderneming of treden zij op als mandatarissen 

van de bedrijfsactiviteiten onder hun directe verant-

woordelijkheid? Is men bereid een werkelijke dialoog 

aan te gaan of informeert men elkaar slechts?  Komt 

het feitelijke gedrag van bestuursleden overeen met wat 

men binnen de raad van bestuur heeft afgesproken?

Als sterk leiderschap ontbreekt, dan dreigen blokvor-

ming, lijdzaam verzet, schaduwgevechten, schijncon-

sensus en lippendienst; ja zeggen en nee doen of 

1. Keuzes maken

2. Aandacht voor de kernactiviteiten

3. Samenspel
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omgekeerd. Wanneer tegenstellingen worden verdoezeld 

en de voorzitter niet optreedt indien afspraken niet 

worden nagekomen, dan kan zelfs anarchie ontstaan. 

De voorzitter van een raad van bestuur  heeft de pri-

maire verantwoordelijkheid voor werkelijke consensus 

en dient te interveniëren indien die consensus slechts 

schijn is. Afspraak dient afspraak te zijn. Wanneer een 

lid zich niet aan deze gedragsregel houdt is er per saldo 

maar één oplossing: het dissidente lid vertrekt of de 

voorzitter wordt vervangen.

Er bestaat een hemelsbreed verschil tussen raden van 
commissarissen die toekijken of toegevoegde waarde 
leveren voor de continuïteit van de onderneming. Het feit 
of commissarissen in zichzelf en hun onderlinge interactie 
investeren, bepaalt dat verschil.
De taak van een raad van commissarissen gaat verder 

dan de door wet of code vereiste goedkeuringen en 

benoemingen. Toezicht in ondernemingsland betekent 

ook: afspraken maken en de opvolging daarvan con-

troleren, grenzen stellen, daadkracht tonen, integriteit 

bewaken en correctiemechanismen toepassen via waar-

schuwingssignalen, heldere aanwijzingen en – in laatste 

instantie – ontheffing van de verantwoordelijkheid van 

bestuurders of ontslag. Per saldo dienen commissaris-

sen datgene te doen wat hen in staat stelt medeverant-

woordelijkheid te dragen voor het doen en laten van de 

onderneming. Toezichthouders dienen kritisch te zijn, 

verantwoording te vragen, maar niet kort op de bal te 

spelen en het bestuur ook hun vertrouwen te geven 

totdat het tegendeel blijkt. Een commissaris moet de 

feiten boven tafel halen, doorvragen en een mogelijke 

versluiering in de informatie van het bestuur doorbre-

ken. Met dat doel dient een raad van commissarissen te 

investeren in zijn eigen ontwikkeling als team, ook als 

men slechts zes tot acht keer per jaar bijeenkomt. 

In toenemende mate gebeurt dit in off sites met externe 

facilitators, waardoor teams kunnen groeien. Verzame-

laars van commissariaten die daarvoor geen energie of 

gelegenheid hebben of toezichthouders die zich bezig-

houden met persoonlijke machtsspelletjes, voorkeuren 

of hobby’s, voldoen niet. Recente voorbeelden van toe-

kijkende raden van commissarissen: van der Moolen, 

Van der Hoop, Econcern, IJsselmeerziekenhuizen.

relatie met de ondernemingsraad en vakbonden. De 

opstelling van voorzitter Wientjes van VNO-NCW 

tegenover Agnes Jongerius in de eindfase van de AOW-

discussie was in strijd met dit beginsel. Alleen op basis 

van fair process zullen leden van een raad van commis-

sarissen of van een raad van bestuur zich medeverant-

woordelijk voelen. 

Besluiten over de strategische richting en benoemingen 

van sleutelfunctionarissen dienen met uiterste zorgvul-

digheid te worden bewaakt.

Voor de toepassing van fair process moet binnen een 

raad een cultuur bestaan waarin diversiteit en het 

ventileren van afwijkende meningen wordt getole-

reerd, en zelfs gestimuleerd. Slechts op basis van een 

open dialoog kan men blinde vlekken bloot leggen en  

groupthink voorkomen. Fair process staat in schril con-

trast tot een raad met een voorgekookte agenda. Dan 

wordt men niet werkelijk gehoord en kan men slechts 

twee dingen doen: afhaken of aftreden. 

 

Er moet systematischer aandacht worden besteed aan 
zelfevaluatie en evaluatie van raden van commissarissen 
en- bestuur.
De Code-Tabaksblat schrijft voor dat de raad van 

commissarissen ten minste eenmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van het bestuur het functioneren van de 

raad van bestuur als college en dat van de individuele 

leden bespreekt, alsmede zijn eigen functioneren en dat 

van de individuele commissarissen. In vele boardrooms 

staat deze evaluatie en zelfevaluatie nog in de kinder-

schoenen.

Contacten van commissarissen met de individuele 

bestuursleden dienen op een gestructureerde manier 

plaats te vinden. De zorgvuldigheid waarmee bestuur-

ders worden gehoord beïnvloedt ook hun teamgedrag.  

De evaluatie van de bestuursleden moet rekening 

houden met de vraag wie ze zijn en niet alleen wat ze 

kunnen of wat hun resultaten zijn. Hoe gedragen zij 

zich in vergaderingen en daarbuiten? Een assessment 

voorafgaand aan hun benoeming kan aanwijzingen ge-

ven voor de invloed van die benoeming op het samen-

spel binnen het team. 

De zelfevaluatie van de raad van commissarissen is een 

belangrijk moment om te reflecteren op eigen gedrag en 

op dat van de raad als team. De voorzitter dient hierbij 

een leidende rol te spelen. Executive sessions bieden 

hiervoor de reflectieve ruimte en vormen de basis voor 

een eigen agenda van de raad. Ten minste eenmaal in de 

drie jaar zou de raad zijn zelfevaluatie vooraf moeten 

laten gaan door een externe evaluatie door een onaf-

hankelijke derde waarbij alle leden en ook het bestuur 

worden gehoord. 

Deze zeven uit De Prooi gedestilleerde lessen leren dat 

kennis van regelgeving en aandacht voor compliance 

niet doorslaggevend zijn bij de verbetering van het 

toezicht, maar dat het per saldo gaat om gedrag, moraal 

en gevoel. Op die basis kunnen toezichthouders met 

vertrouwen gevolg geven aan Albert Verweys oproep 

onder de torenklok van de Beurs van Berlage, Beidt uw 

Tijd en Duur uw Uur. ■

De voorzitter van de raad van commissarissen speelt de 
hoofdrol, in zijn werkelijke onafhankelijkheid ten opzichte 
van de CEO en als regisseur van de processen binnen de 
raad van commissarissen.
De voorzitter van commissarissen is het scharnierpunt 

tussen commissarissen en bestuurders. Hij is de belang-

rijkste factor die de relatie tussen de raden succes-

vol maakt of breekt. Als de voorzitter zijn CEO niet 

volledig steunt, dan zal diens gezag snel eroderen. Van 

de voorzitter mag een grotere en actieve betrokkenheid 

bij de onderneming worden verwacht. Daarbij dient hij 

het respect voor de bestuurders te bewaken. Commis-

sarissen dienen hen niet als kleine jongens te behan-

delen. Evenmin mogen die commissarisvergaderingen 

verworden tot het pro forma afwerken van de agenda, 

waarbij een ‘rondje’ langs de leden wordt gemaakt en de 

voorzitter vervolgens concludeert. Op die manier wordt 

geen ruimte geboden voor discussie of om dieper op 

thema’s in te gaan.

Tussen de voorzitter van de raad van commissarissen 

en van de raad van bestuur dient een fundamentele 

vertrouwensbasis te bestaan. Wanneer die er niet is, 

zullen de leden van de raad van bestuur zich stil 

houden als kinderen tegenover boze ouders. Anderzijds 

dient de voorzitter onafhankelijkheid tegenover de CEO 

te bewaren en jaarlijks ook met de andere leden van het 

bestuur individueel te spreken. Indien zich spanningen 

voordoen die door betrokkenen niet zelf kunnen wor-

den opgelost, moet de voorzitter compromissen zoeken 

of knopen doorhakken. 

Alleen op basis van fair process kan een raad werkelijk tot 
eenheid worden gesmeed waarin de leden zich collegiaal 
medeverantwoordelijk voelen. 
Fair process is een belangrijke sleutel tot succesvol 

bestuur. Betrokkenheid van mensen hangt niet al-

leen af van de uitkomst maar ook van het proces van 

meningsvorming dat tot een besluit leidt( zie de figuur 

hiernaast). Inhoud en proces zijn daarbij van gelijke 

relevantie. Sinds enkele jaren wordt door de NS fair 

process met overtuiging succesvol toegepast in de 

Peter Idenburg is o.a. emeritus hoogleraar ondernemingsstrategie aan de universiteit Twente en de 

Tu delft. Rob Mommers was in de jaren 90 werkzaam als directeur Personeelszaken van ABN AMrO. 

