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Peter Wakkie: 
“Commissarissen moeten 

niet bemiddelen tussen 

bestuur en aandeelhouders”



voorwoord

C 
orporate litigation gaat niet over gelijk hebben, maar 

over gelijk krijgen. Corporate litigation is geen weten-

schap, maar eerder een kunst. Geen eenvoudige kunst, 

zoals u zich kunt voorstellen. Gelijk krijgen vergt immers niet 

alleen overredingskracht, maar om te beginnen kennis van 

zaken. Dat wil zeggen kennis van de wet (met name het ven-

nootschapsrecht), maar tegenwoordig vooral ook van corporate 

governance. Nogal wat advocaten die zich tot corporate litiga-

tor hebben gespecialiseerd zijn of waren zelf ook bestuurder of 

toezichthouder en kennen het klappen van de zweep. Dat zet 

zoden aan de dijk in de arena van corporate litigation. 

De recente uitspraak van de Hoge Raad inzake ASMI over 

de bevoegdheidsverdeling tussen bestuur, raad van commis-

sarissen en aandeelhouders bij het bepalen van de strategie 

heeft veel stof doen opwaaien. Niet eens zo zeer omdat dit de 

zoveelste uitspraak is waarbij de Ondernemingskamer van het 

Gerechtshof te Amsterdam door de hoogste Nederlandse rech-

ter wordt teruggefloten (denk bijvoorbeeld aan HBG en ABN 

Amro). Maar vooral omdat de Hoge Raad duidelijke grenzen 

trekt. Zo is strategie in beginsel een aangelegenheid van het 

bestuur, consultatie vooraf met aandeelhouders is niet nodig 

en de raad van commissarissen heeft geen verplichting om bij 

geschillen tussen bestuur en aandeelhouders een bemidde-

lende rol te vervullen.  Ook de dreigende sluiting van Organon 

heeft recent veel media aandacht gekregen. Onder dreiging van 

een juridische procedure is de sluiting met enkele maanden 

uitgesteld. Ook hier wordt op het scherp van de snede gestre-

den over de rolverdeling binnen de onderneming. Bijzonder 

aan deze zaak is de internationale component. 

Het “first let’s kill all the lawyers” in Shakespaere’s konings-

drama Henry VIth  klinkt op uit de mond van slager Dick, een 

volgeling van Jack Cade of Ashford die uit is op rebellie in de 

hoop zo King Henry VI te kunnen opvolgen. De  troonpreten-

dent vraagt zich af hoe dit plan het beste kan worden gesmeed. 

En dan spreekt schurk Dick zich uit. Aan de lezer om te bepa-

len of de advocaat als beschermheer van de gevestigde orde een 

sta-in-de-weg is dan wel volksvijand nummer 1. 

In dit nieuwe nummer van de commissaris, waarin onderne-

mers, hun adviseurs, beleggers, commissarissen, hoogleraren en 

advocaten aan het woord komen, passeert een breed scala aan 

onderwerpen de revue. Een groot deel daarvan heeft te maken 

met corporate litigation. Zo is er aandacht voor stakeholders en 

shareholders, corporate defense strategy en de rol van com-

missarissen. Maar ook voor ”the wall of debt” waar wij met z’n 

allen op af lijken te razen…  ■ 
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TWEEGESPrEK

“ Er is licht aan het eind van de tunnel – 
  alleen weet niemand hoe lang de tunnel is”

Wat kunnen jullie vanuit jullie ervaring met enige mate 
van precisie zeggen over wanneer wij gaan aanbotsen tegen 
deze schuldenmuur? 
Van Wassenaer: We zien dat het nu al begint. 2007 

was het laatste  jaar van de vorige piek van 2005-2007 

waarin veel herfinancieringen plaatsvonden Toen was 

er nog veel goedkoop geld beschikbaar. Veel van die le-

ningen lopen af tussen 2011 en 2014, maar veel bedrijven 

willen daar, terecht, niet op wachten.

Stoetzer: Dat klopt, maar het is moeilijk om de omvang 

van de materie in getallen te vangen. Je moet onder-

scheid maken tussen de corporate markt, de vastgoed-

markt , het MKB-segment en de markt voor kleinere en 

grote buy-outs. Met name de vastgoedmarkt is moeilijk 

te kwantificeren. De looptijden zijn daar gemiddeld drie 

tot zeven jaar, veel leningen lopen nu tegen hun eind. 

De loan to value verhoudingen zijn inmiddels behoor-

lijk anders komen te liggen, wat herfinancieren er niet 

makkelijker op maakt.

Van Wassenaer: Om je een indruk te geven: wij denken 

dat het in de Nederlandse corporate markt gaat om een 

bedrag van circa 90 miljard en in de Europese markt 

om ongeveer een 700 miljard. En dan hebben we verder 

de leveraged buy out-markt, maar dat komt pas later, 

vanaf rond 2014. De omvang van die LBO-markt is 

natuurlijk geweldig gegroeid omdat de leverage ratio’s 

zo hoog zijn geworden. Toen ik begon was de maximale 

verhouding tussen eigen en vreemd vermogen 1: 3. 

Maar kijk naar grote deals zoals HEMA; daar was de 

verhouding al 1 : 5. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit 

soort deals meer dan 10x ebitda werd betaald.

Overigens is het wel belangrijk om een onderscheid te 

maken tussen de LBO-markt en de corporate markt. De 

corporate markt is het relatief goed blijven doen. Er zijn 

eigenlijk maar drie bedrijven van enige omvang failliet 

gegaan: Kroymans, Econcern en DSB. En het ging daar 

steeds om klassieke redenen: mismanagement. De echte 

problemen zitten bij de middelgrote ondernemingen. Zij 

kunnen alleen naar de aandeelhouder of naar de bank en 

daarmee hun funding sources dus minder spreiden.

En wat betreft de vastgoedmarkt, ook daar moet je een 

onderscheid maken. Het probleem zit daar vooral in de 

ontwikkelingsmarkt en daar waar men met leegstand 

heeft te kampen. Maar kijk aan de andere kant bijvoor-

beeld eens naar de infrastructuur. Die is nog steeds high 

leveraged en dat is ook niet zo gek, want als je een tun-

nel bouwt, weet je immers dat daar toch wel auto’s door 

blijven rijden. In die zin gaat het daar dan dus om een 

veilige investering, die zeker cashflow zal opleveren.

Stoetzer: Geheel eens met Diederik. We moeten niet de 

fout maken de problematiek categorisch te benaderen en 

alle bedrijven over één kam te scheren. Omvang, sector 

en vooral soort zijn factoren die een heel verschillend 

antwoord kunnen geven op de herfinancieringsvraag. 

in hoeverre speelt hier het afgenomen vertrouwen in de 
interbancaire markt een rol?
Van Wassenaer: Dat heeft betrekking op het kortste 

gedeelte van de balans van een bank. In de ‘hoogtij’-dagen 

van de crisis was dat zelfs zo kort, dat de interbancaire 

markt zich beperkte tot daggeldleningen. Die situatie op 

de markt is duidelijk verbeterd, maar nog niet zoals deze 

was voor de crisis. Sommige, met name Zuid-Europese 

banken kunnen nog altijd lastig aan geld komen op 

RondetafelgespRek oveR Wall of debt

Met toenemende frequentie zijn in de pers berichten te lezen over een Wall of Debt of een muur van 
schuld, die op onze economie afkomt. Het gaat om een grote behoefte aan herfinanciering bij tal van 
ondernemingen die zijn gefinancierd in de hoogconjunctuur (2005-2007), welke arrangementen vanaf 
(ongeveer) 2012 expireren. De schattingen over de omvang van de herfinancieringsbehoefte lopen uiteen, 
maar zeker is dat het in ieder geval gaat over vele honderden miljarden. Dat plaatst ondernemingen en 
banken tegenover elkaar in een positie die moeilijk is én uitdagend. Barbara van Hussen en Gerard 
Kneppers, beiden partner bij DLA Piper, hadden een aantal vragen over deze materie voor Diederik van 
Wassenaer (iNG Commercial Banking) en Bas Stoetzer (HCF Debt Advisory). 

Tekst: Erik van Zadelhof   foto: Thomas Schlijper

▲

V.l.n.r.:
Gerard 

Kneppers, 
Barbara van 
Hussen, Bas 

Stoetzer, 
Diederik van 
Wassenaer.
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blieke rating heeft van een rating agent, maar waarbij een 

rating die de bank daaraan intern geeft voor het vertrou-

wen in de markt moet zorgen. Maar ook de populariteit 

van aanverwante instrumenten neemt toe, zoals conver-

teerbare obligaties en Euro en US Private placements.

En – dit voor de lezer van ons blad – in hoeverre ligt hierbij 
een rol voor commissarissen? 
Van Wassenaer: Ook de commissarissen treden actiever 

op, zeker bij structuurvennootschappen als het gaat om 

veel geld en strategische keuzes. Soms krijg je dan zelfs 

met het audit committee of zelfs de voltallige raad van 

commissarissen te maken. Het hangt af van de omvang 

en de complexiteit van de financiering. Vijf jaar geleden 

spraken wij bijna uitsluitend met de treasurer over 

financiering van de onderneming, dat is ook eigenlijk 

de positie waar dit onderwerp van oorsprong ligt. Drie 

jaar geleden kwam de CFO steeds vaker in beeld. Nu 

bemoeit zelfs de CEO zich er in toenemende mate mee 

en – in het verlengde daarvan – de commissarissen.

in hoeverre speelt de funding-problematiek bij banken zelf 
in het perspectief van de nieuwe Basel-regels?
Van Wassenaer: Uiteraard bereiden wij ons daar op 

voor. Voor ons gelden aangescherpte eisen waar het 

gaat om kapitalisatie, liquiditeit en leverage ratio’s. De 

nieuwe regels worden pas in 2017 van kracht. Dat geeft 

ons tijd. Intussen is er ook al het nodige gebeurd. Zo 

hebben wij onze leverage ratio in minder dan drie jaar 

teruggebracht van negenendertig naar zevenentwintig. 

Dat is enorm. Ik vind dat de nieuwe regels niet verkeerd 

zijn uitgepakt. In weerwil van de publieke perceptie is 

onze inbreng in de discussie vooral bepaald door het 

belang dat de markt heeft bij een adequate omvang 

van bancaire kredietverlening. Maar ook Basel zal een 

nieuwe crisis niet voorkomen. De frequentie van crises 

met hogere pieken en diepere dalen zal toenemen, 

verwachten economen. Ook de duur van de crises 

blijkt moeilijk voorspelbaar. Wat dat betreft vond ik 

de uitspraak van Josef Ackermann van Deutsche Bank 

altijd een mooie: ‘Er is licht aan het eind van de tunnel 

– alleen niemand weet hoe lang de tunnel is’. ■ 

Voetnoot: Kort na het interview werden de nieuwe kapitaalseisen 

(Basel III) bekend gemaakt.

verliezen in je portefeuille? Hoe zitten we ten opzichte 

van de expected loss? 

Hoe en waar verwachten jullie de meeste pijn bij de komende 
herfinanciering?
Stoetzer: Als gezegd, in het vastgoed gaat dit zeker een 

probleem opleveren, omdat daar de alternatieven niet 

voor het oprapen liggen.

Van Wassenaer: Eens met Bas. Ik zie binnen de vast-

goedsector drie segmenten, die problemen hebben of 

zullen krijgen bij herfinanciering. Om te beginnen de 

ontwikkelingsmarkt. Vervolgens heb je de zgn. ‘uit-

pond’markt: als je een portefeuille hebt van duizend 

woningen, waarvan een deel niet verkocht kan worden. 

En ten slotte zijn er ongediversifieerde fondsen, bijvoor-

beeld een kantorenfonds zonder focus, met kantoren op 

verschillende minder goede locaties.

Stoetzer: Maar een bank heeft er natuurlijk niets aan 

om in default situaties de stekker er uit te trekken. Dus 

het zal hier pappen en nathouden worden totdat zich 

een structurele oplossing aandient, maar op dit mo-

ment is die niet in zicht. 

Van Wassenaer: Nou ja, zolang de rente wordt betaald, 

hoeven banken geen voorziening te nemen. Maar ik 

realiseer me dat dit vooral een accounting-benadering 

is, die het probleem van de markt niet oplost.

Hoe zien jullie dat bedrijven zich nu aan het voorbereiden zijn 
op de dingen die gaan komen?
Stoetzer: Men zoekt wel naar alternatieven, maar mak-

kelijk is het niet. Soms komen andere vormen in beeld 

als leasing en factoring; waar factoring vroeger gold als last 

resort, is dat nu soms first resort. Steeds vaker zie je dat 

aandeelhouders bijstorten. Je bent dan eigenlijk al meer 

bezig met herstructureren dan herfinancieren. En, laten we 

dat niet over het hoofd zien, er zijn toch altijd ook partijen 

die brood zien in de problematiek zoals de credit oppor-

tunity funds. Een fonds als ICG heeft 800 miljoen tot zijn 

beschikking om te investeren. 

