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voorwoord

“D 
rie keer per jaar beoogt dit blad nieuws, inzichten 

en ontwikkelingen te belichten uit de wereld van 

corporate governance. Het gebied is in ontwikke-

ling, zoals ook beaamd wordt door Mijntje Lückerath (Nyenro-

de), Jan Stolker (Erasmus) en Stefan Peij (Governance Univer-

sity), die niet alleen de toeloop van commissarissen en andere 

geïnteresseerden naar hun opleidingsinstituten zien toenemen, 

maar ook vaststellen dat de kwaliteit van hun gehoor toeneemt. 

Die kwaliteit krijgt gestalte in een steeds verder uitkristal-

liserend stelsel van checks & balances tussen commissarissen, 

bestuur, aandeelhouders en andere stakeholders.

Bij wijze van uitzondering heb ik van de redactie op deze 

pagina een podium gekregen. Als nieuwe Country Managing 

Partner van DLA Piper per 1 mei heb ik me de vraag gesteld 

naar de parallel tussen de materie van dit blad, corporate go-

vernance, en de governance van een advocatenkantoor.

Een bestuurder van een advocatenkantoor  is maar een gewone 

partner, aan wie door de medepartners wordt gevraagd om 

zich voor een tijdje bezig te houden met management en 

strategie van het kantoor. Meestal komen daar geen commis-

sarisachtige mensen aan te pas. Hoewel de managing partner 

op het oog misschien lijkt op de CEO, zullen de meesten van 

hen zich haasten om verdere overeenkomsten te ontkennen. 

Managing partners kunnen bij uitstek slechts gedijen bij het 

vertrouwen dat zij genieten van de andere partners en van het 

personeel. Behalve een – om het met een ouderwets woord te 

zeggen – ‘maatschapstatuut’ zijn er verder nauwelijks codes. 

Dat betekent dat vertrouwen essentieel is – en dat lijkt mij dan 

meteen ook de belangrijkste parallel tussen de wijze waarop 

het bestuur is geregeld in een groot advocatenkantoor en hoe 

dat het geval is bij veel van onze cliënten.  

Vijf jaar na de start van dit blad heeft de redactie gemeend dat 

het goed zou zijn om de lezers eens te vragen naar hun mening 

over de commissaris. Goede raad was in dit geval niet zo heel 

duur en een onderzoek onder de lezers over wier e-mailadres-

sen wij beschikken, leek (en bleek) het geëigende middel om 

die mening te achterhalen. Inmiddels zijn de resultaten binnen 

en het moet gezegd worden dat die bepaald bemoedigend zijn. 

De commissaris wordt gemiddeld gewaardeerd met het rapport-

cijfer 8. Het blad wordt gezien als een vakblad (wat ook de in-

tentie is) en men vindt het ‘toegankelijk’ tot ‘zeer toegankelijk’. 

Tachtig procent van de lezers vindt de inhoud relevant en ook 

de vormgeving lijkt te bevallen. Maar het is ook weer niet hele-

maal uitsluitend halleluja wat de klok slaat: er is behoefte aan 

nog meer inhoudelijke diepgang maar ook aan meer praktische 

informatie. De redactie voelt zich aangemoedigd om enerzijds 

voort te gaan op de ingeslagen weg en anderzijds waar mogelijk 

te streven naar verbetering op basis van de ontvangen feedback. 

Vanaf het komende nummer zult u gaandeweg daarvan iets 

gaan merken, te beginnen met een opfrissing van de lay-out.

Ten slotte nog het volgende. Dit nummer bevat twee artikelen 

over de vastgoedwereld, een markt waar toezicht een grote rol 

speelt en waar het soms ook fout gaat, juist door het ontbreken 

van goed toezicht. Deze artikelen krijgen in zekere zin een ver-

volg vanaf 7 juni op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada in de 

Amsterdamse RAI. Mogelijk kunnen wij daar het gesprek over 

goede governance met u voortzetten." ■ 

richard Fens, Country Managing Partner 
DLA Piper Nederland
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inhoud

dLA Piper Nederland biedt hoogwaardige juridische advisering. Meer dan 125 advocaten, notarissen en belastingadviseurs zetten zich dagelijks in voor zowel Nederlandse als 

buitenlandse cliënten. dLA Piper Nederland maakt integraal deel uit van dLA Piper, een wereldwijde juridische dienstverlener met 3500 juristen, werkzaam in 30 landen. dLA 

Piper is gevestigd in 69 belangrijke steden in Europa, het Midden-oosten, Azië en de Verenigde Staten. In het kantoor Amsterdam legt het Boardroom-team - dat uit advocaten 

en notarissen is samengesteld - zich toe op maatwerkadvisering aan bestuurders en commissarissen. 

de commissaris is een magazine dat zich 
richt op commissarissen van genoteerde en 
niet-genoteerde ondernemingen, bestuur-
ders, bedrijfsjuristen en andere geïnteres-
seerden. de commissaris beoogt achtergrond 
en verdieping te geven op het gebied van 
corporate governance en verwante onder-
werpen. de inhoud van de commissaris kan 
niet worden opgevat als juridisch advies.
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“Men komt nu bin-

nen op het niveau 

waarop men vijf 

jaar geleden de opleiding afsloot.” 