Beide auteurs zijn thans werkzaam als executive coach en consultant en verbonden aan ABC, de 

Associatie van Business Coaches.
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Vergaande regelzucht heeft in ons land geleid tot een lappendeken 
van governancecodes. Veel codes blijven beperkt tot de sector waar-
op zij zijn gericht. Andere codes strekken zich uit tot een bepaalde 
categorie van ondernemingen waarop zij van toepassing zijn, zoals 
het geval is bij de Corporate Governance Code. Om door de bomen 
enig zicht op het bos te houden hierbij een beknopt overzicht van 
een aantal belangrijke codes.

De Monitoring Commissie Corporate 

Governance Code heeft de Neder-

landse Corporate Governance Code van 

december 2003 geactualiseerd. Deze 

geactualiseerde code is op 1 januari 2009 

in werking getreden. De code is van 

toepassing op alle vennootschappen met 

statutaire zetel in Nederland waarvan de 

aandelen of certificaten van aandelen zijn 

toegelaten tot een effectenbeurs. De code 

bevat principes en best practice-bepalin-

gen die de verhoudingen reguleren tussen 

het bestuur, de raad van commissarissen 

en de aandeelhouders. De toegevoegde 

waarde van de code ligt bij uitstek in de 

beïnvloeding van het gedrag van bestuur-

ders, commissarissen en aandeelhouders. 

  

In de zorgsector bestaan verschillende 

governancecodes, zoals de Zorgbrede 

Governancecode, de Governancecode 

Welzijn & Maatschappelijke Dienstver-

lening en de Sanquin-Governancecode. 

De Zorgbrede Governancecode is in 2005 

tot stand gekomen op initiatief van de 

Brancheorganisatie Zorg. De code is van 

toepassing op de leden van de Branche- 

organisatie Zorg. De leden van deze 

brancheorganisatie zijn overkoepelende 

brancheorganisaties van bijvoorbeeld zie-

GOVERNANCECOdES

1.  De Nederlandse Corporate 
 Governance Code
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kenhuizen, GGZ, thuiszorg en zorgonder-

nemers. Bij het opstellen van deze code 

is de stichting met een raad van toezicht-

model als uitgangspunt genomen. Voor 

de corporate governancestructuur en de 

naleving van de principes van de code 

zijn de raad van bestuur en de raad van 

toezicht verantwoordelijk. Het verschil 

van deze code ten opzichte van de overige 

codes is dat de Zorgbrede Governance-

code enkel principes bevat die toegelicht 

zijn. De principes zijn niet uitgewerkt in 

best practice-bepalingen. 

Het bestuur van MOgroep Welzijn & 

Maatschappelijke Dienstverlening heeft 

in het najaar van 2007 besloten dat er 

een governancecode moet komen. Net 

als bij de Zorgbrede Governancecode 

gaat de Governancecode Welzijn & 

Maatschappelijke Dienstverlening in haar 

beschrijving uit van de stichting. De raad 

van toezicht en de raad van bestuur of 

het bestuur (afhankelijk van het gekozen 

model) zijn verantwoordelijk voor goed 

bestuur, goed toezicht en een goede ver-

antwoording daarover en in het verlengde 

daarvan voor de naleving van de code. 

Afwijkend aan beide codes is dat er een 

onderscheid gemaakt wordt tussen drie 

modellen ten aanzien van het organiseren 

van de functies van “besturen” en “toe-

zicht houden” en dat een keuze gemaakt 

dient te worden tussen deze modellen. 

Ook in het onderwijs zijn verschillende 

governancecodes van toepassing, zoals 

de code “Goed bestuur in de bve-sector”, 

Branchecode Governance en Governance 

Code kenniscentra beroepsonderwijs be-

drijfsleven. Op 1 januari 2009 is de code 

‘Goed bestuur in de bve-sector’ in wer-

king getreden. Deze branchecode is van 

toepassing op het middelbaar beroeps-

onderwijs en de volwasseneneducatie. De 

achterliggende gedachte van deze code is 

dat een goed bestuur in het onderwijs ten 

dienste staat van goed onderwijs. 

Begin 2006 is door de HBO-raad de 

Branchecode Governance vastgesteld. 

Deze code is van toepassing op alle ho-

gescholen die bekostigd worden door de 

overheid. Het college van bestuur en de 

raad van toezicht zijn verantwoordelijk 

voor de inrichting en toepassing van de 

corporate governance van de hogeschool 

en de naleving van deze code. Deze code 

bestaat uit principes met uitwerkingen, 

maar deze uitwerkingen zijn niets anders 

dan een mogelijke vertaling van deze 

principes in de governancepraktijk van 

hogescholen. Niet elke hogeschool hoeft 

deze uitwerkingen letterlijk te volgen. 

De kenniscentra beroepsonderwijs be-

drijfsleven hebben de Governance Code 

kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfs-

leven per 1 januari 2008 geïmplementeerd 

in hun organisaties. Deze code is van 

toepassing op 18 kenniscentra beroepson-

derwijs bedrijfsleven. Kenniscentra zien 

governance, goed bestuur en goed toe-

zicht daarop, als belangrijke voorwaarde 

voor de kwaliteit van hun werkzaamhe-

den. De code beperkt zich tot bepalingen 

die wezenlijk zijn voor goed bestuur en 

toezicht. Opvallend aan deze code is dat 

er voor gekozen is om detaillering zo veel 

mogelijk te vermijden.

Woningcorporaties zijn private onder-

nemingen met een maatschappelijke 

doelstelling. De afgelopen tien jaar 

hebben de corporaties zich ontwikkeld 

tot maatschappelijk gedreven private 

ondernemingen. De code is per 1 januari 

2008 van toepassing. De code is van 

toepassing op de leden van de vereni-

ging van woningcorporatie Aedes. Het 

doel van deze code is het vaststellen van 

normen van goed bestuur en toezicht, 

transparantie, externe verantwoording 

en financiële beheersing. Het is aan het 

bestuur en de raad van commissarissen 

om aan deze code invulling te geven in 

de praktijk van de woningcorporatie. 

De code beoogt niet exclusieve normen 

aan te geven waaraan woningcorporaties 

moeten voldoen om een zorgvuldige 

governance te bewerkstelligen. Afwij-

kingen kunnen onder omstandigheden 

gerechtvaardigd zijn of zelfs wenselijk. 

Het is dan ook de bedoeling dat met de 

toepassing van deze code een praktijk 

ontstaat waarin deze code zich verder 

ontwikkelt.

Begin 2007 is de definitieve Code 

Cultural Governance uitgebracht. Deze 

code gaat over het besturen van culturele 

instellingen, het intern toezicht daarop en 

het afleggen van verantwoording over de 

plannen en activiteiten van de instellin-

gen. Deze code is van toepassing op cul-

ture instellingen. Deze instellingen geven 

op verschillende manieren invulling aan 

good governance. In de culturele sector 

zijn drie bestuursmodellen gangbaar. De 

code beschrijft hoe kunstinstellingen tot 

een keuze voor het meest passende be-

stuursmodel kunnen komen en probeert 

rekening te houden met de diversiteit in 

de culturele sector. Door rekening te hou-

den met de diversiteit onderscheidt deze 

code zich van andere governancecodes.  

De adviescommissie Toekomst Banken 

is in november 2008 ingesteld door het 

Bestuur van de Nederlandse Vereniging 

van Banken. De commissie heeft een 

aantal aanbevelingen gedaan ter verbete-

ring van het functioneren van de Neder-

landse bancaire sector. De aanbevelingen 

in dit rapport zijn voor het merendeel 

praktische adviezen aan banken in Ne-

derland. Een deel van de aanbevelingen 

is afgeleid van het Institute of Interna-

tional Finance toegespitst op de Neder-

landse context. Het opvallende aan deze 

code is dat de aanbevelingen door de 

adviescommissie bankspecifiek aange-

scherpt zijn ten opzichte van de Neder-

landse Corporate Governance Code.

In de richtlijn is een apart hoofdstuk 

over governance opgenomen: richtlijn 

ter bevordering goed bestuur en toezicht. 