Van Wassenaer: Wij zijn nu in gesprek met een prachtig 

Nederlands bedrijf  met een revolving credit die afloopt in 

2011. Vroeger deed je dat hoogstens drie maanden van te-

voren, dus je ziet wel dat bedrijven zelf initiatief nemen en 

de dingen niet op hun beloop laten. Ook banken zijn veel 

proactiever dan vroeger. Zij bemoeien zich bijvoorbeeld 

nu met de liquiditeitsprognoses voor bedrijven, iets dat zij 

vroeger (buiten de LBO-markt)minder vaak deden.

Op de obligatiemarkt zijn nieuwe ontwikkelingen te zien 

zoals de ‘unrated bond’. Dat is een obligatie, die geen pu-

de interbancaire markt. Een indicatie dat de geldmarkt nog 

niet goed functioneert is de mate waarin perifere banken 

zich wenden tot de ECB. We zien dat het Spaanse, Griekse, 

Portugese en Ierse bankwezen nog altijd sterk leunt op de 

ECB. Dit probleem is dus nog niet geheel voorbij.

Stoetzer: We zijn natuurlijk echt nog niet terug op het 

niveau van voor de crisis. En ook de crisis zelf is van 

karakter veranderd: eerst was er een banken-, nu een 

landencrisis. De scope van banken is kleiner, dichter 

bij huis, liefst op bekend, nationaal terrein. Interna-

tionale syndicaten waaraan soms wel bijna twintig 

banken deelnemen zie je niet meer. De underwriting 

capacity is sterk veranderd, kleiner geworden. Veel 

transacties worden nu op clubdealbasis gearrangeerd. 

Grote internationale syndicaten zijn afgelopen tijd 

schaars geweest.

Van Wassenaer: Ja, dat is waar, terwijl we nog in 2008 – 

eigenlijk in het oog van de storm –  de InBev-deal hebben 

gezien met een omvang van 14 miljard, die underwritten 

was door veertien banken uit verschillende landen.

We zien nu steeds meer clubdeals. Hoe is dat fenomeen van 
invloed op de herfinancieringsbehoefte?
Stoetzer: In ieder geval is het zo dat als je kijkt naar de 

midsize buy out-markt, dat je dan bent aangewezen op 

Nederlandse spelers; de spoeling daar is bepaald dun-

ner en de markt is kritischer geworden.

Van Wassenaer: We zagen in het recente verleden bedrij-

ven met twaalf tot wel twintig, steeds weer verschillende, 

bilaterals. Dat is niet meer te overzien en dus iets wat je 

niet wilt. Je zult dat ordelijker moeten organiseren. In 

een clubdeal zijn deze onderwerpen beter geregeld.

Wanneer wij als bank naar ons eigen boek kijken in 

de LBO-markt, is de vraag: hoeveel basispunten wil je 

Leveraged buy out

Underwriting 

Bilateral
Leasing 

Factoring

Credit opportunity fund

revolving credit 

Unrated bond

Leverage ratio 

Een “hefboomfinanciering” waarbij een overname door management met een groot deel vreemd 
vermogen en een klein deel met eigen vermogen wordt gefinancierd, hetgeen leidt tot een relatief groot 
rendement op de investering in eigen vermogen.
Het proces waarbij, in het kader van kredietverlening, een bank of banken zich op voorhand verplichten 
het gehele krediet te verstrekken.
Een faciliteit die wordt verstrekt door een bank.
Het ‘huren’ van een goed, ten einde de kapitaalkosten die verband houden met eigendomsrecht te voorkomen. 
Het proces waarbij handelsvorderingen door een financiële instelling worden gekocht van een bedrijf en 
waarbij de financiële instelling vervolgens het debiteurenrisico overneemt.
Een fonds dat investeert in effecten of participaties in kredieten die kwalitatief hoogwaardig zijn maar die 
recent negatieve publiciteit in bijvoorbeeld publieke ratings hebben ontvangen.
Een krediet waarbij leningen voor kortlopende perioden kunnen worden opgenomen, na de korte looptijd 
moeten worden terugbetaald en vervolgens weer kunnen worden opgenomen.
Een obligatie die geen rating heeft van een rating agency (S&P, Moody’s of Fitch), maar waarbij een rating 
van een financiële instelling voor vertrouwen in de markt moet zorgen.
De verhouding tussen schulden van een vennootschap en haar eigen vermogen (ook wel bekend als: 
“Debt to equity ratio”, “Gearing ratio” of “Solvency ratio”).

vErKLArEnDE WoorDEnLiJST

Stoetzer: 
“Huidige 

loan to value 

verhoudin-
gen maken 

herfinan-
cieren er niet 

makkelijker 
op.”

Van 
Wassenaer: 
“Ook Basel 
zal een 
nieuwe 
crisis niet 
voorkomen.”
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V olgens Peter Wakkie (62) is er een ‘overmaat aan 

zaken’ waar hij en zijn compagnon Ilan Spinath 

– voormalig insolventieadvocaat bij Loyens & 

Loeff – hun tanden in kunnen zetten. ‘Onze formule is 

eenvoudig: we willen richting geven aan de discussie en 

de regie in handen nemen bij zakelijke conflicten. Het 

is in het belang van de zaak dat je meteen het einddoel 

in ogenschouw neemt. Wie principieel aan zijn eigen 

standpunten wil vasthouden in een discussie, kan beter 

niet bij ons aankloppen. Mijn ervaring is dat tachtig 

procent van de oplossing ligt in de communicatie. Dat 

heb ik bij Ahold van dichtbij kunnen ervaren.’

Wakkie was in 2003 als advocaat van De Brauw recht-

streeks betrokken bij de reddingsoperatie van Ahold 

dat een noodkrediet nodig had om te overleven na het 

ontdekken van de boekhoudfraude. Daarna werd hij ge-

vraagd om toe te treden tot de raad van bestuur van het 

supermarktconcern. Als hoogste jurist en risicobewaker 

was hij verantwoordelijk voor de vele rechtszaken en 

claims waarmee Ahold werd bedreigd toen de fraude 

aan het licht was gekomen. Hij bleef er zes jaar en werd 

later – toen Ahold weer wat meer in de luwte kwam – 

ook verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie. 

Knopen tellen
De zaak waarmee Wakkie recent in de publiciteit 

kwam, is Organon. Bij de medicijnfabrikant uit Oss 

is hij door de raad van commissarissen ingeschakeld 

als adviseur om het massaontslag aan te vechten dat 

moeder MSD deze zomer vanuit Amerika aankondigde. 

‘Veel raden van commissarissen weten niet wat hun 

bevoegdheden zijn. Daar springen wij graag op in.’ Het 

verzet van Organon heeft ertoe geleid dat begin sep-

tember is besloten tot eind december te kijken of er een 

oplossing kan worden gevonden die voor alle partijen 

acceptabel is.

Wakkie: ‘Iedereen telt zijn knopen. Het is volgens mij 

het beste dat Organon in zijn huidige vorm, zij het af-

geslankt, blijft bestaan. We zoeken nu naar een formule 

waarin zowel ruimte is voor research & development 

als ook voor productie en omzet. In deze periode kijken 

we ook hoe Organon zich kan positioneren voor de 

toekomst: als onderdeel van MSD, zelfstandig na een 

management buy out of dat Organon wordt klaarge-

stoomd voor verkoop. Aan belangstelling is er geen ge-

brek’, zegt Wakkie, al waakt hij ervoor voor zijn beurt te 

praten. Meer kan en wil hij op dit moment niet loslaten 

over de ontwikkelingen in Oss. 

Niet op de stoel van de mediator
Wat volgens Wakkie belangrijk is bij een conflict is dat 

verantwoordelijkheden duidelijk gescheiden blijven. ‘Een 

raad van commissarissen moet zich niet laten dwingen 

te bemiddelen bij conflicten met derde partijen. De raad 

Door: Gwen van Loon   foto: Marijn Alders

“ raden van commissar i  ssen niet goed 
op de hoogte van bevo egdheden”
Peter Wakkie heeft als geen ander ervaring met vennootschappen die 
onder vuur liggen: in zijn jarenlange praktijk als advocaat bij De Brauw 
Blackstone Westbroek, daarna als bestuurder bij Ahold en sinds begin 
2010 als zelfstandig adviseur die ondernemingen bijstaat op strategisch, 
communicatief en juridisch gebied. Samen met voormalig collega ilan 
Spinath heeft hij een ‘112 voor bedrijven’ opgericht.

▲
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van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie. Als 

je daar als bedrijf op wordt aangevallen – bijvoorbeeld 

door een van de aandeelhouders – moeten de commis-

sarissen niet op de stoel van mediator gaan zitten. Dan 

krijg je mogelijk een onwerkbare houding tussen de 

president-commissaris en de bestuursvoorzitter. De CEO 

bepaalt met zijn medebestuurders de strategie.’

Een commissaris moet het bestuur daarom volgens hem 

niet voortdurend op de vingers kijken, maar hoort wel 

overzicht te hebben, te zorgen dat hij voldoende kennis 

van het bedrijf heeft zonder zich op allerlei details te 

storten, zich goed in te werken en te werken op basis van 

vertrouwen, zodat het bestuur van gedegen advies wordt 

voorzien. Zoals het bestuur de plicht heeft geen informa-

tie achter te houden voor de commissarissen, informatie 

niet te filteren en zich volledig verantwoordelijk moet 

voelen om de commissarissen juist en tijdig voor te lich-

ten. ‘Het verzaken daarvan is een doodzonde.’

Gelikte presentaties
‘Toch krijg je soms zulke gelikte presentaties van 

mensen uit het bedrijf te zien, dat je als toezichthouder 

denkt: dat kan niet waar zijn. Dan moet je als commis-

saris in staat zijn op de juiste punten het gepresenteerde 

door te zagen. Al kan de conclusie alsnog zijn dat het 

gepresenteerde wel aannemelijk is.’

‘Het is in het recente verleden te vaak gebeurd dat de 

commissarissen zich lieten verleiden tot mediation’, 

meent Wakkie. Hij denkt aan de case van ABN AMRO, 

de bank die onder vuur kwam te liggen door toedoen 

van hedgefonds TCI. In het heetst van de strijd werd 

Wakkie gebeld of hij toe wilde treden tot de raad van 

bestuur van de bank waar hij nu toezichthouder is. 

Zijn vader was in het verleden bestuurder bij rechts-

voorganger AMRO. 

Daar zag hij van af. ‘Of ik daar spijt van heb? Ik moest 

in één dag beslissen wat ik zou doen. Het was op het 

moment dat de Ondernemingskamer een stokje stak 

voor de verkoop van de Amerikaanse dochter LaSalle 

aan Bank of America. Toen was de strijd al te ver op 

streek. Bovendien vond ik de beide opties die er op dat 

moment lagen niet goed. Ik denk niet dat ik het tij nog 

had kunnen keren.’

Wakkie meent dat de perikelen waarin ABN AMRO 

verzeilde, voorkomen hadden kunnen worden als raad 

van bestuur én commissarissen op hun strepen waren 

gaan staan, ook al was de ‘mode’ toen nog wel om in 

gesprek te gaan met opstandige aandeelhouders. ‘Maar 

het tijdperk van de dialoog is nu voorbij’, zegt Wak-

kie stellig. ‘Tot voor kort kon je – al had je maar één 

procent van de aandelen – het bestuur forceren met je 

in gesprek te gaan.’

‘Als het bestuur niet luisterde, stapte je naar de presi-

dent-commissaris. Maar de Hoge Raad heeft in juli 

beslist dat er geen onderzoek naar wanbeleid bij ASMI 

hoeft te komen, zoals de Ondernemingskamer eerder 

had beslist. Daaruit concludeer ik dat je als raad van 

commissarissen niet verplicht bent te bemiddelen bij 

een conflict tussen bestuur en aandeelhouders. Die 

laatste partij heeft ook niet het recht de strategie te 

wijzigen. De piketpalen zijn voorlopig weer geslagen’, 

zegt hij tevreden.

Stand still
Bedrijven moeten in zijn ogen iedereen die bezwaar 

maakt tegen de gevolgde strategie zeggen dat zij hun be-

zwaren of ideeën op papier kunnen zetten. ‘Die jongens 

en meiden die de hedgefunds bestieren, hebben vaak 

gestudeerd aan Harvard, MIT of Yale. Ze zijn ontzettend 

slim. Maar uiteindelijk zijn ze alleen geïnteresseerd in ru-

moer: dan stijgt de koers en kunnen zij geld verdienen.’