Aan het woord is Stefan Peij. Het 

gaat niet alleen goed met zijn in 

Doorn gevestigde Governance 

University, maar ook met de 

andere instituten waarop hij zicht heeft. Peij onder-

scheidt drie vormen van opleiding. Ten eerste instituten 

met open inschrijving, zoals de ‘Grote Drie’ (Nyenrode, 

Erasmus en Governance University). Ten tweede een 

aantal gratis programma’s zoals dat bijvoorbeeld wordt 

aangeboden door advocaten- en accountantskantoren, 

waarbij op de achtergrond altijd een zeker streven naar 

klantenbinding een rol speelt. En ten slotte de oplei-

dingsprogramma’s zoals die worden aangeboden door 

brancheorganisaties.

Wat is er veranderd in de afgelopen vijf jaar?
Peij: Ik denk dat de code-Tabaksblat als niet te onder-

schatten bijeffect heeft gehad dat de media de materie 

veel beter zijn gaan begrijpen. Daardoor zijn de lezers 

als het ware collectief op een hoger plan gekomen. 

Daarnaast hebben de opleidingsprogramma’s waarop 

ik zicht heb zich toch ook wel een stuk verder ontwik-

keld. Ik onderscheid inhoud, vorm en docentenkorps. 

De inhoud van het commissariaat stelt niet alleen 

eisen aan wat je – cognitief – moet weten, maar gaat 

ook over hoe je deze rol kunt uitoefenen vanuit je 

eigen persoonlijkheid. Het gaat dan dus om de kracht 

van authenticiteit. Bij de vorm kun je onderscheid 

maken tussen een gedetailleerd programma van 

langere duur of een meer compact programma. Wij 

kiezen voor het laatste door het uitgangspunt dat onze 

doelgroep weinig tijd heeft. Mensen komen ook niet 

bij ons om een certificaat te halen dat je ingelijst aan 

de muur kunt hangen, maar om zo snel mogelijk tot 

de kern door te dringen.

Waaruit bestaat die kern?
Peij: De kern bestaat uit (1) de effectieve inrichting 

van het commissariaat, (2) het antwoord op de vraag 

hoe je dat doet (3) de juridische aspecten en de aan-

sprakelijkheid en (4) de inrichting en werking van de 

committees. Dus vanuit jouw eigen persoonlijkheid 

vis-à-vis die van anderen, op basis van ervaring.

Waaruit bestaat de doelgroep?
Peij: 75 procent van onze cursisten is reeds commis-

saris. De overige 25 procent is, zoals wij dat noemen, 

‘commissariabel’. Vaak zijn dat mensen die reeds op 

raad-van-bestuurniveau acteren, maar wij hanteren toch 

een toegangsdrempel, wat onder omstandigheden met 

zich kan brengen dat iemand niet wordt toegelaten. Wij 

hebben tot dusver jaarlijks ongeveer honderd com-

missarissen opgeleid en daarnaast jaarlijks een zelfde 

aantal in het buitenland en aan incompanyprogramma’s.

in 2006 gaf dit blad een overzicht van een aantal commissarisopleidingen dat op 
dat moment in Nederland werd aangeboden. inmiddels zijn we vijf jaar verder. Een 
periode waarin de zichtbaarheid van – en de kritiek op – het commissariaat alleen 
maar verder is toegenomen. De behoefte aan kennis, technische kennis maar 
zeker ook soft skills, stijgt. Tijd dus voor een herinventarisatie van de 
opleidingen die momenteel beschikbaar zijn.
Tekst: Erik van Zadelhof

“Kwaliteit aanbieders én cursisten stijgt”

COMMIssARIssENoPLEIdINGEN

'Mensen komen niet bij ons om een certificaat 
te halen dat je ingelijst aan de muur kunt hangen'

Hoogleraar corporate governance Mijntje Lücke-

rath opereert naast haar alma mater in Rot-

terdam tegenwoordig ook vanuit de Nyenrode 

Business Universiteit. Deze uitbreiding spreekt haar 

zeer aan omdat “je hier omgeven bent door alle elkaar 

versterkende disciplines die horen bij mijn leeropdracht 

corporate governance.”