De richtlijn is vanaf 2005 van toepassing 

op de Publieke Omroep. De richtlijn is 

opgesteld om de samenleving duidelijk 

te maken hoe omroepinstellingen met 

dit onderwerp omgaan en beoogt een 

normerende werking. De richtlijn zou 

anders te veel ingrijpen in het vereni-

gings- en stichtingsbestuur van de 

omroepinstellingen. De richtlijn wijkt 

dan ook af van de overige governance-

codes, omdat slechts sprake is van 

aanbevelingen. ■
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3. Governancecodes in het 
 onderwijs

4. Governancecode woning-  
 corporaties

5. Code Cultural Governance

7. Richtlijnen en regelingen   
 goed bestuur en integriteit 
 Publieke Omroep

6. Naar herstel van vertrouwen

2. Governancecodes in de zorg

1.  Nederlandse Corporate Governance Code
2.  Zorgbrede Governancecode
2. Sanquin-Governancecode 
2.  Governancecode welzijn &
 Maatschappelijke dienstverlening
3.  Code “Goed bestuur in de bve-sector”
 (MBO-instellingen)
3.  Branchecode Governance (hBO-raad)
3.  Governance Code kenniscentra 
 beroepsonderwijs bedrijfsleven
4.  Governancecode woningcorporaties
5 Code Cultural Governance
6.  Naar herstel van vertrouwen (Banken)
7.  richtlijnen en regelingen goed bestuur
 en integriteit Publieke Omroep

Algemeen
Branche (zorg)
Branche (zorg)
Branche (zorg)

Branche (onderwijs)

Branche (onderwijs)
Branche (onderwijs)

Branche (woningcorporatie)
Branche (cultureel)
Branche (bankair)
Branche (publieke omroep)

Ja
Nee
Nee
Nee

Nee

Nee
Nee

Nee
Nee
Ja/nee
Nee

Ja
Nee
Nee
Nee

Nee

Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

‘Pas toe of leg uit’ 
‘Pas toe of leg uit’
‘Pas toe of leg uit’
‘Pas toe of leg uit’

‘Pas toe of leg uit’

‘Pas toe of leg uit’
‘Pas toe of leg uit’

‘Pas toe of leg uit’
‘Pas toe of leg uit’

Aanbevelingen

Algemeen / branche rules / principesWettelijke
verankering

Beurs-
ondernemingen

Overzicht governancecodes 
in Nederland
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CoLuMN

H et begint de laatste tijd alleen wel de vraag te 

worden of we zo langzamerhand niet code-moe 

aan het worden zijn. Toegegeven: de codes en 

de aandacht die ze hebben gekregen, hebben voor een 

herwaardering gezorgd van het commissariaat: toezicht 

houden is een belangrijke en serieuze zaak.

Een commissaris wordt echter weinig handvatten 

aangereikt om al dit code-geweld om te zetten in ‘juist’ 

of in ieder geval wenselijk handelen in de praktijk. 

Hoeveel commissarissen en toezichthouders zullen er 

zijn die na het lezen van een willekeurige code uit het 

overzicht opgelucht ademhalen en glimlachend zeggen: 

‘Zó moet ik dus reageren als er morgen wat raars voor-

valt in onze vergadering’? In de media en in het veld 

is ook maar weinig aandacht voor de praktische kant 

van het houden van toezicht.  Af en toe laat iemand van 

naam van zich horen met een tegengeluid. Zo pleitte 

de voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer, 

Huub Willems, in het FD voor een verkorting van de 

Code-Tabaksblat. Volgens Willems wordt daarmee 

voorkomen dat de ethische drijfveren van commis-

sarissen daarbij in de weg zitten. Veel wijzer wordt de 

praktisch ingestelde commissaris daar ook niet van. Het 

wordt namelijk nog steeds niet duidelijk hoe je omgaat 

met de CEO waarvan je vindt dat hij te weinig naar 

zijn CFO luistert. Of de ethische drijfveren daarbij niet 

belemmerend zijn, heeft op het moment zelf misschien 

wat minder prioriteit.

Met alle codes is het speelveld van de toezichthouder 

nu wel duidelijk. Wat mij betreft komt er nu meer aan-

dacht voor de manier waarop het spel gespeeld wordt. 

Het hoeft daarbij niet om hoogdravende, academische 

stukken te gaan. Het gaat erom dat er ruimte is voor de-

bat en het uitwisselen van ervaringen. Wat kun je doen 

om een echte sterspeler te worden? Welke bewegingen 

maakt een goede speler om langs zijn tegenstander te 

komen? Waar gaan we staan op het veld?

Laat ik meteen een suggestie doen bij de laatste vraag. 

Ik neem het uitgangspunt van onafhankelijkheid 

als voorbeeld. In veel codes wordt hier aandacht aan 

besteed. Kan er niet op een eenvoudige manier gewerkt 

worden aan het herstel van vertrouwen bij het publiek 

dat de afgelopen tijd beschadigd lijkt te zijn? Neem 

nou de algemene vergadering van aandeelhouders van 

beursgenoteerde ondernemingen. De bestuurders en 

commissarissen zitten samen vlak bij elkaar, vaak op 

een soort van tribune met op de eerste rij de voorzitter 

van de raad van commissarissen en de CEO gebroeder-

lijk naast elkaar samen met de rest van het bestuur. Op 

de rij erachter zit de rest van de commissarissen. Geeft 

dit het signaal dat er sprake is van onafhankelijkheid 

(lees: afstand) tussen het bestuur en de raad van com-

missarissen? Ik denk van niet. Zou het niet helpen als 

het bestuur en de raad van commissarissen ieder een 

aparte tafel zouden krijgen op enige afstand van elkaar? 

Wat mij betreft zetten we dan de voorzitter van de raad 

van commissarissen en de CEO nog samen aan een 

tafeltje daar tussenin. Dit voorstel is technisch niet erg 

complex en kan dus direct wanneer het nieuwe AVA-

seizoen weer losbarst, worden toegepast. Goed toezicht 

vereist afstand. Laat dat dan ook maar zien. ■

Een eenvoudige 
cosmetische ingreep
met een belangrijk accentverschil 

De laatste maanden zijn commissarissen en toezichthouders het mikpunt geweest van veel kritiek. Los 
van de vraag of deze kritiek terecht is, valt een ander aspect op. Het overzicht op pagina 9 maakt duidelijk 
dat er een groot aantal codes is. De Code-Tabaksblat wordt eens in de zoveel tijd tegen het licht gehou-
den. Voor deze aflevering van de commissaris is ook Mijntje Lückerath geïnterviewd. Lückerath is een van 
de opstellers van een concept-gedragscode voor commissarissen en toezichthouders. Het lijkt erop dat 
er genoeg tijd door hooggekwalificeerde mensen is besteed aan het nadenken over de grote lijnen waar-
langs toezicht zou moeten worden uitgeoefend.

Door: Aston Goad

reageren kan door te mailen naar decommissaris@dlapiper.com



Pamela Boumeester was
als directievoorzitter van
NS reizigers en later van
NS Poort jarenlang het 
vrouwelijke gezicht bij de NS. 
Nu heeft ze zichzelf de tijd
gegeven om te kijken of ze
haar werkweek alleen nog
vult met bestuurlijke en 
toezichtsfuncties of dat ze 
weer stapt in een volledige
baan met nevenfuncties. Het 
voordeel is dat ze extra werk kan
verzetten voor haar ‘bijbanen’, 
zoals die bij TSM Business School.

‘Inspiratie pik ik overal op’

DENEVENFuNCTIE

W at ik knap vind aan de TSM 

Business School is dat mooie 

woorden over het doel van 

de opleidingen geen loze kreten zijn 

en dat er snel geschakeld wordt. Dat 

laatste werd bijvoorbeeld duidelijk 

toen de crisis zich aandiende. In zo’n 

periode heeft een businessschool het 

ook minder gemakkelijk. Omdat we 

anticipeerden op de vraag hoe we onze 

programma’s waar zouden blijven 

maken, terwijl we tegelijkertijd keken 

hoe we slim konden omspringen met 

(variabele) kosten, zijn we wel geraakt, 

maar lijden we minder pijn.

Toen ik werd gevraagd voor deze 

functie leek het me meteen een 

hartstikke leuke baan. Er was één 

probleem: gebrek aan tijd. Ik zei tegen 

Joseph Kessels, de toenmalige dean: 

Ik zou het graag doen, maar de vraag 

is of ik het waar kan maken. Ik heb 

het ontzettend druk en red het niet 

om voor alle vergaderingen altijd naar 

Enschede te komen. Is het denkbaar 

dat we ergens midden in het land 

bijeenkomen en dat ik in elk geval 

één keer per jaar naar Enschede kom? 

Het demonstreert het denken binnen 

de club dat ze – na overleg – op mijn 

voorstel zijn ingegaan.

Integrale aanpak
Mijn betrokkenheid is tweeledig. Het 

formele toezicht bestaat uit het toezien 

op de bedrijfsvoering en de financiën. 

Daarnaast gaat het om strategische 

stappen. Ook als businessschool moet 

je vooruitdenken om je programma’s 

waar te kunnen maken bij de wens 

van je klanten – of je die nu krijgt via 

open inschrijving of via incompany-

trainingen. Daarbij kijken we naar 
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leiderschapselementen, maar ook 

naar innovatie. We willen verrijkend 

zijn voor mensen met een technische 

achtergrond, die oog hebben voor de 

inhoud en de impact van hun eigen 

vaardigheden. Onze uitdaging zit erin 

dat wij verbinding willen leggen 

tussen die belangen, zodat cursisten 

hun vaardigheden effectiever aan 

kunnen wenden.

Het interessante aan de TSM Business 

School vind ik dat wij kiezen voor de 

integrale aanpak. Naast innovatie en 

trends in de business is er veel aan-

dacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

In dat opzicht zijn we volgens mij een 

voorbeeld voor andere businessschools 

door de mix die we kiezen tussen 

theorie en praktijk.

De variëteit aan nevenfuncties maakt 

dit werk leuk. De centrale vraag als ik 

ergens voor word benaderd, is altijd: 

wat kan ik bijdragen? Bij TSM vind ik 

het mooiste de gesprekken die we heb-

ben met het bestuur over de strategie 

en over wat er in ons curriculum aan 

bod moet komen. De uitstraling daar-

van bepaalt je succes.