‘Wat je volgens mij moet zeggen is dat je nadenkt over 

hun plan – net als je dat doet over de ideeën van andere 

stakeholders. Maar dat je niet met ze in discussie gaat. 

Vaak zie je dat activistische aandeelhouders vervolgens 

dreigen met een advocaat, omdat je de dialoog weigert. 

Ik stel voor om dan te zeggen: we kunnen best in gesprek 

gaan, maar dan teken je wel een stand still van bijvoor-

beeld achttien maanden. In zo’n periode mag je niet 

handelen in het aandeel. Mijn ervaring is dat de geluiden 

dan prompt verstommen.’

Wie zich wel laat verleiden, kan volgens Wakkie precies 

uittekenen wat er gebeurt. ‘De brief met bezwaren lekt 

uit. Of: je besluit samen een investment banker te vragen 

om alle mogelijke opties te bekijken. Vervolgens sijpelen 

die plannen naar de media. In beide gevallen spuit de 

koers omhoog en heb je als onderneming het nakijken: 

je bent reddeloos verloren en moet iets doen. Daarom is 

het ook zo belangrijk eventuele geruchten meteen de kop 

in te drukken: je moet te allen tijde voorkomen dat je 

aandeel een koerssprong maakt.’

Waar Wakkie zich ondanks zijn lange staat van dienst 

nog steeds hogelijk over verbaast, is dat de Nederlandse 

politiek zich niet wat drukker maakt over het vader-

landse bedrijfsleven. ‘Waarom kunnen wij geen nationale 

kampioenen creëren zoals andere Europese landen als 

Frankrijk en Duitsland dat bijvoorbeeld doen? Het lukt 

ons niet eens om Essent en Nuon te fuseren.’

‘Het is duidelijk dat ingrijpende beslissingen in de 

bedrijfsvoering altijd gunstig uitvallen voor de plek waar 

het hoofdkantoor is gevestigd. Maar vergeet niet dat dat 

op nationaal niveau hard kan uitpakken. Dat zag je bij 

Corus, dat dreigde te gebeuren bij Organon. Daarmee 

kan er plotsklaps een hoop kennis en werkgelegenheid 

verloren gaan. Ook voor ABN AMRO is in eerste instan-

tie niemand in de bres gesprongen. Internationalisering 

en diversiteit hebben mooie kanten, ook  in de samen-

stelling van besturen en raden van commissarissen. Maar 

ik zie ook voordelen van het old boys netwerk: daar kun 

je op terugvallen als het er op aan komt. Dat is wat er nu 

feitelijk gebeurt bij Organon.’ ■

opleiding: rechten in Utrecht (1972)

Loopbaan: Peter Wakkie ging direct na 
zijn afstuderen in 1972 aan de slag bij 
advocatenkantoor De Brauw Blackstone 
Westbroek, waar hij zich specialiseerde in 
ondernemingsrecht, fusies en overnames. 
in 1979 werd hij partner en van 1997 tot 
2001 was hij managing director van het 

kantoor. Hij hielp Ahold in maart 2003 aan een noodkrediet van 3,1 
miljard euro. Zeven maanden later werd hij bij het supermarktcon-
cern benoemd tot chief corporate governance counsel in de raad 
van bestuur. Daar was hij verantwoordelijk voor het afhandelen van 

diverse onderzoeken en rechtszaken, waarin Ahold verwikkeld was 
geraakt door de boekhoudfraude. Hij zette er een duidelijke corpo-
rate governance-structuur neer. Vervolgens was hij betrokken bij het 
desinvesteringsprogramma en de stuwende kracht achter de duur-
zaamheidsstrategie. Eind 2009 is hij bij Ahold met pensioen gegaan. 
in januari 2010 heeft Wakkie zich samen met ilan Spinath gevestigd 
als zelfstandig adviseur onder de naam Spinath + Wakkie. 

nevenfuncties: vice-voorzitter raad van commissarissen Wolters 
Kluwer, commissaris bij TomTom, ABN Amro, BCD Holdings, be-
stuurslid Vereniging Corporate Litigation en VEUO, lid adviesraad 
institute internal Auditors Nederland, lid Monitoring Commissie 
Corporate Governance Code.

PETER WAKKIE (1948)

‘Waarom kunnen wij geen nationale 
kampioenen creëren zoals 
andere Europese landen dat doen?’

Gwen van Loon is freelance journaliste.
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‘Achterhouden van informatie 
door bestuur is doodzonde.’



bereikt. Het was in die gevallen denk ik ook wel een 

combinatie van het gevoel bij de vennootschap dat er 

iets niet goed zat en dat ze met een partij aan tafel zaten 

die er niet voor terugdeinsde naar de rechter te stappen. 

Bij enquêtes zie ik dat toch minder. 

Bartman: De VEB speelt ook een rol in het publieke 

debat over regelgeving. Zo is de VEB adviserend lid 

van een commissie van de SER geweest. Die commissie 

boog zich over de vraag of de rol van werknemers bij 

beursvennootschappen versterkt moet worden en over 

het enquêterecht. Hoe kijk je op die rol terug?

Slagter: Ik heb daar geen goede herinneringen aan. 

Je zit met twee kampen aan tafel die de hele dag in 

verschillende samenstellingen vergaderen. Het onder-

nemingsrecht is daar maar een aspect van. Wij hebben 

meegemaakt dat ‘s ochtends om 9 uur de voorzitter de 

vergadering opende en meteen daarna weer schorste. 

De werknemers en werkgevers gingen vervolgens uren 

met elkaar over andere onderwerpen bakkeleien in 

aparte zaaltjes. Daar werden dan tal van zaken tegen 

elkaar uitgeruild, ook zaken waar onze commissie zich 

over boog. Wij zaten dan ondertussen in de kantine met 

de ambtenaren van de SER. Aan het einde van de dag 

kwamen we weer bij elkaar, maar dan werd de vergade-

ring gelijk gesloten en konden we weer naar huis. Ik sta 

niet te springen om dat nog een keer te doen.

Ik vind het veel zuiverder om discussies over dit soort 

onderwerpen in het publieke domein te voeren en 

buiten de polder te houden. Wij zijn altijd bereid om 

onze mening te geven en zullen dat ook doen. Wij wil-

len ook meedoen aan consultaties van bijvoorbeeld de 

Tweede Kamer. In het geval van de SER voelden wij ons 

te weinig serieus genomen.

Bartman: We hebben dit gesprek op een goed moment 

en we vallen met onze neus in de boter: de Hoge Raad 

heeft heel recent uitspraak gedaan in de ASMI-zaak. Bij 

ASMI bestaat een langslepend conflict tussen het be-

stuur en de aandeelhouders over de strategie die ASMI 

zou moeten volgen. De VEB heeft samen met andere 

aandeelhouders aan de Ondernemingskamer gevraagd 

een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken 

bij ASMI in te stellen. De Ondernemingskamer heeft 

dit onderzoek inderdaad ook ingesteld. De Hoge Raad 

heeft nu bepaald dat er geen onderzoek moet komen. 

Wat vind je daarvan?

TWEEGESPrEK
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“Hoge Raad zet met ASMI-uit spraak klok 10 jaar terug”
Jan Maarten Slagter (VEB) en Steef Bartman (DLA Piper) 
bespraken voor de commissaris de laatste stand van 
zaken rond corporate litigation en de positie van de aan-
deelhouder. Zij spraken onder meer over de positie van 
de VEB, de rol van de commissaris en de ontwikkelingen 
in het enquêterecht.

Tekst:  Aston Goad

Bartman: Jij bent sinds oktober 2007 directeur van 

de VEB. Jouw voorganger was Peter Paul de Vries. 

Zie je verschillen in de manier waarop de VEB 

nu zaken benadert? Stelt de VEB zich minder activis-

tisch op dan voorheen?

Slagter: Je zou wel kunnen zeggen dat Peter Paul het 

inzetten van de enquêteprocedure als instrument heeft 

uitgevonden. We waren voor die tijd ook wel actief, 

maar dit kwam echt van hem. Inmiddels hebben we een 

solide trackrecord. We hebben ook meer middelen tot 

onze beschikking als gevolg van een aantal succesvolle 

zaken. Peter Paul en ik denken echter allebei langs de-

zelfde lijnen. De beoordeling van een nieuwe zaak kent                                                                                                                          

altijd drie elementen: is er een principe aan de orde 

waar wij als organisatie voor staan? Wat is de omvang 

van de schade en hoeveel mensen zijn er gedupeerd? 

Wat is de succeskans? We willen af en toe best voor 

de troepen uitlopen en bij een procedure hoort altijd 

onzekerheid. Je moet alleen niet te vaak het deksel op

je neus krijgen. Een procedure moet een redelijke

succeskans hebben.

Bartman: Jullie hebben inderdaad een mooi track-

record opgebouwd. Merk je ook dat bestuurders meer 

beducht zijn voor een class action van de VEB en dat ze 

daardoor sneller tot schikken bereid zijn?

Slagter: Het viel inderdaad op dat we bij Vedior heel 

snel aan tafel zaten. Bij Numico ging het ook redelijk 

vlot. In deze gevallen ging het trouwens niet om een 

enquêteprocedure. Hier ging het erom dat niet op tijd 

koersgevoelige informatie naar buiten is gebracht. We 

hebben toen in een relatief korte tijd mooie schikkingen ▲
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TWEEGESPrEK

kan gaan in zowel one tier-boards als bij two tier-boards. 

Het gaat uiteindelijk om de persoon van de commis-

saris en de rechte rug die hij heeft in kritische situaties. 

Maar ik denk inmiddels naar aanleiding van een aantal 

zaken zoals ABN AMRO, ASMI en Van der Moolen dat 

de one tier-board toch te prefereren valt. En dat zit hem 

dan vooral in de mate van betrokkenheid bij en kennis 

over de vennootschap.

Bartman: ‘Het belang van de vennootschap’ wordt 

wel als de heilige graal van ons ondernemingsrecht 

beschouwd. Bestuurders en commissarissen moeten dat 

belang in acht nemen bij het uitvoeren van hun taak. 

Niet alleen de belangen van de onderneming zelf spelen 

daarbij een rol, maar ook die van werknemers, aandeel-

houders en zelfs crediteuren. Gezien de ontwikkelingen 

in de maatschappij kun je je afvragen of daar ook an-

dere onderwerpen bij moeten horen zoals maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen en het milieu. Kijk 

bijvoorbeeld naar de olieramp in de Golf van Mexico. 

Als dat zo is, zouden milieuorganisaties en bepaalde 

ideële stichtingen dan ook het recht moeten krijgen om 

misstanden bij vennootschappen aan de kaak te stellen 

bij de Ondernemingskamer via het enquêterecht?

Slagter: Dat is denk ik niet een kant die we op moeten 

willen. Er zijn allerlei andere manieren om bijvoorbeeld 

            vervuiling aan te pakken. Het enquête-  

           recht gaat om de verhoudingen binnen 

         de vennootschap. Als je dat openstelt voor 

                       allerlei partijen krijg je een ongewenste 

                 wildgroei.

  Bartman: Je ziet dat bedrijven in   

  een steeds internationaler speelveld 

  opereren. Steeds meer Europese 

          regels worden omgezet in nationaal ven-

              nootschapsrecht. Verder zagen we in 

          de Fortis-zaak dat het onderzoek welis-

 waar is gericht op de Nederlandse holding,   

 maar dat het overwegend betrekking heeft op 

Slagter: Met deze uitspraak zet de Hoge Raad de klok 

tien jaar terug. Er waren in deze zaak allerlei rode 

vlaggen: de CEO is de zoon van de oprichter (die nog 

steeds een groot belang heeft in ASMI), er was een 

beschermingsconstructie opgezet via een stichting, etc. 

De Hoge Raad heeft bepaald dat de raad van commis-

sarissen niet de verplichting heeft een bemiddelende 

rol te spelen bij conflicten tussen het bestuur en de 

aandeelhouders. En dat terwijl de trend toch duidelijk 

is dat de raad van commissarissen meer betrokkenheid 

toont en een aparte rol heeft bij conflicten met aandeel-

houders. De uitspraak is voor de VEB teleurstellend en 

bovendien toont de Hoge Raad zich ongevoelig voor de 

maatschappelijke trend.

Overigens kan ik me vinden in de trend dat van com-

missarissen wordt gevraagd zich steeds actiever op te 

stellen. Ze moeten zich veel beter laten informeren en zelf 

ook meer tekst hebben. Bij financiële instellingen moet 

een commissaris bijvoorbeeld een basiskennis hebben 

van de risico’s van de onderneming. Dat is niet iets waar 

alle commissarissen bij financiële instellingen nu aan 

voldoen. Wij vinden dat commissarissen ook een rol 

moeten hebben in de contacten met aandeelhouders. Ik 

ben van mening dat het bestuur in beginsel naar 

buiten moet treden. Een commissaris moet wel 

weten wat er speelt en zijn oor intern en 

extern goed te luisteren leggen.

Bartman: Dat roept de vraag op of we in 

Nederland naar een one tier-board 

moeten, zoals in Angelsaksische 

landen het geval is.

Slagter: Bij de raad van commissarissen 

gaat het om onafhankelijkheid en 

deskundigheid. In de one tier-board 

heb je meer deskundigheid en betrokken-

heid en met een two tier-board heb je in 

beginsel meer onafhankelijkheid. Dat is 

allebei belangrijk. Je ziet in de praktijk dat het fout 

het Fortisbeleid zoals aangestuurd en uitgevoerd vanuit 

België. Het enquêterecht is veruit de belangrijkste pro-

cedure in ons ondernemingsrecht geworden, maar heeft 

nu eenmaal nationale reikwijdte. Zou jij er een voor-

stander van zijn als er zoiets kwam als een Europees 

enquêterecht?

Slagter: Ik denk niet dat dat realistisch is. Corporate 

governanceregels zijn toch wel heel nationaal bepaald. 

Verder is het de vraag welke instantie dat zou moeten 

doen. Het enquêterecht is een onderdeel van de Neder-

landse rechtscultuur. Op zichzelf vind ik het overigens 

wel een sympathiek idee, maar ik zie te veel moeilijk-

heden. In de Fortis-enquête betrof het wel degelijk een 

Nederlandse vennootschap en was het Nederlandse 

recht van toepassing.

Bartman: Misschien moeten we dan een stap terug-

doen. Zouden we niet een uniforme Europese corpo-

rate governancecode moeten hebben waarin de gover-

nancebeginselen die binnen Europa breed gedragen 

worden zijn opgenomen?

Slagter: Het zou inderdaad veel beter voor de kapitaal-

markten zijn als het die kant op zou gaan. Je weet dan 

waar je aan toe bent als aandeelhouder. Je hoeft dan 

niet continu na te denken over de specifieke regels van 

een land. We moeten ons wel realiseren dat je het dan 

eens moet worden over een sluitende set regels. Als je 

dan bedenkt dat je het eens moet worden met de Duit-

sers, de Fransen, noem het maar op, dan weet ik niet 

waar je uiteindelijk eindigt.

Nu we het overigens over kapitaalmarkten hebben: ik 

stoor me wel aan het gebrek aan aandacht dat de aan-

trekkelijkheid van de Nederlandse kapitaalmarkt krijgt. 

Als ik de discussies rond nieuwe regels over bijvoor-

beeld het agenderingsrecht van aandeelhouders of het 

enquêterecht zo volg, komt dat aspect totaal niet aan de 

orde. Je moet nagaan dat ongeveer tachtig procent van 

alle aandelen in Nederlandse beursvennootschappen in 

buitenlandse handen is. Het is van groot belang dat we 

een internationaal geaccepteerd systeem hebben. Dat 

element lijkt echter geen rol te spelen in alle discussies. 

Ik vind dat zorgelijk.  ■

Jan Maarten Slagter is directeur van de VEB.

Steef Bartman is hoogleraar ondernemingsrecht en advocaat 

bij dLA Piper.

‘Uiteindelijk gaat het er om dat de commissaris 
in kritische situaties zijn rug recht houdt.’
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     ‘De rolopvatting van    
     toezichthouders is aan 
       het veranderen’

DENEVENFuNCTIE

A ls klein meisje kwam Reuling al in  

 Artis. Haar grootouders woonden 

 in Amsterdam en met haar opa 

ging ze tijdens logeerpartijen ‘om de 

haverklap’ bij de aapjes kijken. Later nam 

ze – zelf wonend in de hoofdstad – haar 

twee eigen zonen (inmiddels 17 en 19) ook 

regelmatig mee. ‘Het leuke van Artis is dat 

iedereen iets met de dierentuin heeft. Niet 

alleen als kind. Wat Artis bijzonder maakt, 

is dat het ook een kenniscentrum én een 

prachtig monumentaal stadspark is. Sinds 

de oprichting in 1838 wordt hier de natuur 

bestudeerd en wordt liefde en zorg voor de 

natuur aan haar bezoekers overgedragen.’

Artis doet veel aan educatie. Elk jaar 

komen er zo’n 100.000 scholieren door de 

poort, er zijn jaarlijks 1,2 miljoen bezoe-

kers. Artis heeft eigen docenten en een 

leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur 

aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

‘Artis is echt belangrijk erfgoed. Dat is niet 

iets wat wij alleen vinden, dat blijkt bij-

voorbeeld ook uit de gift van 4,5 miljoen 

euro die we krijgen van de BankGiro 

Loterij om het Groote Museum te 

restaureren en te herinrichten.’ 

Intact museuminterieur
De restauratie van het Groote Museum – 

gesloten voor publiek sinds 1947, maar nog 

steeds het oudste nog intact zijnde 19de 

eeuwse museuminterieur van Nederland 

–  maakt deel uit van een masterplan waar 

in 2008 mee is begonnen. Dat behelst 

onder meer een ondergronds parkeerter-

rein waardoor de dierentuin er 1,7 hectare 

bij krijgt voor groenvoorzieningen en meer 

ruimte voor de dieren. Ook krijgt Artis een 

Kennisplein: een openbare plek die gratis 

toegankelijk is waaraan de MicroZoo 

komt te liggen: de eerste dierentuin ter we-

reld van schimmels, bacteriën en virussen. 

De grootscheepse verbouwing moet in 

2016 zijn voltooid en kost 80 miljoen 

euro, waarvan de gemeente Amsterdam 15 

miljoen euro voor haar rekening neemt. 

De rest van het geld moet uit het bedrijfs-

leven, uit particuliere giften en van andere 

overheden komen.

Visionaire directie
‘Er zit een heel visionaire directie’, vindt 

Reuling. ‘Het is fantastisch om een bij-

drage te leveren aan de uitvoering van het 

masterplan en Artis zo voor te bereiden 

op de toekomst. Naast mijn juridische 

expertise hoopt Artis natuurlijk dat ik via 

mijn netwerk ook contacten kan aan-

boren om gelden los te peuteren om de 

omvangrijke veranderingen te bekostigen. 

Dat doe ik graag.’

‘Er moet veel gebeuren, maar de samen-

werking met de directie geeft ons als 

toezichthouders enorm veel energie. We 

helpen bij het afwegen van de plannen, 

staan de directie bij met raad en daad en 

kijken of het geld goed besteed wordt, 

maar zij voert het uit. Het is heel bijzonder 

om te zien hoe directeur Haig Balian – die 

uit de filmindustrie komt – zijn team weet 

te motiveren voor de grote vernieuwingen.’

Reuling onderkent als geen ander de 

noodzaak van goed teamwork. ‘Maar dat 

geldt niet alleen voor mij. We hebben 

onlangs een teammeeting gedaan. We zien 

allemaal hoe belangrijk het is om te inves-

teren in de onderlinge relatie. Alleen als je 

weet wie iemand werkelijk is en je bereid 

bent de credits aan de ander te geven, kun 

je als groep constructief samenwerken.’

Voorbijganger
‘Ik vind het inspirerend dat dit idee breed 

gedragen wordt binnen deze raad. Ik denk 

dat het een trend is, de rolopvatting van 

toezichthouders is erg aan het verande-

ren. Voor een goede samenwerking is een 

transparante relatie nodig, binnen de raad 

en met het bestuur.  Je moet bereid zijn 

Wie: Saskia reuling (53), advocaat/mediator die zich volledig heeft toegelegd op zakelijke mediations (samen-

werkingsgeschillen in het bedrijfsleven) Tot april 2008 was zij partner arbeidsrecht en lid van het bestuur van dLA 

Piper. daarnaast is ze onder meer lid van de raad van toezicht van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Museum het 

rembrandthuis en is zij onafhankelijk voorzitter van de klachten- en geschillencommissie van NIVrE. Zij is als NMI 

en IMI gecertificeerd mediator ook verbonden aan de ZuidAsMediators.

Nevenfunctie: lid raad van toezicht bij Natura Artis Magistra, beter bekend als Artis

naar elkaar te luisteren en beseffen dat 

bescheidenheid over je eigen rol passend is. 

Het instituut waar je op toeziet bestaat vaak 

al lang en als toezichthouder ben jij een 

voorbijganger. Je belangrijkste taak is dat 

de bouwstenen die je aanbrengt, passen in 

het geheel.’

‘Ik zie aan mijn mediationtafel hoe on-

gelooflijk gemakkelijk het mis kan gaan. 

Veel conflicten ontstaan doordat mensen 

zich vastbijten in standpunten, waarmee 

zij vaak hun werkelijke belangen, maar 

ook de gemeenschappelijke, uit het oog 

verliezen. Mijn rol is die met de betrokken 

partijen boven tafel te krijgen, de com-

municatie te herstellen en het zo mogelijk 

maken dat partijen gezamenlijk tot een 

oplossing komen. Mijn achtergrond als 

advocaat is daarbij waardevol.’  

‘In de Verenigde Staten wordt bemiddeling 

in het bedrijfsleven al vaker gebruikt. Die 

tendens waait steeds meer over: als je gaat 

procederen is de uitkomst onzeker, het 

kost veel en je riskeert dat het probleem 

daarna niet eens uit de wereld is. Bij medi-

ation dragen beide partijen effectief bij aan 

de oplossing. Dat geeft een bevredigender 

gevoel en vaak ook een beter resultaat.’

Kind wakker maken
Bij Artis gaat het goed. ‘Ik kom er heel 

regelmatig. Er is veel moois te zien. Ik ben 

erg onder de indruk van de vlindertuin 

en vind de olifanten werkelijk prachtig. 

Maar ik geniet ook erg van de sfeer. Op de 

zaterdagse ZOOmeravonden zijn er optre-

dens van goede artiesten, zie je bezoekers 

heerlijk picknicken in het gras. Er wordt 

altijd druk gefotografeerd en gespeeld. 

Voor ons als toezichthouders is het nu de 

grootste uitdaging dat het masterplan een 

succes wordt. Daar lever ik met veel plezier 

een bijdrage aan, zodat nog meer Neder-

landers én toeristen in Artis het kind in 

zichzelf wakker (blijven) maken.’  ■

Saskia reuling is nu bijna een jaar lid van 
de raad van toezicht van Artis. Ze werd er-
voor gevraagd door voorzitter Frank de Grave 
vanwege haar affiniteit met Artis, haar juri-
dische achtergrond en haar spirit om samen 
te werken in teams. De dierentuin ondergaat 
momenteel een grootscheepse vernieuwing. 

Door: Gwen van Loon Foto: Marijn Alders

oveR aRtIs

Het koninklijk Zoölogisch genoot-

schap natura artis Magistra (‘de 

natuur is de leermeesteres van

de kunst en wetenschap’) in de 

volksmond bekend als artis, is op 

1 mei 1838 door boekhandelaar 

g.f. Westerman, commissionair 

J.W.H. Werlemann en horloge-

maker J.W. Wijsmuller opgericht 

op de huidige locatie in de 

plantagebuurt in amsterdam. 

Het doel was ‘het bevorderen 

van de kennis van de natuurlijke 

Historie op eene aangename en 

aanschouwelijke wijze’. 
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D e basis voor invloed van de ondernemingsraad 

op de strategie van de onderneming is door 

de wetgever gelegd in artikel 25 en artikel 30 

van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ar-

tikel 25 WOR bevat een aantal met name genoemde 

strategische besluiten, waarvoor het advies van de 

ondernemingsraad moet worden verkregen voordat de 

ondernemer het besluit kan nemen. De wetgever heeft 

een afweging gemaakt tussen de beleidsvrijheid van de 

ondernemer enerzijds en het belang van werknemers 

tot medezeggenschap ten aanzien van de strategische 

besluitvorming anderzijds. Het belang van de vrijheid 

van de ondernemer wordt gewaarborgd doordat aan 

de ondernemingsraad slechts adviesbevoegdheden 

zijn toegekend. De ondernemer kan van dit advies 

gemotiveerd afwijken. Het belang van de medezeggen-

schap is gediend door een krachtig beroepsrecht, op 

basis waarvan de ondernemingsraad kan procederen 

bij de Ondernemingskamer wanneer zijn advies niet is 

gevolgd. In die procedure kan het besluit van de onder-

nemer door de Ondernemingskamer ongedaan worden 

gemaakt wanneer dit op kennelijk onredelijke gronden 

tot stand is gekomen. Dit recht heeft de ondernemings-

raad overigens niet wanneer het gaat om benoeming of 

 ontslag van een bestuurder (artikel 30 WOR).

Wanneer zo’n procedure door de ondernemingsraad 

aanhangig is gemaakt toetst de Ondernemingskamer of 

het besluit van de ondernemer kennelijk onredelijk is. 