Vers bloed
Inspiratie pik ik overal op. Doordat ik 

op veel plekken kom – zowel formeel 

als informeel – en zelf ook seminars 

bezoek, herken je snel waar je juist wel 

en waar je juist niets mee wilt doen. 

Daar heb ik bij de NS ook altijd veel 

aan gehad. Omdat je op verschillende 

plekken mee mag kijken en meedoet, 

neem je ook dingen mee die je in je 

eigen organisatie kunt toepassen.

Voor TSM ben ik momenteel op zoek 

naar nieuwe leden voor de raad van 

toezicht. Van een aantal bestuurders 

Wie: Pamela Boumeester (51), onder meer commissaris bij delta Lloyd, Ordina, PCM en reinier de Graaf Groep. 

Ze was tot 1 november 2009 directievoorzitter van NS Poort.

Nevenfunctie: voorzitter raad van Toezicht TSM Business School 

loopt de termijn af en daar moeten 

we vers bloed voor zoeken. Wat heel 

belangrijk is, is dat we als toezichts-

orgaan gevoel hebben voor waar we 

vandaan komen: de Twente-link 

kunnen en willen we absoluut niet 

over het hoofd zien. Verder kijken we 

naar het trackrecord van kandidaten: 

we verwachten dat ze de vernieuwing 

in het veld goed aanvoelen.

Tijd om na te denken
Vanwege mijn eigen ervaring zal ik 

iemand met een – op het eerste gezicht 

– al heel drukke agenda toch vragen 

als ik hem of haar geschikt acht. Je 

moet nooit voor een ander denken. 

Misschien loopt er elders een termijn 

af of vindt diegene het juist interessan-

ter om zich nu voor TSM

in te zetten. Je merkt vanzelf wel of het 

een goed moment is om iemand 

te vragen.

Zelf gun ik me de tijd om te bedenken 

of ik weer een fulltimebaan ambieer of 

juist meer nevenfuncties accepteer en 

zo combineer tot een volledige werk-

week. Dat is nog open en ik voel me 

vrij om daar tijd voor te nemen. Dat ik 

de ruimte heb om te bepalen wat ik ga 

doen, ervaar ik als een luxe. Ondertus-

sen ben ik lekker bezig, al kosten lang 

niet alle nevenfuncties evenveel tijd en 

is de tijdsbesteding niet altijd goed in 

te schatten. 

Het is een voordeel dat ik nu extra 

werk kan verzetten voor de clubs waar 

ik bij betrokken ben. Dat is een 

prettige bijkomstigheid. En natuurlijk 

kan er ineens ‘een brandje uitbreken’ 

bij een van je commissariaten. Wat ik 

zou doen als dat bij meerdere tegelijk 

het geval zou zijn? Harder werken.’ ■

‘

Door:  Gwen van Loon Foto: NS



Veel multinationals gebruiken Transfer Pricing om commerciële doelstellingen te realiseren. Terecht. Maar 
er zijn ook risico’s. De wereldwijde voorschriften voor Transfer Pricing zijn complex en vragen om een 
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RONDETAFEL

Staan specifiek voorgedragen commissarissen in een moeilijke spagaat tussen 
het belang dat zij worden geacht te vertegenwoordigen en de vennootschap? 
Wim van den Goorbergh, voorgedragen door de ondernemingsraad bij NiBC en 
Mediq (voorheen OPG), Tineke Bahlmann en Ludo Wijngaarden, beiden door de 
Staat voorgedragen bij respectievelijk iNG en SNS reaal, vinden van niet, maar 
voelen zich soms wel evenwichtskunstenaars. Daarbij komt dat men het er over 
eens is dat een overheidscommissaris in crisistijd toch van een volstrekt andere 
orde is dan een gewone voordrachtscommissaris. Paul Nobelen sprak met hen 
over de dilemma’s in hun toezichthoudende taak.

▲

16   de commissaris   de commissaris   17

V.l.n.r: Tineke 
Bahlmann, Erik 
van Zadelhof, 
Paul Nobelen, 
Ludo Wijngaar-
den, Wim van 
den Goorbergh.

Zonder last of ruggespraak

Tekst:  Erik van Zadelhof  foto: Amaury Miller

Nobelen: Iedereen weet dat de raad van commis-

sarissen het belang van de vennootschap moet 

dienen. Tegelijkertijd zie je het aantal ‘kwaliteits-

zetels’ (huurders, cliënten, werknemers) toenemen. Is 

het dienen van het vennootschapsbelang met zo veel 

deelbelangen dan geen illusie?

Bahlmann: Nee hoor. Zolang je ervan uit gaat dat 

kijken naar iets anders is dan opkomen voor deel-

belangen, vind ik dat geen probleem. Het deelbelang is 

trouwens vaak gemakkelijk te herkennen. Zo heb ik bij 

een corporatie wel eens meegemaakt dat de huurders-

vertegenwoordigers het opeens hadden over de schoor-

stenen. Zoiets hoort niet bij de toezichthouder, maar bij 

de klachtenafdeling van de organisatie.

Van den Goorbergh: Het is belangrijk dat we het voor-

drachtsrecht van de ondernemingsraad onderscheiden 

van het benoemingsrecht van de AVA. Dat haalt al veel 

van de spanning af. Maar bij stichtingen kan dat lastiger 

liggen. Als er sprake is van een bindende voordracht 

betekent dat nog niet dat je als benoemende instan-

tie deze voordracht moet volgen. Je kunt ook om een 

andere kandidaat vragen, al is dat lastig. 

Wijngaarden: Ik zie ook niet per se een spanning, maar 

wel de veronderstelling dat het dan om mensen gaat 

met een harmonieuze persoonlijkheid, dat wil zeggen 

dat de focus ligt op het overbruggen van tegenstellin-

gen. Ook kan het, anders dan bij coöptatie het geval 

is, lastig zijn wanneer een raad van commissarissen 

iemand voorgedragen krijgt, die hij zelf misschien 

niet had gekozen, maar waartegen hij ook weer geen 

bezwaar wil maken. Je kunt dan als voordrachtscom-

missaris binnen komen met een zekere achterstand en 

mogelijk zelfs tegen achterdocht aanlopen.

Van den Goorbergh: Misschien is dat waar, maar 

ik moet zelf zeggen dat ik mij als door de onderne-

mingsraad voorgedragen commissaris er altijd van heb 

vergewist of ik ook zou zijn gekozen als ik niet was 

voorgedragen. 

Wijngaarden: En dan is het fenomeen ‘overheidscom-

missaris’ in de huidige context natuurlijk ook nog eens 

extra specifiek. Tineke en ik zijn binnengekomen met 

mandaten waar de andere commissarissen rekening 

mee moeten houden.  

Van den Goorbergh: Ik begrijp natuurlijk dat de 

omstandigheden zo uitzonderlijk waren dat de over-

heid tegenover de inbreng van kapitaal ook een vorm 

van zeggenschap in de raad van commissarissen heeft 

bedongen. Dat daarbij enige spanning met het vennoot-

schapsrecht optreedt, moet je dan voor lief nemen.

Nobelen: Is er een dreiging dat de voordrachtscommis-

saris verwordt tot een one-issuecommissaris?

Bahlmann: Als je realistisch bent dan is die dreiging er 

natuurlijk. Maar die kan er onder andere omstandig-

heden ook zijn. Een raad van commissarissen dient in 

mijn optiek als een goed team te functioneren. Er moet 

dan ook tijd worden gestoken in teamvorming. Ik zeg 

soms: laten we als raad eens met elkaar gaan eten. 

Van den Goorbergh: Het is, in ieder geval voor mij als 

door de ondernemingsraad voorgedragen commissaris, 

steeds de kunst om het werknemersbelang te zien als 

iets dat niet per se tegenover dat van de vennootschap 

staat, maar dat ook dient.

DRIE VOORDRACHTSCOmmISSARISSEn OVER HUn DILEmmA’S



18   de commissaris   de commissaris   19

Wijngaarden: Dat heeft ook te maken met wat je van 

commissarissen mag verwachten. Je kunt zeggen: als 

je slechts verstand hebt van één discipline, dan is dat 

te weinig. Maar omgekeerd kun je ook niet van alles 

verstand hebben. Dus als je moet kiezen, is het eerste 

uiteindelijk toch geloofwaardiger dan het tweede. Het 

belangrijkste is dat een commissaris countervailing power 

heeft, dus tegenwicht weet te bieden aan het bestuur.

Nobelen: Hoe zit het met de communicatie met de 

voordragende instantie?

Bahlmann: Het is belangrijk dat je daarover van tevoren 

goede afspraken maakt. Ik moet zeggen dat ik daarvoor 

zelf in het verleden ook wel wat leergeld heb betaald.

Van den Goorbergh: Ik heb wel contact met de onder-

nemingsraad maar dan niet buiten de normale lijn. In 

de praktijk komt dat neer op twee keer per jaar overleg 

tussen de commissarissen en de ondernemingsraad. 