Dit is een voornamelijk procedurele toets; de Onder-

nemingskamer is niet bevoegd om het besluit van de 

ondernemer inhoudelijk te beoordelen. De inhoud van 

het besluit wordt wel dicht genaderd waar het gaat om 

de beoordeling van de kwaliteit van de motivering van 

het besluit. Doordat de Ondernemingskamer kijkt naar 

de wijze waarop het besluit is beargumenteerd, moeten 

partijen en de rechter die argumentatie ook kunnen 

begrijpen. Dat impliceert een benadering waarin de 

inhoud van het besluit een grote rol kan spelen. 

In een recente uitspraak kwam de Ondernemingskamer 

tot een oordeel over een strategisch besluit tot fusie van 

twee instellingen in de verslavingszorg, Centrum Malie-

baan en Altrecht. Partijen hadden een intentieverklaring 

ondertekend om te komen tot een bestuurlijke fusie tus-

sen beide organisaties, welke onder meer zou leiden tot 

een personele unie van de raden van toezicht van beide 

ondernemingen. De ondernemingsraad heeft hierover 

positief geadviseerd. Later heeft Centrum Maliebaan, 

vanwege vertraging in het fusieproces, besloten de fase 

van de bestuurlijke fusie over te slaan en meteen over te 

gaan tot een juridische fusie, 

waarbij Centrum Maliebaan volledig moest opgaan in 

Altrecht. Daarop heeft de ondernemingsraad negatief 

geadviseerd. Hij stelde dat de ondernemer onvoldoende 

bereid was om de voor- en nadelen van de fusie te 

plaatsen tegenover de voor- en nadelen van een stand-

alone variant. Centrum Maliebaan stelde zich op het 

standpunt dat het niet aan de ondernemingsraad is om 

strategische keuzes te maken. 

Vervolgens heeft Centrum Maliebaan de onderne-

mingsraad voor een tweede maal advies gevraagd over 

een bestuurlijke fusie tussen beide organisaties. Ook 

hierop heeft de ondernemingsraad negatief advies 

uitgebracht, met als belangrijkste argumenten dat een 

afweging van de voor- en nadelen van een stand-alone 

variant ontbrak, dat in de adviesaanvraag onvoldoende 

duidelijk werd gemaakt welke problemen met de voor-

genomen fusie werden opgelost en dat er binnen de 

onderneming onvoldoende draagvlak voor de fusie was. 

Deze tweede bestuurlijke fusie had in de ogen van de 

ondernemingsraad vooral tot doel vooruit te lopen op 

de juridische fusie, zodat de argumenten uit dat laatste 

traject onverkort van kracht bleven. Centrum Malie-

baan heeft dit negatieve advies niet gevolgd en besloten 

over te gaan tot de bestuurlijke fusie met Altrecht, 

hetgeen leidde tot een juridische procedure.

De Ondernemingskamer overwoog dat het op zichzelf 

juist is dat het aan de ondernemer is om strategische 

keuzes te maken. De keuze van een onderneming voor 

een bepaald toekomstscenario houdt op zichzelf geen 

miskenning van het medezeggenschapsrecht voor de 

ondernemingsraad in. De ondernemer is echter wel 

verplicht inzicht te verschaffen in de beweegredenen 

voor zijn besluit. Die keuze wordt in volle omvang door 

het adviesrecht bestreken en kan dus door de onderne-

mingsraad ter discussie worden geteld. 

De Ondernemingskamer oordeelde voorts dat de onder-

 nemer in redelijkheid moet antwoorden op de 

 wens van de ondernemingsraad om de moge-

 lijkheid van een door hem aangedragen 

 alternatief te onderzoeken. Dit geldt temeer 

 in een geval waarin het alternatief bestaat uit 

 het handhaven  van de bestaande situatie. Dan

 dient de ondernemer te motiveren waarom 

           besloten is de bestaande situatie niet te conti-  

 nueren. Met name achtte de Ondernemings- 

 kamer het van belang dat Centrum Maliebaan 

    niet op de wens van de ondernemingsraad is 

         ingegaan om een vergelijking te maken 

            tussen de voor- en nadelen van de stand-

alone variant ten opzichte van de situatie die door het 

verlies van zelfstandigheid zal ontstaan. 

De Ondernemingskamer overwoog verder dat onvol-

doende duidelijk was hoe een bestuurlijke fusie kon 

bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van 

een uiteindelijk volledig samengaan van Centrum Ma-

liebaan en Altrecht. De Ondernemingskamer oordeelde 

dat zij niet inzag dat een personele unie van de raden 

van toezicht een inhoudelijke meerwaarde en optimale 

zorgverlening kon creëren. Het besluit van de onderne-

mer werd door de Ondernemingskamer als kennelijk 

onredelijk gekwalificeerd en moest worden ingetrokken. 

Daarmee lijkt de Ondernemingskamer (indirect) een 

oordeel te hebben gegeven over de inhoudelijke meer-

waarde van de bestuurlijke fusie. Uit de uitspraak blijkt 

in ieder geval hoe ver de toetsing van de motivering 

kan gaan. De vraag naar de strategische waarde van 

een fusie kan dus onderwerp zijn van een medezeggen-

schapsrechtelijk geschil.

Is de fusie als gevolg van het oordeel van de Onder-

nemingskamer van de baan? Dat hoeft niet zo te zijn: 

de ondernemer kan overgaan tot een indienen van een 

nieuwe adviesaanvraag, waarbij in beginsel hetzelfde 

besluit voorligt, voorzien van een betere motivering. Als 

ik naar de hier samengevatte feiten kijk, lijkt het er op 

dat in dit geval eerst nog een volledig onderzoek naar 

de merites van de voorgenomen fusie en naar het alter-

natief van de stand-alone variant moet worden gedaan, 

voordat het fusietraject kan worden voortgezet. 

In deze zaak lijkt de ondernemingsraad zich dus een 

krachtige positie in het strategische besluitvormings-

proces te hebben verworven. Dat heeft hij gedaan door 

zich actief op te stellen en aan te dringen op alterna-

tieven. Voor ondernemers die een fusie of overname 

overwegen is het dus zaak dat zij goed kunnen motive-

ren waarom de transactie voor de onderneming betere 

resultaten oplevert dan een zelfstandig voortbestaan. ■

ondernemingsraad en 
strategische besluiten
Heeft de ondernemingsraad een rol bij de strategie van een onderneming? Over 
die vraag wordt in de praktijk met regelmaat gedebatteerd, zoals blijkt uit het nu 
lopende geschil rond Organon. in de recente zaak Centrum Maliebaan heeft 
de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam zich expliciet over 
deze vraag uitgesproken.

Marnix holtzer is advocaat en partner bij 

dLA Piper en voorzitter van de praktijkgroep 

Arbeidsrecht, Pensioenen en Benefits.

Ondernemingskamer kijkt naar 
argumentatie van een besluit
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Door:  Ellen Soerjatin

1.  ‘Understanding the financial crisis for   
  kids and grownups’  
Gezien het thema van deze aflevering van Zomergas-

ten is een heldere uitleg van (het ontstaan) van de 

crisis onmisbaar, maar makkelijk is dat niet. Een zoek-

tocht op YouTube op de trefwoorden ‘financial crisis 

explained’ levert meer dan 380.000 hits op. Het zijn 

merendeels video’s van lange hoorcolleges van Harvard 

of Yale professoren en PowerPoints met onleesbare 

grafieken. De getoonde video lijkt te zijn gemaakt voor 

Jip & Janneke.

2.  Dallas - ‘Jock and Bobby argue’
Jock Ewing is de pater familias die Ewing Oil heeft 

opgebouwd. Hoewel Jock het oliebedrijf aan zijn 

zoons JR en Bobby heeft overgedragen, beschouwt 

hij het bedrijf nog steeds als zijn eigendom en zelfs 

als zijn persoonlijke bank. In deze episode beschul-

digt Bobby zijn vader 

van het onttrekken 

van USD 10 miljoen 

aan Ewing Oil. Jock’s 

reactie is veelzeg-
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gend: ‘You damn right I took 

it. It’s mine!’. Als Bobby erop wijst dat Jock 

hem de macht over Ewing Oil heeft gegeven, ant-

woordt Jock: ‘Nobody GIVES you power; real power 

is something you TAKE’.

3.  Rijkman Groenink over zijn 
 vertrekpremie bij ABN AMRO
Een extract van een interview met Rijkman Groenink 

voor Room for discussion. Groenink blijkt helemaal 

niet rancuneus jegens ABN AMRO; hij heeft daar zelfs 

nog een bankrekening. Dezelfde bankrekening waarop 

EUR 26 miljoen werd bijgeschreven. Iets wat Groenink 

‘iedereen kan aanbevelen’. 

4.  Oud-premier Kok bij commissie-De Wit   
 over ‘exhibitionistische’ bonussen

Kok wordt om uitleg gevraagd over de discrepantie 

tussen zijn als premier uitgesproken standpunt over de 

‘exhibitionistische’ stijging van salarissen en de goed-

keuring die hij als commissaris van ING heeft gegeven 

aan de verhoging van de beloning van de ING-top. Op 

de vraag wat hij heeft gedaan om aan zijn principes 

vast te houden, antwoordt Kok met een verdediging van 

een ‘zeer aanzienlijke opwaartse correctie van het belo-

ningspakket’ van de bank. Let wel: het ging in sommige 

gevallen om verhogingen met 500%. Dat is inderdaad 

een ‘duivels dilemma’.

5.  Koefnoen – ‘Bos en Balkenende: krediet- 
 crisis is onder controle’
Het faillissement van de zakenbank Lehman Brothers 

luidde op 15 september 2008 een wereldwijde crisis 

in. De volgende dag, op Prinsjesdag, hield het kabinet 

vol dat Nederland er sterk voor stond. Minister van 

Financiën Wouter Bos zei dat hoe de ontwikkelingen 

rond de Amerikaanse bank ook zouden aflopen, dit 

geen serieus risico vormt voor Nederlandse banken. 

Ongeveer een maand later werd Fortis genationaliseerd 

door de Nederlandse overheid. Koefnoen nam Bos en 

Balkenende op de korrel.

6.  Icesave
Een van de bankdebacles waardoor de statuur van De 

Nederlandsche Bank begon af te brokkelen. De IJs-

landse financiële sector had in de jaren voor 2008 een 

explosieve groei doorgemaakt. Bedroeg het balanstotaal 

van IJslandse banken in 2003 nog twee keer het bruto 

nationaal product van IJsland; medio 2008 was dat op-

gelopen tot het tienvoudige. Deze groei werd grotendeels 

ondersteund met hypotheken die steeds moeilijker herfi-

nancierbaar bleken te zijn. Landsbanki (waarvan Icesave 

onderdeel was) kwam op het idee om het spaargeld van 

Engelse en Nederlandse spaarders naar IJsland te lok-

ken. Ook hier reageerde De Nederlandsche Bank traag. 

Terwijl DNB nog bezig was een strategie uit te stippelen, 

werd Landsbanki genationaliseerd en dreigden duizen-

den spaarders te worden gedupeerd.

7.  Southpark
In deze aflevering van de Amerikaanse 

cartoonserie Southpark is een hoofdrol 

weggelegd voor Dirk Scheringa. In iets meer 

dan een minuut legt hij de werking van het 

DSB-systeem uit. 

8.  De Wereld Draait Door 
 met Pieter Lakeman 
Lakeman draait door na een vraag van Yvon Jaspers 

over zijn gevoelens bij het effect van zijn oproep tot de 

bankrun bij DSB. 

9.  ‘Credit crunch cereals’ 
Een fictieve commercial over een nieuw merk gezouten 

muesli, gemaakt van de opgedroogde tranen van 1.000 

ieder jaar in augustus verheug ik me op de uitzendingen van Zomergasten voor een kijkje in het televisie-
geheugen van prominente Nederlanders.  De genode gasten zijn in de regel afkomstig uit de wetenschap, 
de kunst- en cultuursector, de televisiewereld, de journalistiek en een enkele keer de politiek. Welgeteld 
vier van de 114 gasten (de editie 2010 meegerekend) zijn (voormalige) captains of industry: Frans Swart-
touw, Morris Tabaksblat, Sylvia Tóth en Alexander rinnooy Kan. De beperkte aandacht van de redactie van 
Zomergasten voor de zakenwereld lijkt mij een gemiste kans. Het kan natuurlijk zo zijn dat communica-
tieadviseurs de CEO of president-commissaris deelname aan Zomergasten ontraden. Of zou de redactie 
van Zomergasten denken dat zij nooit televisie kijken? Er zijn ongetwijfeld topbestuurders die, net als Paul 
de Leeuw in de jaren voordat hij eindelijk als Zomergast werd uitgenodigd, stiekem een lijstje bijhouden 
van hun favoriete televisiemomenten of films. Laat ik eens speculeren welke dat zouden kunnen zijn aan 
de hand van een thema: de financiële crisis. Deze heeft immers genoeg, al dan niet iconisch, materiaal 
opgeleverd. Klikt u mee op de UrL’s?