Maar als natuurlijk aanspreekpunt speel ik dan wel een 

belangrijke rol in de delegatie.

Wijngaarden: Ik ben er voortdurend alert op dat ver-

rassingen worden voorkomen. Als vertegenwoordiger van 

het staatsbelang heb ik een vetorecht, maar mijn intentie 

is om dat niet te gebruiken. Daarvoor is dan wel nodig 

dat mijn medecommissarissen de intentie moeten hebben 

om het niet zover te laten komen dat ik het zou moeten 

gebruiken. Ik heb daarbij wel gemerkt dat men rekening 

houdt met de ‘macht’ die jou wordt toegeschreven.

Van den Goorbergh: Wie de aandeelhouder is, maakt 

in mijn ervaring ook wel verschil. Bij Mediq is er een 

verspreid aandelenbezit. Maar bij NIBC is er slechts één 

(Amerikaanse) aandeelhouder. Dat vraagt wat extra 

tegenwicht, waartoe ik mij als voordrachtscommis-

saris ook gelegitimeerd voel. Dat heeft in die situatie 

trouwens ook wel te maken met een ‘stukje Nederlan-

derschap’. 

Nobelen: Waar staat de voordrachtscommissaris in 

het krachtenspel tussen de voorzitters van de raad van 

commissarissen en raad van bestuur? 

Wijngaarden: Ik communiceer niet anders dan andere 

commissarissen. Als het bestuur bijvoorbeeld niet wil 

dat jij als commissaris contact hebt met leidinggeven-

den, dan zal ik dat accepteren – hoewel ik dat ook nog 

nooit heb meegemaakt.

Bahlmann: Maar als het bestuur zoiets niet goed vindt, 

dan kan er iets aan de hand zijn.

Nobelen: Uit (zelf)evaluaties van raden van commis-

sarissen blijkt nog vaak dat men zich niet als team voelt 

functioneren. Wat vinden jullie?

Bahlmann: Ik heb hier eerder iets over gezegd. Er dient 

energie in gestoken te worden om elkaar beter te leren 

kennen, zodat men makkelijker contact maakt als het er 

op aan komt.

Van den Goorbergh: Iedere onderneming zou een 

strategie moeten hebben om hieraan te werken. Maar 

omdat de meeste commissariaten worden gedaan door 

mensen die ook weer andere dingen doen, blijf je altijd 

kampen met het tijdsaspect.

Wijngaarden: Ik grijp terug op mijn achtergrond als 

psycholoog: kunnen we echt elkaars zorgen delen en 

toevertrouwen? Hoe groter de raad wordt, hoe moeilij-

ker dat is.

Nobelen: Ervaren jullie als voordrachtscommissaris een 

zekere druk van jullie achterban?

Van den Goorbergh: Och, er is heus wel eens iets door 

de ondernemingsraad met bijzondere nadruk onder 

mijn aandacht gebracht. Daar heb ik toen ook goed 

naar gekeken en dat gaf geen probleem. Ik zou pas 

echt druk hebben ervaren als men zou hebben gezegd: 

als dit niet afloopt zoals wij willen, dan dragen wij jou 

de volgende keer niet meer voor, of zoiets.

Bahlmann: Wat ik doe (bij ING, red.) ervaar ik als iets 

met een heel grote maatschappelijke verantwoordelijk-

heid. Als je voor zo’n positie wordt gevraagd, dan is dat 

iets waar ik niet gemakkelijk nee tegen zeg. Dus in die 

zin is er wel in zekere mate sprake van druk. Echter 

als  overheidscommissaris zit ik er nog altijd voor het 

belang van de vennootschap, punt uit. Maar als je dat 

goed doet, is dat ook in het belang van de samenle-

ving; het belang is dus parallel.

Wijngaarden: Ik ervaar geen spanning waar het gaat 

om de beleidsmatige kant van de zaak bij de instellin-

gen waarop ik toezicht houd. Maar die spanning is er 

natuurlijk wel als je kijkt naar de gewenste cultuurom-

slag en naar de eisen van de Europese Commissie. Bij 

deze laatste speelt enerzijds het belang dat de consu-

ment heeft bij concurrentie en anderzijds de belasting-

betaler, die uiteindelijk dezelfde is maar die er belang 

bij heeft dat de overheid een goed rendement behaalt 

op haar investering. Achteraf bezien blijkt moral ha-

zard toch niet gratis.

Van den Goorbergh: Dat levert toch een wat ander 

krachtenspel op, waarbij de minister van Financiën 

zich als grootaandeelhouder gedraagt. Maar de reik-

wijdte van diens rol wordt natuurlijk voor een deel wel 

beperkt door Brussel. Omdat alle staatsdeelneming is 

gericht op het in stand houden van systeembanken, 

vind ik het ook niet juist om de overheidscommissaris 

op één lijn te stellen met elke andere voordrachtscom-

missaris. Benoeming van een gewone voordrachts-

commissaris ligt in de normal line of business. Maar 

een overheidscommissaris is van een volstrekt andere 

dimensie en raakt ook aan ingewikkelde vragen van 

moral hazard.

Bahlmann: Ik ben het volledig eens met Wim. 

Wijngaarden: Ik voel het als een verantwoordelijk-

heid en verplichting dat de overheid snel haar geld 

terug krijgt en ook dat er echt culturele wijzigingen 

optreden in het financiële stelsel, maar wat we nu al-

weer zien in Londen en de Verenigde Staten stemt niet 

optimistisch. De cultuuromslag lijkt nu eenmaal niet 

vanzelfsprekend in de genen te zitten van veel mensen 

die in deze sector opereren.

Van den Goorbergh: Onze Nederlandse overheid heeft 

onder deze ingewikkelde omstandigheden gedaan wat 

zij moest doen. Eerst ging de staatsinterventie gepaard 

met het benoemen van gemandateerde commissaris-

sen, pas daarna kan het debat worden gevoerd over 

wat er vervolgens dient te gebeuren. Het terugbeta-

len van het overheidsbelang is belangrijk, maar ook 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bedenk daarbij 

bijvoorbeeld dat met elk miljard eigen vermogen dat 

aan een bank wordt onttrokken, tevens een potenti-

eel kredietvolume van 12 miljard uit de markt wordt 

gehaald!

Nobelen: Wat vinden jullie ten slotte van de stelling 

dat voordrachtscommissarissen van aandeelhouders 

(in casu participatiecommissarissen) geen deel zouden 

mogen uitmaken van de remuneratiecommissie – en 

die al helemaal niet zouden mogen voorzitten?

Wijngaarden: Ik onderschrijf die stelling niet omdat je 

dan toch het hoofdbeginsel, nl. dat je als commissaris 

het belang van de hele onderneming moet dienen, 

ondergraaft. Je geeft dan immers voeding aan de 

verdenking dat een deelbelang wordt vertegen-

woordigd.

Van den Goorbergh: Ik begrijp waar de stelling van-

daan komt: zo zou je de neiging tot hogere variabele 

beloningen, voor zover die uit de aandeelhouders komt, 

willen indammen. Maar mij lijkt het voorschrift van 

Tabaksblat, nl. dat de remuneratiecommissie niet mag 

zijn samengesteld uit leden die zelf elders een executive 

positie bekleden (dit juist om stijging van het belo-

ningsniveau te beteugelen), voldoende.

Bahlmann: Tja, ik denk bij dat soort dingen al snel: 

dat doe je gewoon niet. Als je dit niet vanuit gezag kunt 

blijven doen, dan wordt in die leemte voorzien door 

regels. En meer regelgeving maakt het er niet beter op. ■

Van boven 
naar 
beneden: 
Wim van den 
Goorbergh,  
Tineke
Bahlmann, 
Ludo 
Wijngaarden, 
Paul 
Nobelen.

RONDETAFEL

‘ Ik communiceer niet anders 
dan andere commissarissen’
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in de Verenigde Staten kijkt de Federal Trade Commission, met toenemende aandacht naar bestuurders die 
gelijktijdig werken bij concurrerende ondernemingen. in het geval van internetonderneming Google heeft dat 
geleid tot het terugtreden van een bestuurder die tevens een bestuursfunctie bekleedde bij Apple. Hoewel 
aan deze kant van de oceaan een concrete regel in het mededingingsregime ontbreekt, moet worden afge-
wacht of de Europese autoriteiten het voorbeeld van de Amerikaanse kartelwaakhond zullen gaan volgen. 

Door:  Martijn van wanroij

een mededingingsrechtelijk aandachtspunt

Overlappende 
commissariaten

O p 12 oktober 2009 bevestigde de New York Times 

het terugtreden van Arthur D. Levinson als lid

van de raad van bestuur van internetbedrijf 

Google. Levinson is tevens lid van de raad van bestuur van 

technologieconcern Apple. Ruim twee maanden 

eerder, op 4 augustus 2009, maakte Eric G. Schmidt, tot 

dan CEO van Google en bestuurder van Apple, eenzelfde 

stap in tegengestelde richting: hij trok zich terug als 

bestuurder van Apple en continueerde zijn voorzitterschap 

van de raad van bestuur van Google. 

Deze stappen lijken een direct gevolg te zijn van een 

onderzoek van de Amerikaanse kartelwaakhond, de Fede-

ral Trade Commission, tegen beide bedrijven vanwege de 

overlap in hun raden van bestuur. Zogenaamde

‘interlocking directorates’ worden verboden door Section 

8 van de Amerikaanse Clayton Act, behalve wanneer de 

markt waarop de bedrijven in kwestie concurreren voor 

beide bedrijven minder dan 2% van hun omzet oplevert. 

Het lijkt erop dat de activiteiten van Google en Apple zo 

ver naar elkaar zijn toegegroeid dat zij het gevaar liepen 

deze grens te overschrijden. Zo is Google bijvoorbeeld 

druk bezig om op basis van haar Google Chrome browser 

een besturingssysteem voor computers te ontwikkelen, dat 

zal concurreren met Microsoft Windows en Apple Mac 

OS X.

De voorzitter van de Federal Trade Commission, Jon 

Leibowitz, heeft de stappen van Levinson en Schmidt 

met instemming begroet. In een verklaring gaf hij aan dat 

“overlapping board members between competing companies 

raise serious antitrust issues”. Verder waarschuwde Leibo-

witz dat: “beyond this matter, we will continue to monitor 

companies that share board members and take enforcement 

action where appropriate.”

Dit roept de vraag op hoe de Europese kartelautoriteiten 

tegen overlappende bestuursfuncties bij concurrerende 

ondernemingen aan kijken. Een concrete regel zoals 

Section 8 van de Clayton Act ontbreekt in het EG-

verdrag en de Mededingingswet. Tot op heden hebben 

de Europese Commissie en de NMa, voor zover bekend, 

de commissaris   21

geen onderzoek gedaan dat specifiek zag op overlappende 

bestuursfuncties. Aan de andere kant geldt onder het 

Europese en Nederlandse mededingingsrecht wel de regel 

dat ondernemingen die (deels) op dezelfde markten actief 

zijn, geen concurrentiegevoelige informatie met elkaar mo-

gen uitwisselen. In dat kader hebben de Commissie en de 

NMa er in een aantal besluiten op gewezen dat onderne-

mingen moeten voorkomen dat via hun raden van bestuur 

of commissarissen concurrentiegevoelige informatie wordt 

uitgewisseld. Zo liet de NMa bij de goedkeuring van een 

minderheidsdeelneming van Wolters Kluwer in concur-

rent Sdu meewegen dat contractueel was bepaald dat een 

door Wolters Kluwer eventueel te benoemen lid van de 

raad van commissarissen van Sdu niet in dienst mocht 

zijn van Wolters Kluwer en geen concurrentiegevoelige 

informatie van Sdu aan Wolters Kluwer mocht doorgeven. 

In hetzelfde besluit wijst de NMa er echter op dat het 

risico op verboden informatie-uitwisseling door dergelijke 

contractuele voorzieningen hooguit wordt verminderd, 

maar niet kan worden weggenomen.

Overlappende bestuursfuncties of commissariaten van 

concurrerende ondernemingen moeten daarom altijd met 

zorg worden bekeken. In sommige gevallen kan het 

mogelijk zijn om ‘Chinese walls’ op te werpen die ver-

boden informatie-uitwisseling tegengaan, maar in veel 

gevallen is dat praktisch niet haalbaar. Iemand die 

bestuursfuncties bekleedt bij concurrerende onderne-

mingen, kan bij de uitvoering van zijn taken voor de ene 

onderneming niet tijdelijk vergeten wat hij vanuit zijn 

andere bestuursfunctie over de tweede onderneming weet. 

Als er slechts sprake is van een zeer beperkte overlap 

van activiteiten kan een commissaris of bestuurder zich 

onthouden van deelname aan de bespreking van de 

betreffende activiteiten. Een dergelijke oplossing - die doet 

denken aan de 2%-regel onder de Clayton Act - wordt 

echter steeds moeilijker des te groter de overlap wordt en 

hoe dichter de activiteiten van de ondernemingen elkaar 

benaderen. Een bestuurder die zich te vaak moet excuse-

ren kan uiteindelijk zijn bestuursfunctie niet meer goed 

uitoefenen. Een stap zoals van Levinson en Schmidt kan 

daardoor onvermijdelijk worden. ■

Martijn van Wanroij werkt als advocaat bij dLA Piper en is 

gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht.

martijn.vanwanroij@dlapiper.com

Het Apex-gebouw, hoofdkwartier van de Federal Trade Commission in Washington, D.C.

‘ Overlapping board members 
between competing companies 
raise serious antitrust issues’
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“Een bekend experiment: zet zes apen in een kooi met middenin een trap met een banaan daarop. Als de 
eerste aap de trap opklimt en de banaan wil pakken, krijgen alle apen een koude douche. Na enige 
pogingen zorgt de groep dat geen aap meer de trap op gaat. Vervolgens worden de apen een voor een 
gewisseld. Steeds als een nieuwe aap de trap op wil klimmen, wordt hij onder luid protest en soms met 
geweld tegengehouden. Nadat de hele groep gewisseld is en er dus geen aap meer in de groep zit die 
de koude douche had meegemaakt, blijft de angst om de banaan te pakken in stand, zonder te weten 
waarom precies. De relevantie hiervan voor commissarissen? Nieuwe commissarissen stappen ook op 
een al rijdende trein en zullen zich aanpassen aan de bestaande groep. Onze gedragscode is mede bedoeld 
om dit soort gedrag, bestaande uit een set van ongeschreven regels, waarvan niemand meer de oorsprong 
kent, te doorbreken.” Aan het woord is Mijntje Lückerath-Rovers als universitair hoofddocent verbonden 
aan de vakgroep Financiële Markten en Toezicht van de juridische faculteit aan de Erasmus Universiteit. 
Samen met Auke de Bos deed zij onlangs een concept voor een Gedragscode voor Commissarissen en 
Toezichthouders het licht zien.

‘Commissarissen zouden vaker moeten opstappen’
Waarom deze code en tegen welke achtergrond?
Om te beginnen blijkt uit het nationaal commissaris-

senonderzoek dat wij nu gedurende drie jaar doen dat 

er heel veel ongeschreven regels zijn. De vraag is dan: 

hoe kom je – met zo veel ongeschreven regels – elkaars 

opvattingen te weten? Ten tweede constateren wij dat het 

zijn van commissaris steeds meer overeenkomsten heeft 

met de kenmerken van een professioneel beroep. Ten 

slotte is de maatschappelijke aandacht voor commissa-

rissen natuurlijk enorm toegenomen. Zelfs minister Bos 

heeft de commissarissen als groep verweten dat zij zich 

nauwelijks voor en in de crisis hebben laten horen. De 

samenleving koestert steeds hogere verwachtingen van 

commissarissen en er is ook een proces van professiona-

lisering gaande. Mede op basis van interviews met een 

aantal topcommissarissen zijn we eerst begonnen met 

een ‘beroepscode’. Dat woord blijkt echter veel mensen 

op het verkeerde been te zetten. Men gaat dan al gauw 

denken aan tuchtrecht enzovoort. Vandaar dat we nu 

spreken over ‘gedragscode’ en misschien zou het woord 

‘leidraad’ nog beter zijn. Wij denken dat commissarissen 

en toezichthouders (welke term meer wordt gereser-

veerd voor bijvoorbeeld de zorg of de corporatiewereld) 

wel degelijk als één groep zijn aan te spreken omdat er 

belangrijke grote gemene delers zijn. Denk daarbij aan 

het vereiste van onafhankelijkheid. Ook vinden wij het 

belangrijk dat deze code sectoroverschrijdend is. Het 

zou toch raar zijn als commissarissen in de ene sector 

volstrekt anders zouden opereren dan in de andere.

Hoe moeten wij deze code zien in relatie tot al het andere 
dat er al is?
Al realiseren wij ons dat er al heel veel andere codes 

zijn, toch dekken die niet alles en zien wij gaten. Voorts 

is onze code expliciet en exclusief gericht op het gedrag 

van commissarissen. En ten slotte bevat deze code een 

aantal thema’s waarvan wij vinden dat die ten minste 

jaarlijks in de raden van commissarissen zouden moe-

ten worden geagendeerd. Daarbij hebben wij het gedrag 

niet willen invullen. Maar het was ons er wel om te 

doen dat bepaalde soft skills besproken worden. 

Als je over deze thematiek je oor in ‘de markt’ te luiste-

ren legt, dan loop je steeds weer tegen dezelfde reacties 

aan. De eerste is de uitspraak “Je deugt wel of je deugt 

niet – en geen code die daar iets aan zal veranderen”. 

En de tweede is de vraag: “Zou het nu allemaal beter 

zijn gegaan als we deze code eerder hadden gehad?” 

Nee natuurlijk niet, onze code is geen wonderolie. Maar 

ik mag graag Jean Frijns citeren die gedrag niet ziet als 

een middel maar als een resultante, namelijk van een 

bepaalde omgeving waarin goed gedrag gedijt. Onze 

code wil bijdragen aan zo’n omgeving.