▲

Zomer-
gasten
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Ellen Soerjatin is adviseur van de raad 

van bestuur van de Nederlandse Zorg-

autoriteit. deze bijdrage is op persoonlijke 

titel geschreven.
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ontslagen investmentban-

kers. Pay off: ‘Credit crunch 

brings families together (as 

they can’t afford to go out 

anywhere)’.

10. Oud-ING-topman Maas vergelijkt de 
 financiële crisis met een tsunami
In deze aflevering van Pauw & Witteman op 21 januari 

2010 vertelt oud-ING-topman Maas over zijn verklaring 

bij de commissie-De Wit. Zijn kernboodschap is dat 

vele spelers bij de crisis betrokken zijn (banken, spaar-

ders, journalisten, de externe accountant) en dat iedere 

speler zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. 

Wat die verantwoordelijkheid dan precies inhoudt, 

wordt niet duidelijk. Het lijkt er eerder op dat die 

verantwoordelijkheid via de ‘hindsight doctrine’ weer 

van tafel wordt geveegd. De interviewers proberen Maas 

een erkenning van het falen van de bank te ontfutselen, 

maar Maas speelt het slim. Alleen ‘met de kennis van 

nu’ geeft hij toe dat het beter was geweest als de ING 

zich niet (zo expansief) op de Amerikaanse markt had 

begeven. Hij rechtvaardigt dit met de vergelijking met 

een tsunami. Als je niet weet wat een tsunami is, is het 

moeilijk, zelfs achteraf, om te zeggen ‘had ik het maar 

anders gedaan’. Dit lijkt op de vergelijking 

die Lloyd Blankfein, CEO van Goldman 

Sachs, maakte met een ander natuurver-

schijnsel, de orkaan, toen hij gehoord 

werd door de Financial Crisis Com-

mission in januari 2010: ‘Everything is 

context-driven. After ten benign years in the context of 

where we were... How would you look at the risk of a 

hurricane? The season after we had four hurricanes on 

the East Coast, which was actually extraordinary versus 

the year before, rates got very low... that year after 4 hur-

ricanes... rates went up spectacularly... Is the risk of hurri-

canes any different any of those times?’. Ook hier werd de 

eigen verantwoordelijkheid onder de mat van over-

macht geschoven. De voorzitter van de Commissie wees 

Blankfein dan ook terecht met de woorden: ‘Having sat 

on the board of the California Earthquake Authority, acts 

of God were exempt. These were acts of men and women. 

These were controllable’.

11. Radiofragment van de rol van financieel   
 journalisten bij de crisis 
Cees Maas noemde de spelers die betrokken zijn bij de 

crisis, onder wie de journalisten. In Groot-Brittannië 

moest een aantal journalisten zich bij een parlementai-

re commissie verantwoorden voor het aanwakkeren van 

de crisis. Een financieel commentator en een mediahis-

toricus discussiëren of het denkbaar is dat Nederlandse 

journalisten eenzelfde lot te wachten staat. 

12.  Van Kooten & De Bie – ‘Androgyn 
 leiderschap’

Van Kooten & De Bie 

realiseerden zich al in de 

jaren ’70 dat een nieuwe 

vorm van leiderschap 

nodig is. 

13.   Milton Friedman 
         over greed  
Milton Friedman was 

Nobelprijswinnaar voor 

economie, bekend van onder meer het boek ‘Capitalism 

and Freedom’ (1962), waarin hij een vrije markt met zo 

min mogelijk overheidsbemoeienis promootte. In 1979 

werd hij geïnterviewd door Phil Donahue. Deze vroeg 

hem of hij ooit heeft getwijfeld of hebzucht een goede 

drijfveer is. Naarmate het antwoord van Friedman vor-

dert, ziet de kijker Donahue spijt krijgen van zijn vraag. 

Friedman blaast Donahue weg met een reeks retorische 

vragen waar niet tegenop te boksen valt: ‘Is there some 

society that doesn’t run on greed? You think Russia doesn’t 

run on greed? You think China doesn’t run on greed? (…) 

The world runs on individuals pursuing their selfinterest.’ 

Donahue blijft het 

proberen, en vraagt 

zich hardop af of 

het niet zo is dat 

het vermogen om 

te manipuleren 

wordt beloond 

in plaats van 

deugdzaamheid. 

Ook hier ripos-

teert Friedman met tegenvragen die getuigen van een 

cynische blik op de maatschappij. 

14. Keuzefilm  
Voortbordurend op het laatste fragment ligt het voor 

de hand om als keuzefilm, die na afloop van Zomer-

gasten wordt uitgezonden, ‘Wall Street’ (1987) te ver-

tonen. De een

 zal de film willen 

zien ‘for good 

times’ sake’, de 

ander om de 

financiële crisis 

een gezicht te 

geven en hier le-

ring uit te trek-

ken. Protagonist 

is Gordon 

Gekko, wiens 

personage 

schijnt te zijn gemodelleerd naar Ivan Boesky, een voor 

handel met voorkennis veroordeelde investeerder. Boe-

sky is vooral bekend om een vóór zijn arrestatie afge-

stoken speech waarin hij de lof zong over de positieve 

aspecten van hebzucht. Gekko is de grootste corporate 

raider van Wall Street, die illegale activiteiten om zijn 

fortuin te vergroten niet schuwt. Hij wordt beschouwd 

als een icoon van de hebzucht in de jaren ’80 door de 

– op Boesky’s woorden gebaseerde - speech in de film: 

‘Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. 

Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures, 

the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its 

forms; greed for life, for money, for love, knowledge, has 

marked the upward surge of mankind and greed, you 

mark my words, will not only save Teldar Paper [fictief 

bedrijf in de film – ESO], but that other malfunctioning 

corporation called the U.S.A’. De film was een groot suc-

ces. Michael Douglas won een Oscar voor zijn vertol-

king van Gekko, en een veelgehoorde suggestie was dat 

‘Wall Street’ de beste wervingscampagne was voor New 

Yorkse zakenbanken. Michael Douglas werd zelfs zo ver-

eenzelvigd met zijn filmpersonage dat journalisten hem 

in 2008 vroegen of hij a.k.a Gekko verantwoordelijk 

was voor het gedrag van greedy handelaren die de we-

reld in een financiële crisis hadden gestort. In septem-

ber verschijnt een vervolg op Wall Street in de biosco-

pen. Deze start met de vrijlating van Gordon Gekko uit 

de gevangenis en toont zijn terugkeer in de financiële 

21ste eeuw. Hopelijk bevat dit vervolg de lessen die in 

de werkelijkheid nog geleerd moeten worden.

De rode draad in deze fragmenten is de vraag welk 

belang voorop moet staan. Kies je voor bescherming 

van je eigen positie of stel je het alge-

meen (of collectief) belang voorop? 

En wat is de drijfveer: het streven 

naar vervulling van je eigen belang of 

‘doing the right thing’? Deze tweestrijd 

zal ongetwijfeld in het hoofd van 

ieder mens gestreden worden, waarbij 

mogelijk de eerste neiging is om jezelf 

te redden. Dat is meestal het moment 

waarop het correctiemechanisme van 

de ‘common sense’ in werking treedt. 

Juist om excessen te voorkomen. De  

 crisis heeft duidelijk gemaakt dat dit 

correctiemechanisme, zachtst gezegd, heeft gehaperd.  ■

   de links
naar alle fragmenten 

zijn terug te vinden op:
www.dlapiper.com/decommissaris

Milton Friedman: 
‘Is there some society that doesn’t run on greed?’



HISTORISCHPErSPECTIEF

De bekende uitspraak “Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te her-
beleven”¹ heeft waarschijnlijk tot inspiratie gediend van de organisatoren van het 
congres De Commissaris in historisch perspectief dat op 26 mei plaats had bij 
NYSE Euronext aan het Beursplein 5. De commissaris in zijn historische context 
werd daarbij belicht door een economisch historicus (Jan Luiten van Zanden) een 
hoogleraar bedrijfseconomie (Auke de Bos) een commissaris (Marieke Bax) en een 
advocaat (Frans Stibbe). Als gespreksleider trad op Paul Frentrop (hoofd Corporate 
Governance van APG). 

Laveren tussen sterke CEO en toegenomen 
behoefte aan controle
Nederland heeft een lange traditie met collegiaal bestuur, 

een traditie die ook tot uiting komt in de – tegenwoordig 

door sommigen verfoeide – term ‘poldermodel’. In een 

collegiaal model dient de bestuursvoorzitter ’gecorrigeerd‘ 

te worden door de andere leden van de raad van bestuur. 

De raad van commissarissen speelt daarbij een beperkte 

rol. Van Zanden meent dat de raad van bestuur de laatste 

decennia fundamenteel anders is gaan functioneren. 

Enerzijds is de sterke positie van de CEO over komen 

waaien uit de Angelsaksische cultuur. Anderzijds voelt het 

bestuur ook de druk van de media om één woordvoer-

der naar voren te schuiven. Een sterkere rol voor de CEO 

betekent minder ruimte voor de andere leden van de raad 

van bestuur. Commissarissen moeten zich bewust zijn van 

deze veranderingen. Er komt meer nadruk te liggen op de 

controle door de raad van commissarissen. Dat roept de 

vraag op of hij voldoende geëquipeerd is voor deze ver-

zwaarde rol. Volgens Van Zanden moeten we kiezen: ofwel 

we gaan terug naar een echt collegiaal bestuur (dus zonder 

dominante CEO), ofwel de raad van commissarissen moet 

verder worden geprofessionaliseerd.

Tegenstrijdig belang
Een terrein waarop zich bij uitstek de spanning tussen 

de raad van bestuur en de raad van commissarissen 

kan voordoen is dat van tegenstrijdig belang tussen de 

vennootschap en een of meer van haar bestuurders. In 

dat geval wordt de vennootschap vertegenwoordigd door 

de commissarissen, tenzij de algemene vergadering van 

aandeelhouders een andere vertegenwoordiger benoemt. 

De regeling rond tegenstrijdig belang stamt uit 1928 en is 

dus al oud. De laatste 15 jaar is er meer aandacht gekomen 

voor de regeling. Dit komt onder meer door de verschil-

lende corporate governancecodes van de commissie-Peters 

(1997) en de commissie-Tabaksblat (2003). In de codes 

zijn bepalingen rondom tegenstrijdig belang opgenomen. 

Volgens Frans Stibbe is het een onontkoombare ontwik-

keling geweest dat de aanvankelijk naar binnen gerichte 

regeling in de laatste jaren veel meer in het teken is komen 

te staan van transparantie en openheid. Met name de 

code-Tabaksblat kent uitgebreide regelingen van principes 

en best practices ter voorkoming van belangenverstrenge-

ling voor zowel bestuurders als commissarissen. 

Het belang van communicatie
Bestond het verslag van de raad van commissarissen van 

Philips in 1928 nog uit slechts acht regels, in 2009 is dat 

toegenomen tot 400 regels. Volgens Auke de Bos is dat een 

duidelijk teken dat er sinds die tijd een enorme toestroom 

van informatie is gekomen. Hoewel vele manieren van 

communicatie (websites, persberichten en weblogs) ge-

meengoed zijn geworden, staan commissarissen hier nog 

wantrouwig tegenover. De Bos pleit voor een optimalisatie 

van de communicatiemix. Communicatie moet meer zijn 

gericht op de inhoud dan op de hoeveelheid informatie. 

Er moet anders worden gecommuniceerd. Hierbij lopen 

commissarissen tegen een aantal dilemma’s op. Het begint 

er al mee dat het normenkader vaak niet duidelijk is. Ook 

bestaat er de zorg over aansprakelijkheid en reputatieri-

sico. Het vertrouwelijke karakter van de informatie en de 

wil of noodzaak om te communiceren kan ook voor een 

spanningsveld zorgen. De frequentie van communicatie 

moet goed zijn. Het is voor commissarissen niet altijd 

duidelijk te onderscheiden wat nu de exacte verantwoor-

delijkheden van de raad van bestuur versus de raad van 
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commissarissen zijn.

Volgens De Bos moeten commissarissen niet méér, maar 

juist anders communiceren. Zij moeten zelf het voortouw 

nemen bij het ontwikkelen van best practices. Dat vergt, 

naar de mening van De Bos, toch een soort code specifiek 

gericht op commissarissen.

Best practices
Soft governance, ofwel aangepaste gedragsregels, is 

volgens Marieke Bax een harde eis voor goed toezicht. 