Een aspect waaronder commissarissen voortdurend zuch-
ten is de vraag hoe zij over de juiste informatie kunnen be-
schikken om tot afgewogen oordeelsvorming te komen. Is 
dat bijvoorbeeld ook iets dat in de code aan de orde komt?
Het is natuurlijk goed wanneer commissarissen 

daarin zelf een actieve rol spelen, bijvoorbeeld door 

zich op de hoogte te stellen bij de ondernemingsraad, 

het tweedelijnsmanagement of voor mijn part bij de 

vertegenwoordigers. Maar dan wel altijd met het oog op 

hun toezichtstaak. Je moet voorkomen dat een com-

missaris een soort interne ombudsman gaat worden, 

die je met wissewasjes kunt benaderen. Wij wilden niet 

doorschieten door tot in detail te gaan beschrijven wat 

van commissarissen wel of niet mag worden verwacht. 

Een aantal best practices vastleggen zou al heel mooi 

zijn. Ons uitgangspunt was om met iets te komen dat 

mensen in een uur kunnen doorlezen.

Uit jullie commissarissenonderzoek blijkt ook dat aanspra-
kelijkheid het thema is dat het meeste leeft. Kan jullie code 
de kennelijke zorg daarover wegnemen of verhinderen?
Nee, hoeveel harde en softe aspecten je ook afvinkt, 

de mogelijkheid van aansprakelijkheid blijft bestaan. 

Waar het om gaat is dat veel commissarissen onzeker 

zijn over hun taak. Als commissaris kun je echt niet 

alles voorkomen wat mis gaat, maar er zijn vaak wel 

mogelijkheden om eerder in te grijpen.  Dat er echt 

wordt ingegrepen zie je toch nog steeds weinig. Ik zei al 

dat de maatschappij steeds hogere verwachtingen heeft 

van commissarissen, waarbij je je kunt afvragen of die 

verwachtingen altijd even realistisch zijn. Onze code wil 

hen houvast geven tussen enerzijds de verwachtingen 

van de buitenwacht en anderzijds het belang van de 

onderneming.

De raad van commissarissen wordt geacht met één 
mond te spreken. Komt dat, met name bij genoteerde 

INTERVIEw
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ondernemingen, niet op gespannen voet te staan met het 
belang van de belegger en, zo ja, is dat dan geen aanleiding 
om ook dissenting opinions te publiceren?
Ik begrijp de vraag, maar dat geloof ik toch niet. Ik zou 

er geen voorstander van zijn dat (heftige) discussies in 

de raad van commissarissen daarbuiten in de publiciteit 

nog eens worden overgedaan. Als een commissaris een 

onoverkoombaar minderheidsstandpunt vertegenwoor-

digt – en dat moet in de praktijk natuurlijk regelmatig 

voorkomen – dan moet hij opstappen. Dat zou, vind ik, 

sowieso vaker moeten gebeuren. Ik denk dan ook aan de 

publiciteit rond Van der Moolen afgelopen zomer, waar 

de voorzitter van de raad van commissarissen naar mijn 

mening aan DNB had moeten vertellen waarom hij op-

stapte. Iets anders is dat raden van commissarissen wel 

erg summier zijn over wat in hun midden wordt bespro-

ken. Het verslag daarvan in het jaarverslag stelt meestal 

niet veel voor en wordt dan ook nog vaak geschreven 

door een secretaris, die – wanneer hij tevens secretaris 

van de raad van bestuur is – twee petten op heeft. Maak 

die verslagen attractiever, informatiever en toegankelijker, 

bijvoorbeeld ook via de website van de vennootschap. 

Het is toch een saillant punt dat in bijna geen enkel 

verslag gesproken wordt over de kredietcrisis!

U kiest voor de weg van vrijwillige adaptatie?
Ja, om de eenvoudige reden dat je nu eenmaal niet alles 

in wetten en regels kunt neerleggen. Wij accepteren dat 

er veel soorten gedrag bestaan en we willen dat niet uni-

ficeren. Het allerbelangrijkste vind ik dat een kritische 

houding wordt gestimuleerd, gebaseerd op onafhanke-

lijkheid. En op dat punt zijn echt nog wel wat slagen te 

maken. Zo hoor je nog veel te vaak dat de werking van 

de raad van commissarissen eigenlijk niet echt wordt 

geëvalueerd of hoogstens informeel, laat staan dat een 

onafhankelijke derde daarvoor wordt binnengevlogen. 

De code is dus in één woord gericht op het versterken van 
een kritische houding?

Ja, en daarbij is er sprake van een soort dichotomie: wat 

je wilt matchen is tegelijkertijd vertrouwen én afstand 

tussen raad van commissarissen en raad van bestuur. 

Staat onafhankelijkheid potentieel op gespannen voet 
met de toenemende roep om betere remuneratie voor 
commissarissen?
Ja, je moet erkennen dat die spanning er is. Je moet 

natuurlijk fatsoenlijk remunereren, maar de vergoe-

ding kan geen argument zijn voor het aanvaarden 

van een commissariaat. Ik hoorde wat dat betreft een 

interessante suggestie van een commissaris, die zei niet 

zozeer uit te zijn op betere compensatie maar op betere 

ondersteuning. Geef bijvoorbeeld de raad van commis-

sarissen een eigen budget om eens iemand in te huren 

wanneer hij dat dienstig vindt. Maar denk ook aan 

eenvoudige zaken als kantoorondersteuning, die het een 

commissaris veel makkelijker maken om te doen waar-

voor hij wordt ingehuurd. Dus: niet beter remunereren, 

maar beter faciliteren.

Hoe nu verder?
Wel, de code wordt al regelmatig gedownload van onze 

website en wij weten dat die al ter sprake wordt gebracht 

in raden van bestuur en raden van commissarissen. 

Voorts is er een consultatieronde waarbij de markt wordt 

uitgenodigd commentaar te geven en organiseert het 

Erasmus Instituut Toezicht en Compliance een sympo-

sium hierover op 25 maart in Amsterdam. Uiteindelijk 

zou het het mooiste zijn als ondernemingen gaan zeggen 

“Wij handelen volgens de Erasmus-code”. ■

1. De Maatschappelijke Onderneming, 
 wat is dat eigenlijk?
De MO is een speciale vorm van een vereniging of stich-

ting. Zij heeft als stichting of vereniging in feite ‘een extra 

trui aan’. Voorwaarde aan de MO is dat zij een algemeen 

belang dient. Deze nieuwe rechtspersoon is bedoeld voor 

het onderwijs, de woningbouw en de zorg.

2. Waarom was er behoefte aan de MO?
Men vond dat het tot dusver geldende rechtspersonen-

recht niet meer geheel voldeed aan de eisen van de hui-

dige tijd in sommige sectoren (zie hierboven). Een groot 

aantal organisaties, actief in die sectoren, heeft zich ont-

wikkeld tot grote ondernemingen, waardoor het jasje van 

veelal de stichting als knellend werd ervaren. De stichting 

wordt vaak ervaren als een autoritaire rechtsvorm, nu 

de stichting het moet doen met slechts één orgaan, het 

bestuur. In genoemde sectoren werden veel lapmiddelen 

gebruikt, zoals codes en extra wetgeving, om een modern 

governancemodel mogelijk te maken -en verplicht te 

stellen- bij gebruik van een stichting. Ook bestond er 

behoefte om het aantrekken van privaat kapitaal in die 

sectoren te accommoderen, onder andere door het 

mogelijk maken van winstuitkeringen. Dat is, in beginsel, 

niet mogelijk bij huidige stichtingen en verenigingen.

3. Hoe is de governance in de MO geregeld?
De MO kent vier organen: het bestuur, de (verplichte) 

raad van toezicht en daarnaast twee nieuwe figuren: 

de ‘belanghebbendenvertegenwoordiging’ (BHV) en de 

algemene vergadering van ‘winstbewijshouders’ (AVW). 

Wie precies als belanghebbenden worden aangemerkt 

is trouwens nog niet helemaal duidelijk. De toelich-

ting op het wetsvoorstel noemt een bonte verzameling 

van belanghebbenden (denk bijvoorbeeld aan lokale 

overheden, maar ook patiënten), maar die opsomming 

is eerder enuntiatief dan limitatief. In feite moet dus per 

organisatie bepaald worden wie de belanghebbenden 

zijn en hoe deze georganiseerd dienen te worden. 

HIj kOmT ER AAn: DE mO. WAT IS DAT nU WEER?  

4. Is de MO een verrijking van ons rechts-  
 personenrecht? 
Dat valt nog maar te bezien. Hoewel het op zichzelf 

lovenswaardig is om belanghebbenden als stakeholders 

een wettelijke verankering te geven, is de wetgever daarin 

veel te ver doorgeschoten. Zo heeft de BHV  bijvoor-

beeld een adviesrecht over hoofdlijnen van het beleid en 

strategische beslissingen. Adviseert de BHV negatief dan 

mag geen uitvoering worden gegeven aan het voorgeno-

men beleid. Komt men daar vervolgens in overleg met 

de belanghebbenden niet uit, dan kan een patstelling 

ontstaan, waarbij een in- of externe geschillenregeling 

uitkomst moet bieden. Een ander pregnant bezwaar is 

de relatief zwakke positie van de winstbewijshouders die 

wel kapitaal inbrengen maar die minder rechten hebben 

dan de BHV, en ook minder rechten hebben dan de 

aandeelhouders bij een BV of NV. De MO in deze vorm 

biedt geen aantrekkelijke investeringsmogelijkheid aan 

verschaffers van extern risicodragend kapitaal.

5. Wat is nu de status?
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Het 

kabinet geeft hiermee invulling aan het coalitieakkoord, 

waarin de ontwikkeling van een rechtsvorm voor instel-

lingen in de semipublieke sector is aangekondigd. Naar 

verluidt heeft onze minister-president zich persoonlijk 

hard gemaakt voor invoering van een dergelijke rechts-

vorm, dus de MO komt eraan! De meerwaarde van de 

thans voorliggende MO is echter twijfelachtig. De ge-

luiden uit de juridische wereld, maar ook bijvoorbeeld 

uit de zorgsector, zijn niet onverdeeld positief over het 

wetsvoorstel zoals dat nu voorligt. De vraag is dus of de 

MO wordt aangepast aan de zinvolle commentaren uit 

de praktijk of dat de thans voorliggende tandeloze tijger 

wordt ingevoerd.  ■

Meer weten over de MO? 

Bel of mail met Sander Wiggers, notaris bij dLA Piper, 

sander.wiggers@dlapiper.com.  

MAATSCHAPPELIJKEONdErNEMING

De Maatschappelijke 
Onderneming in vijf vragen

het gehele rapport met verantwoording over de noodzaak en de 

opzet van de thema’s in de Gedragscode voor Commissarissen 

en Toezichthouders is gratis te downloaden op: 

www.toezichtencompliance.nl/gedragscode. 

de opstellers nodigen geïnteresseerden uit om hun reactie op het 

rapport en de ontwerpcode te geven. 

Interview: Aston Goad   Tekst: Erik van Zadelhof
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I n de voetbalsport kan het er ruw aan toe gaan. Dat 

bewees Roda JC recent nog. De Kerngroep Roda JC, 

een vertegenwoordiging van supportersverenigingen, 

sleepte de raad van commissarissen en de stichting 

Administratiekantoor van Roda JC voor de rechter en 

eiste per direct neerlegging van hun functie vanwege 

grove nalatigheid. Zal het recht de Limburgse voetbal-

club daadwerkelijk aan een overwinning helpen?

W ethouder Tjeerd Herrema trad 

onlangs af als wethouder in Amsterdam. 

Dit vanwege het debacle met de aanleg van 

de nieuwe metro aldaar, de Noord-Zuidlijn. Vijf jaar 

vertraging en honderden miljoenen meerkosten. Na dit 

mislukte ondergrondse avontuur zocht Herrema het 

hogerop en meldde zich aan als commissaris bij de soci-

ale woningbouwcorporatie Rochdale. Daar was immers 

recent flink gerommeld door de voormalig directeur Mö-

llenkamp, wat tot het aftreden van de voltallige raad van 

commissarissen had geleid. Rochdale is binnenstebuiten 

gekeerd en moet nu een modelcorporatie worden. Op 

Kamervragen van de SP en VVD heeft minister Van der 

Laan geantwoord dat hij volledig gelooft in de integriteit 

van Herrema. Over de deskundigheid van Herrema heeft 

de Minister zich niet uitgelaten.  

Sportieve misslag: 
aftreden geëist van 
commissarissen

Van ondergronds 
naar bovengronds

OproepFalen is fataal
De redactie van de commissaris is benieuwd naar 

wat er leeft onder de lezers en stelt iedere vorm van 

input op prijs. Adviezen, opmerkingen en reacties 

kunt u sturen aan decommissaris@dlapiper.com.

E d Nijpels heeft gezegd dat hij 

zal aftreden als voorzitter van 

het ABP als blijkt dat hij als 

commissaris bij DSB heeft gefaald. 

Dat is nog eens ferme taal.  

H et omvallen van de Dirk Scheringa Bank 

heeft voor de (ex-)bestuurders en (ex-)com-

missarissen van deze bank nu al een staartje 

gekregen. Niet alleen zal DNB een hernieuwd 

oordeel geven over de deskundigheid en betrouw-

baarheid van de bestuurders en commissarissen. 

Er komt ook een extern onderzoek door de onaf-

hankelijke commissie-Scheltema, onder meer naar 

de gang van zaken bij DSB Bank en de handelwijze 

van (voormalige) bestuurders en commissarissen 

en DNB en de AFM, hun onderlinge samenwerking 

ter zake en de rol van het Ministerie van Financiën. 

Niet eerder waren commissarissen en financiële toe-

zichthouders AFM en DNB zo prominent voorwerp 

van onderzoek. Aangezien het toezicht op de inmid-

dels gefailleerde bank zowel door de commissarissen 

als door AFM en DNB werd uitgeoefend is het terecht 

dat zij gezamenlijk in de beklaagdenbank zitten.

Commissarissen en
financiële toezichthouders 
op de korrel

De commissaris houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van voorgenomen 
wetgeving. in het onderstaande hebben wij een overzicht opgenomen van de wetsvoorstellen die relevant 
zijn voor onze lezers en die momenteel behandeld worden door het parlement. 

I n grote lijnen is het wetgevingstraject als volgt: het 

verantwoordelijke ministerie bereidt het wetsvoorstel 

voor. In sommige gevallen vormt een consultatie van 

organisaties of belangengroepen die in de praktijk veel 

met het wetsvoorstel te maken krijgen, onderdeel van de 

voorbereiding (in die fase heet het nog een voorontwerp 

van een wetsvoorstel). Het wetsvoorstel wordt daarna 

door de ministerraad goedgekeurd. Vervolgens wordt het 

voorstel naar de Raad van State voor advies gestuurd. Op 

basis van het advies kan het wetsvoorstel nog worden 

aangepast. In de Tweede Kamer wordt het wetsvoor-

stel eerst schriftelijk en vervolgens plenair behandeld. 

In de Tweede Kamer kunnen nog wijzigingen worden 

aangebracht. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, 

wordt het doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Na enkele 

schriftelijke rondes wordt het wetsvoorstel na mon-

delinge behandeling aangenomen. Tot slot wordt het 

aangenomen wetsvoorstel bekrachtigd door de koningin 

en wordt de datum van inwerkingtreding bepaald.

Onderstaande betreft een selectie van een aantal wets-

voorstellen dat invloed zal hebben op de governance 

van een onderneming en met name op de positie van de 

(raad van) commissarissen. Onderstaand overzicht is 

geenszins uitputtend. ■

wet vereenvoudiging en flexibilisering 
BV-recht

Aanpassing regels bestuur en toezicht 
in NV’s en BV’s (one-tier board)

regels voor een maatschappelijke
onderneming

Spreekrecht ondernemingsraad ten 
aanzien van (o.m.) bezoldigingsbeleid

uitvoering adviezen Monitoring 
Commissie Corporate Governance

uitvoering richtlijn aandeelhouders-
rechten

Verruiming van de mogelijkheden voor aandeelhouders om 
de (governance) structuur van BV’s naar eigen inzicht en 
behoeften in te richten

wettelijke verankering van de mogelijkheid om een one-tier 
board in te stellen bij BV’s en NV’s

Introductie van de maatschappelijke onderneming, zie ook 
pagina 25

Adviesrecht voor Or van beursgenoteerde bedrijven aan de 
AVA ten aanzien van voorstellen van de raad van commissa-
rissen voor het bezoldigingbeleid van topbestuurders.

Onder andere wijzigingen in meldingsdrempels en plicht 
aandeelhouder met 3% of meer van de aandelen in een 
beursfonds om intenties duidelijk te maken.

Veranderingen die zien op de algemene vergaderingen van 
(beursgenoteerde) vennootschappen en het uitoefenen van 
aandeelhoudersrechten al dan niet in grensoverschrijdende 
situaties (zoals agenderingsrecht, vragenrecht en stemrecht)

Aangemeld voor plenaire 
behandeling Tweede Kamer

Aangemeld voor plenaire 
behandeling Tweede Kamer

wetsvoorstel ingediend bij 
de Tweede Kamer, schrifte-
lijke behandeling

Aangemeld voor plenaire 
behandeling Tweede Kamer

wetsvoorstel ingediend bij 
de Tweede Kamer, schrifte-
lijke behandeling

Aangemeld voor plenaire 
behandeling Tweede Kamer

onderwerpnaam Status

Wetgevingsoverzicht

Voor nadere informatie over deze of andere wetsvoorstellen

kunt u contact opnemen met:

Aston Goad (aston.goad@dlapiper.com) en/of 

Sander Wiggers (sander.wiggers@dlapiper.com), 

advocaat en notaris bij dLA Piper.

 