Volgens haar hebben de verschillende governancecodes 

wel degelijk geleid tot een verandering in de balans tus-

sen raad van bestuur, raad van commissarissen en de 

aandeelhouder. Er is echter nog te weinig bewustwording 

en tijd om daadwerkelijk alle veranderingen om te zetten 

in aangepast gedrag. Er bestaat een spanningsveld tussen 

hoe de raad van commissarissen nu feitelijk opereert en 

de verwachtingen van de “buitenwereld”. Dat leidt soms 

tot negatieve pers. Onbegrijpelijk is dat niet. De raad van 

commissarissen is immers een vat vol tegenstrijdigheden, 

zegt Bax. Het gaat om een kleine groep van individuen die 

elders vaak een andere rol vervullen. De rol die zij binnen 

een onderneming vervullen is op het oog tegenstrijdig. 

Het orgaan dat de raad van bestuur controleert wordt 

tegelijkertijd geacht hem ook te adviseren. En dat gebeurt 

dan weer voornamelijk op basis van informatie afkomstig 

van diezelfde raad van bestuur. Volgens Bax behoeft deze 

uitdagende rol van de commissaris verdere gedragsinvul-

ling zonder dat de formele regelgeving per se moet worden 

veranderd De effectiviteit van de raad van commissarissen 

wordt volgens Bax bepaald door:

De Commissaris in  historisch perspectief

‘ Controle door commissarissen   
geschiedt op basis van  
informatie verstrekt door bestuur’

Door:  richard Fens

▲
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“ Ondernemingskamer heeft 
geen reclamecampagne nodig”   

Bartman: Ik wilde, om warm te draaien, eerst maar 

even een rondje maken. Wat zien jullie als trends 

bij het onderwerp corporate litigation? Bijvoor-

beeld, hoe staat het met het aandeelhoudersactivisme, 

zijn er opvallende bewegingen in de advocatuur en 

neemt ADR een hoge vlucht?

Leijten: Over de zogenaamde ‘claimcultuur’ wordt naar 

mijn indruk meer geschreven dan dat daar werkelijk 

sprake van is. Er is natuurlijk een verband met de conjunc-

tuur. Als er veel geld is, neemt de claimbereidheid toe – en 

dus ook het aandeelhoudersactivisme. En als je het hebt 

over ADR, dan zie ik dat ook niet direct aanslaan.

Willems: Eerst wil ik zeggen dat ik hier enigszins 

geamputeerd zit omdat ik het mij - vanuit mijn vorige 

functie - nog steeds niet kan permitteren te veel te 

zeggen over sommige, concrete zaken. Met Fons ben 

ik het eens dat het activisme nu lijkt te zijn weggeëbd, 

simpelweg inderdaad omdat er nu minder te verdie-

nen valt; het hangt dus sterk af van de economische 

 vastgesteld die wordt aangepast naar aanleiding van  

 vergaderingen en de input van de leden van de raad   

 van commissarissen. 

•  Jaarlijks dient er over de eigen rol en functioneren   

 te worden gesproken waarbij die rol wordt geëva-  

 lueerd, bij voorkeur onder leiding van een onafhan-  

 kelijke derde. 

2.	 De	formele	vergadering	van	de	raad	van	

	 commissarissen:

• Standaard samenzitten met alle leden vóór de formele  

 raad van commissarissenvergadering zodat iedereen 

 zijn zegje kan doen. Dit wil zeggen geen informeel 

 vooroverleg met slechts enkele leden. In dat vooroverleg 

 kan worden gesproken over de aangeleverde informatie 

 en eventuele zorgpunten.

• Het is belangrijk dat de voorzitter duidelijke spreektijd 

 aan alle leden geeft en een duidelijke regie voert zodat 

 men op elkaars punten kan reageren. Elk individueel 

 commentaar moet in de notulen worden opgenomen.

• Vraag aan de CEO een samenvatting bij elk informatie-

 stuk dat wordt aangeleverd aan de raad van commis-

 sarissen. In tegenstelling tot de heersende praktijk 

 moeten de vergaderstukken tijdig worden aangeleverd.

• Aan het einde van elke vergadering dienen duidelijke 

 conclusies te worden geformuleerd met eventuele actie-

 punten voor de raad van bestuur.

• Een praktische tip: stel een eigen secretaris aan die de 

 raad van commissarissen kan ondersteunen.

Bax definieert de commissaris nieuwe stijl als iemand die 

zich bewust is van de nieuwe formele en maatschappelijke 

eisen en die ’open minded‘ probeert optimale invulling aan 

deze rol te geven.

Evenals De Bos bepleit Bax een gedragscode voor commis-

sarissen als essentieel onderdeel van good governance. De 

commissie-Streppel zou hierbij een rol kunnen spelen.  ■

dRIe advocaten en tWee HoogleRaRen In gespRek oveR coRpoRate lItIgatIon 

Wat zijn de trends in corporate litigation? Strekt de on-
dernemingskamer tot voorbeeld van buitenlandse rech-
ters? En waarom laten de uitspraken van de Hoge raad 
zich zo lastig lezen? Hoe denkt men over de business 
judgment rule? Deze en andere vragen kwamen aan de 
orde tijdens een rondetafelgesprek met een vijftal juris-
ten dat zich professioneel met het onderwerp bezighoudt: 
Arnold Croiset van Uchelen (Allen & Overy), Fons Leijten 
(Stibbe), Frans Stibbe (DLA Piper) en Huub Willems (oud-
voorzitter Ondernemingskamer en thans hoogleraar in 
Groningen). De discussie stond onder leiding van Steef 
Bartman, hoogleraar ondernemingsrecht in Leiden en als 
advocaat verbonden aan DLA Piper. Corporate litigation: 
de stand van zaken.

1.	 Formele	wet-	en	regelgeving

 Op zich geven de formele regels in de vorm van 

 codes duidelijke kaders aan waarbinnen de raad van  

 commissarissen moet opereren. Deze kaders vereisen

 alleen wel nadere invulling door de raad van com-  

 missarissen zelf.

2.	 Teamdynamiek

 Voorzitters van de raad van commissarissen lijken   

 zich soms onvoldoende bewust van de sleutelrol die 

 zij vervullen bij het functioneren van de raad als 

 team. Als leider dient de voorzitter ruimte te geven

 aan anderen. De toonzetting door de voorzitter is  

 cruciaal: stimuleert hij al dan niet afwijkende 

 geluiden? Een goede voorzitter faciliteert het samen-

 spel binnen de raad van commissarissen en beheert 

 voorts de relatie met de bestuursvoorzitter (CEO).

3.	 Persoonlijkheid	en	vaardigheden

 Uiteraard zijn persoonlijkheid en vaardigheden van 

 iedere individuele commissaris van groot belang. De 

 profielschets is geen verplichting, maar is wel een 

 cruciaal middel. Het dwingt de raad na te gaan hoe de  

 kennis en ervaring binnen de raad is verdeeld en hoe 

 de balans daartussen is. 

De raad van commissarissen zou volgens Bax beter functi-

oneren met inachtneming van de volgende best practices: 

1.	 Contact	tussen	de	leden	van	de	raad	van	

	 commissarissen	bij	de	vergadering:

•  Er moet meer tijd worden uitgetrokken voor onder-  

 ling overleg onder regie van de voorzitter. Hoe zien de  

 commissarissen hun rol zelf? Hoe kunnen zij optimaal 

 gebruik maken van de aanwezige kwaliteiten? Hoe  

 kunnen nieuwe leden toetreden? Hoe zien zij de 

 contacten met de raad van bestuur en externe

 toezichthouders etcetera.

•  Stel een op ieder individu afgestemd introductie-

 programma samen. De commissarissen hebben vaak 

 een andere achtergrond en ervaring.

•  De rol van ervaren commissarissen/adviseurs is   

 belangrijk. Zij kunnen dienen als sparringpartner voor 

 de jongere commissarissen. 

•  Jaarlijks dient er een uitgebreide agenda te worden 

‘Stimuleert de voorzitter 
afwijkende geluiden?’

richard Fens is advocaat en partner ondernemingsrecht 

bij dLA Piper.
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▲

  ¹ Hegel. Duits filosoof die leefde van 1770 tot 1831

Stibbe: “Strategie en beleid niet vast te leggen in hard en fast rules.”

Tekst: Erik van Zadelhof   Foto: Thomas Schlijper
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omstandigheden. Het valt wel op dat er nu in de zorg 

belangstelling is ontstaan voor het enquêterecht. De 

verantwoordelijkheid hiervoor – misschien zeg ik dat 

hier in het hol van de leeuw – leg ik bij advocaten. Over 

welke zaken rechters moeten beslissen hangt immers 

sterk af van de wijze waarop advocaten zich opstellen 

en welke instrumenten zij aangrijpen.

Verder manifesteert de factor arbeid zich steeds sterker: 

werknemers willen en krijgen meer invloed op de 

organen van de vennootschap. Een actueel voorbeeld is 

natuurlijk Organon, waar de raad van commissarissen 

de ondernemingsraad is gevolgd in zijn verzet tegen de 

sluiting van de vestiging in Oss. Ik denk dat de invloed 

van werknemers weer groeiende is, dus dat zou je een 

trend kunnen noemen.

Stibbe: Ik zie twee trends. Ten eerste het fenomeen dat 

jurisprudentie wordt gecodificeerd in steeds fijnmaziger 

codes die het gedrag van beleidsmakers en toezichthou-

ders sturen. Ten tweede dat het toepassingsgebied van 

het recht van enquête zich uitbreidt naar bijvoorbeeld 

zorginstellingen en pensioenfondsen. Misschien is ook 

een trend dat in onze beroepsgroep advocaten zich 

associëren in boetieks, die zich uitsluitend toeleggen op 

corporate litigation. 

Croiset van Uchelen: ADR zie ik, net zomin als Fons, 

als een trend. Al moet de raad van commissarissen 

soms als mediator optreden van de Ondernemingska-

mer. Maar sinds ASMI staat dat op losse schroeven. Ik 

geloof ook niet dat de wereld litigieuzer wordt. Wel zie 

ik twee andere trends.. Ten eerste het onderscheid in de 

balie in een plaintiff en een defensive bar. En ten tweede 

zie je toch wel dat de economische betekenis van Eu-

ropa afneemt ten gunste van de Aziatische economieën. 

Wil je bij de uitverkoop van Nederland voorkomen dat 

veel beslissingen elders worden genomen, dan zul je er 

dus toch voor moeten zorgen dat je jezelf aantrekkelijk 

houdt als vestigingsland. Ik herken dat streven op dit 

moment te weinig bij de vormgeving van het onderne-

mingsrecht.

Bartman: Laten we het even hebben over een gevreesd 

oordeel van de Ondernemingskamer, namelijk het 

vaststellen van wanbeleid. 

Croiset van Uchelen: Ja, ik vind dat eigenlijk geen goed, 

want loodzwaar begrip. Het gaat al snel als een soort 

zwaard van Damocles boven de vennootschap of haar 

bestuurders hangen. Hoewel wanbeleid lang niet altijd 

hoeft te leiden tot aansprakelijkheid. Ik vind het overkill. 

Stibbe: Daarbij komt dat het oordeel wanbeleid ook ver-

wachtingen creëert bij het publiek, zoals we in de PCM-

zaak hebben kunnen zien. Verwachtingen die vervolgens 

in de ogen van de leek niet worden waargemaakt. 

Willems: De vraag is zelfs of het wel de primaire 

strekking is van het enquêterecht om te komen tot het 

oordeel wanbeleid. Ik ben het er op zichzelf mee eens 

dat er iets is af te dingen op de term, maar uiteindelijk 

gaat het toch vooral om het zoeken naar handvatten 

voor het aanreiken en hanteren van beginselen van 

verantwoord ondernemerschap. Dáárop ligt vooral het 

accent, niet op het eindoordeel wanbeleid.

Leijten: Wat ik mij afvraag is hoe lang de Onderne-

mingskamer het belangrijkste forum zal blijven voor de 

ontwikkeling van normen in het ondernemingsrecht. 

Ik zag net een uitspraak van een rechter in Breda, die 

zich opstelde als Ondernemingskamer en zich bevoegd 

achtte om in te grijpen ‘in verband met de toestand van 

de vennootschap’ omdat er geen andere rechtsgang zou 

zijn. Bij de Ondernemingskamer zelf zie je intussen dat 

het procesrecht wat strakker wordt gehanteerd als zeef. 

En de Hoge Raad toetst de uitspraken van de Onderne-

mingskamer steeds strenger. 

Stibbe: Nu is het gezag van de Ondernemingskamer 

natuurlijk wel wat groter dan van een rechter in Breda.

Leijten: Ja, maar het is een cliënt niet te doen om gezag, 

maar om het resultaat.

Willems: Och, maakt één zwaluw al zomer? Met andere 

woorden; moet je één uitspraak in Breda al zien als een 

trend? Onderzoek wijst uit dat er veel waardering is 

voor de Ondernemingskamer, zowel bij ondernemingen 

als advocaten. Maar de jurisdictie van de rechter wordt 

natuurlijk niet door hemzelf bepaald. Ik ken ook een 

uitspraak van een andere rechter, in dit geval in Rotter-

dam, die bepaalde dat voor een geschil tussen aandeel-

houders toch echt de Oondernemingskamer geadieerd 

had moeten worden. Dus over het bestaansrecht van de 

Ondernemingskamer hoeft geen discussie te bestaan. 

Wij hebben geen reclamecampagne nodig, anders dan 

in Delaware, waar de rechters – nota bene op kosten 

van de staat! – actief het gebruik van hun instantie 

promoten. Erg sterk vind ik in elk geval de samenstel-

ling van de Ondernemingskamer met mensen uit het 

veld: mensen die het recht misschien zelfs tot op zekere 

hoogte onzin vinden, maar wel de voorgelegde proble-

matiek op haar zakelijke merites kunnen beoordelen. 

Dat geeft vertrouwen.

Croiset van Uchelen: Bij het bepalen van de rechts-

gang zie ik als probleem de vraag: wat is de norm? In 

een gewoon kort geding heb je de schending van een 

rechtsnorm nodig als grondslag voor je vordering. Voor 

het krijgen van een onmiddellijke voorziening in het 

enquêterecht is dat niet per se vereist; een situatie die 

om ingrijpen in de vennootschap vraagt is voldoende. 

Moeten we wel zo’n volledig open norm willen? En 

bieden redelijkheid en billijkheid niet reeds voldoende 

kader? Bovendien, als de Ondernemingskamer als voor-

zieningenrechter een volledig open mandaat krijgt  (als 

de koppeling met het onderzoek wordt doorgesneden), 

hoe toets je dat dan in cassatie? 

Bartman: In de Inter Acces-zaak staan deze vragen 

centraal, inclusief de Europese begrenzing van onmid-

dellijke voorzieningen, maar ik signaleer dat de meer-

derheid van de aanwezigen hier niet over kan spreken 

vanwege hun betrokkenheid. Andere vraag dan: heeft 

de Ondernemingskamer nog exportpotentie?

Willems: Nou, in elk geval kan ik melden dat de Franse 

minister van Justitie een tijd geleden heeft laten onder-

zoeken of een vergelijkbaar instituut is in te richten bij het 

Court d’Appel in Parijs. En Jaap Winter heeft in het kader 

van de 13e Richtlijn ook opgeroepen om elders onderne-

mingskamers in te richten naar Nederlands voorbeeld.

Leijten: Ik leg met enige regelmaat aan Amerikaanse 

advocaten uit hoe corporate litigation hier werkt. Soms 

leidt dat tot de keuze voor een forum in Nederland, 

andere keren juist niet: het arsenaal aan mogelijkheden 

is in de VS per saldo niet kleiner dan hier. 

Bartman: Een mooi bruggetje om over te gaan naar 

actuele discussie over de business judgment rule. Dat wil 

zeggen de regel – zeer kort samengevat – die stelt dat 

een rechter een ondernemersbeslissing niet toetst als 

bestuurders en commissarissen hebben gehandeld in 

het belang van de vennootschap op basis van adequate 

informatie en zorgvuldige afweging, zelfs niet als de 

beslissing evident onverstandig is geweest. De SER is 

er vóór en in de toelichting op het voorontwerp tot 

wijziging van het enquêterecht zijn er zelfs drie pagina’s 

aan gewijd. Zien jullie ruimte voor toepassing van de 

business judgment rule in Nederland?

Croiset van Uchelen: Je moet daarbij volgens mij drie 

situaties onderscheiden: 1) bestuurdersaansprakelijk-

▲
‘Bij de ondernemingskamer zelf zie je intussen dat het 
 procesrecht wat strakker wordt gehanteerd als zeef.’ 

Leijten: 
“Er wordt 
meer over 

claimcultuur 
geschreven 

dan dat daar 
echt sprake 

van is.”

Links, 
Willems: 
“Rechter 
moet niet op 
de stoel van 
de bestuur-
der gaan 
zitten.”

Rechts, 
Bartman: 
“Hebben 
we ons ven-
nootschaps-
recht niet te 
ingewikkeld 
gemaakt?”
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heid, 2) ingrijpen door de Ondernemingskamer met 

onmiddellijke voorzieningen en 3) het vaststellen van 

wanbeleid. Ik denk dat de business judgment rule alleen 

een rol kan spelen in het eerste geval. 

Willems: Mee eens. De rechter moet natuurlijk niet 

op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Daarom 

wordt echt ondernemershandelen ook altijd marginaal 

getoetst. Maar ik verzet me wel tegen een dwangbuis-

achtig model, waarin de wetgever de rechter beknot bij 

het motiveren van zijn beslissingen. 

Leijten: De business judgment rule kan volgens mij nut-

tig zijn, maar lang niet in alle situaties. Bij aandeelhou-

dersdisputen, bijvoorbeeld, speelt het niet. De conclusie 

van advocaat-generaal Timmermans in de ASMI-zaak 

lijkt wel enigszins de kant van de business judgment 

rule op te gaan. De vraag is of ook de Hoge Raad er wat 

voor voelt; daar lijkt het nog niet op.

Croiset van Uchelen: Goeie vraag, maar wat is het ant-

woord? Een probleem met de arresten van de Hoge Raad 

vind ik overigens dat ze weinig discussie bevatten (al is dat 

aan het veranderen) en nogal technisch zijn geformuleerd. 

Vergelijk dat eens met uitspraken van de Amerikaanse 

Supreme Court, het is een verademing om die te lezen.

Bartman: Hebben we in Nederland het vennootschaps-

recht misschien te ingewikkeld gemaakt? De JOR dijt 

steeds meer uit, het aantal publicaties is niet meer bij te 

houden, om nog maar te zwijgen van de aanbevelingen 

en oekazes uit Europa. Hoe verhoudt zich dat alles tot 

de behoefte van de praktijk aan hanteerbare handvat-

ten? Geven de geschriften van Kroeze, Assink en Strik, 

die daar allen op aandringen, misschien uiting aan een 

tegenbeweging vanuit de juridische wereld zelf? 

Stibbe: Ach, het ondernemingsrecht is altijd wel 

een beetje een mandarijnenwetenschap geweest. De 

wens om dit te vereenvoudigen is sympathiek, maar 

tegelijkertijd illusoir. Ik zie niet snel hoe je complexe 

zaken als strategie en beleid kunt vastleggen in hard 

& fast rules.

Croiset van Uchelen: In elk geval zou een principle based 

benadering de voorkeur moeten hebben boven rule based. 

Willems: Het vennootschapsrecht is big business 

geworden. Advocaten genereren hun eigen werk. Dat is 

naar mijn mening ook een facet van de boost van het 

ondernemingsrecht. 

Croiset van Uchelen: Toch is de drijfveer van de advoca-

ten die ik ken en zie opereren vooral dat ze hun cliënten 

echt willen helpen.

Bartman: Voor dit nummer van de commissaris zou ik 

ook nog kort willen stilstaan bij jullie opvattingen over 

de one- en two tier-board. 

Leijten: In een one tier-board worden non-executives 

wat aansprakelijkheid betreft hetzelfde behandeld als 

executives (samen uit, samen thuis). Wat daarbij overi-

gens niet goed doordacht is geregeld, is de aansprake-

lijkheid voor de jaarrekening. One tier blijft gelukkig 

optioneel.

Stibbe: Dat de leden van de one tier-board in beginsel 

hetzelfde worden behandeld ligt ook voor de hand: hoe 

meer kennis en macht je hebt, des te meer verantwoor-

delijkheid je hebt.

Croiset van Uchelen: Ik ben niet per se voorstander van 

het ene of het andere model, maar ik heb er vaak wel 

een probleem mee wanneer een commissaris in een two 

tier-board bijvoorbeeld bij een faillissement aansprake-

lijk kan worden gehouden voor iets waar hij werkelijk 

part noch deel aan had. In een one tier-board heb je als 

non-executive nog meer risico’s maar ook meer midde-

len om te voorkomen dat het mis gaat. Ik zie dat toch 

als een pre van de one tier-board.

Willems: Ik zou toch willen zeggen dat het mijns 

inziens echt niet om het model gaat, maar vooral om de 

invulling ervan en de kwaliteit van de personen.

Stibbe: Met dien verstande dat het bij een besluit van 

een one tier-board gaat om een collectief gedragen 

bestuursbesluit, waarvoor je – ook als non-executive 

– hoofdelijk aansprakelijk kunt worden gehouden. 

Hier liggen toch wel grote risico’s voor niet uitvoerende 

bestuurders in een Nederlandse one tier-board. 

Bartman: Ons beginsel van collectieve bestuursverant-

woordelijkheid - met hoofdelijke aansprakelijkheid als 

juridische pendant - staat ter discussie, mede door de 

toenemende invloed van de CEO Angelsaksische stijl. 

Hoe kijken jullie in dit verband aan tegen de anti-

misbruikwetgeving (art. 2:138/248 BW) en de omke-

ring van bewijslast bij ondeugdelijke administratie of 

schending publicatieplicht?

Leijten: Ik vind dat je dat laatste bewijsvermoeden in 

elk geval moet schrappen. Hier past de business judg-

ment rule overigens goed: anti-misbruikwetgeving is 

niet bedoeld voor toetsing van strategische beslissingen 

en voorbereiding van beleid.

Croiset van Uchelen: Van mij mag het eerste bewijsver-

moeden ook worden geschrapt. Je betreedt al heel snel 

een groot grijs gebied, maar de gevolgen zijn binair en 

grotesk. Het deugt of wel of niet. Ik zou dat veel casuïsti-

scher willen benaderen. Het moet echt gaan om evidente 

nma boetes voor 
commissarissen wegener 

Op 14 juli jl. heeft de 

NMa voor het eerst 

bestuurlijke boetes 

opgelegd - in hoogte varië-

rend van € 150.000 tot 

€ 350.000 - aan een direc-

teur en vier commissarissen van een vennootschap als 

“opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden” aan een 

verboden gedraging. Het betrof Wegener die zelf van 

de NMa een boete van € 19 miljoen kreeg. De boetes 

zijn opgelegd voor niet-naleving van een voorwaarde 

die de NMa in 2000 had verbonden aan de overname 

van dagblad BN/De Stem door Wegener. Wegener was 

reeds eigenaar van de Provinciale Zeeuwse Courant en 

zij moest van de NMa de onderlinge onafhankelijk-

heid van Provinciale Zeeuwse Courant en BN/De Stem 

garanderen. Na een tip van een Zeeuwse krantenlezer 

stelde de NMa na onderzoek vast dat beide dagbladen 

nauw samenwerkten en in feite één nieuwsorganisatie 

vormden. Directiebesluiten die leidden tot de samen-

werking tussen beide dagbladen waren door de com-

missarissen goedgekeurd, terwijl zij volgens de statuten 

onder meer tot taak hadden de onafhankelijkheid van 

beide dagbladen te waarborgen. 

opvallend

A ls een multimiljardair de helft van zijn vermo-

gen aan een goed doel schenkt dan valt dat op. 

Wat onlangs ook opviel was dat de leden van 

de raad van toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis 

(JBZ) besloten om tien procent van hun jaarver-

goeding aan de Stichting Vrienden van het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis te schenken. Naar verluidt is het 

geld bestemd voor een muurschildering die de zieke 

kinderen moet opvrolijken en zo aan hun herstel kan 

bijdragen. Als dit geen voorbeeld van good governance 

is, wat dan wel? 

misbruiksituaties, daar is die wet ook voor bedoeld. 

Willems: Ik was onlangs zijdelings betrokken bij een 

bestuurdersaansprakelijkheidzaak, waarbij ik ook jullie 

lijn heb gekozen. In appel bleken de gevolgen van die, 

wat Arnold noemt, binaire benadering zo draconisch, 

dat ik dacht: dit is niet zoals het moet. Het is ook niet 

goed uit te leggen dat iemand persoonlijk zijn porte-

monnaie moet trekken als het weliswaar is misgegaan, 

maar zonder dat sprake is geweest van misbruik of 

persoonlijk gewin.

Bartman: Dat lijkt mij een mooie afsluiting van dit 

rondetafelgesprek. Het valt mij op dat een gedachte-

uitwisseling in deze setting toch eerder leidt tot het 

bespreken van principiële punten achter het positieve 

recht dan bijvoorbeeld tijdens een van de vele congres-

sen die dezer dagen worden georganiseerd. Veel dank 

voor jullie inbreng.  ■ 

30   de commissaris   

Croiset van 
Uchelen: 
“Uitspraken 
Supreme 
Court zijn 
een verade-
ming om te 
lezen.”
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