Met het eigen corporate governance-instituut als 

bindmiddel biedt Nyenrode een drietal opleidingen 

aan. Het New Board Program beschrijft Lückerath als 

het flagship gelet op de kwaliteit van de deelnemers en 

de toegangsdrempel: voorwaarde is dat de deelnemers 

reeds opereren op executive board-niveau. Het program-

ma richt zich vooral op het samenspel tussen executive- 

en non-executive board rondom de corporate governan-

ce-dilemma’s en probeert daarmee bestuurders op te 

leiden, die effectievere boards gaan vormen. Daarnaast 

bestaat al langer de commissarissencyclus die is opgezet 

in samenwerking met het NCD. Deze cyclus werkt met 

grotere groepen en richt zich vooral op commissarissen 

die hun kennis willen bijspijkeren op het gebied van 

corporate governance. Het hebben van een toezicht-

functie helpt bij de toelating tot het programma, maar 

is geen strikte voorwaarde. De jongste loot aan de stam 

is het programma Foundations of Corporate Gover-

nance. Dit is er voor deelnemers die zelf geen commis-

saris zijn of worden maar die wel behoefte hebben aan 

kennis over het commissariaat omdat hun functie dat 

verlangt. Denk bijvoorbeeld aan directiesecretarissen, 

bedrijfsjuristen e.d. Ten slotte is men op Nyenrode bezig 

met het ontwikkelen van maatwerkopleidingen, gericht 

op voltallige raden van commissarissen. Lückerath: 

“Dit is typisch bedoeld voor zwaarwichtige commis-

sarissen van grote ondernemingen, die niet naar het 

New Board Program gaan, maar er bijvoorbeeld wel 

behoefte aan hebben om een keer per jaar de voor hen 

specifieke relevante actualiteiten te behandelen, denk 

daarbij aan veranderingen op het 

gebied van ondernemingsrecht 

of van verslaggeving.”

Mijntje Lückerath ziet, net als 

Stefan Peij, dat de markt zich 

ontwikkelt. “Als iemand vijf jaar 

geleden zei ‘ik ga naar een cursus’ 

dan werd algemeen aangenomen 

dat dat was om een cursus te geven”, grapt ze. Wel ziet 

ze nog een verschil tussen old en new school-commissa-

rissen, maar dat verschil heeft niet zozeer met leeftijd te 

maken. De eerste groep laat zich in belangrijke mate drij-

ven door ervaring, de tweede groep is veel nieuwsgieriger 

en actief op zoek naar kennisontwikkeling. Dat heeft er 

ook mee te maken dat het onderwerp corporate gover-

nance veel meer dan voorheen is ingebed in verschil-

lende universitaire opleidingen - net zoals bijvoorbeeld 

het vak ethiek daarvan een vanzelfsprekend onderdeel 

is geworden. Of je nu rechten studeert of bedrijfskunde 

of economie of accountancy, in alle gevallen wordt er 

tegenwoordig vrij veel aandacht aan besteed.

Hoe ziet Lückerath de nabije toekomst? 
“Ik denk dat het einde van deze ontwikkeling nog lang 

niet in zicht is en dat de behoefte aan opleiding nog 

verder zal toenemen, niet alleen groepscursussen maar 

zeker ook maatwerkopleidingen. Bedenk ook dat bij-

voorbeeld het New Board Program steeds meer alumni 

aflevert, die vervolgens in hun netwerken anderen weer 

wijzen op het bestaan van deze programma’s. Ik kijk 

ook naar ontwikkelingen in het buitenland. In Enge-

land bijvoorbeeld bestaat het instituut van de chartered 

director. Dat is dus een soort ‘register-commissaris’, die 

een test moet afleggen en opleidingspunten moet verza-

melen. Ik geloof trouwens niet dat ik daar zelf voor zou 

zijn, maar het is natuurlijk wel goed om je ogen open te 

houden voor wat elders gebeurt.”

'Verplichting om in jaarverslag te rapporteren over 
kennisontwikkeling draagt bij aan opleidingsbehoefte'

▲

Mijntje 

Lückerath

Stefan Peij
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75 procent met een of 
meerdere commissariaten / 
toezichtfuncties en 
25 procent ‘commissariabel’

• (top) executives

• Breedgeïnteresseerde  
 commissarissen
• Vakmatig geïnteres-
 seerden (bijv. directie- 
 secretarissen)
• raden van commissarissen

• Commissarissen en Toe- 
 zichthouders met ervaring  
 op post-academisch  
 niveau: groep max. 16  
 personen
• Aankomende en ervaren  
 commissarissen op post- 
 academisch niveau
• Aankomende en ervaren  
 Commissarissen op post- 
 academisch niveau

Zowel voor de ervaren als 
aankomende commis-
sarissen en toezichthouders
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Econoom en oud-bankier Jan Stolker ging zich na 

zijn vertrek bij ABN AMRO bezighouden met 

herstructureringen van private ondernemingen en 

raakte geïnteresseerd in toezichtdilemma’s, waar hij als 

(participatie)commissaris bij deelnemingen tegenaan 

liep. In 2005 is vanuit de praktijkervaring het cur-

riculum voor een programma voor de ervaren com-

missaris op papier gezet. Dit programma gaat nu voor 

de dertiende keer van start en trekt per jaar veertig tot 

vijftig cursisten. Stolker wordt hierbij wetenschappelijk 

ondersteund door professor Jaap van Manen, een auto-

riteit op het gebied van governance in Nederland. 

Stolker: “Ik hoor dat als kracht van ons programma 

wordt ervaren dat we werken met kleine groepen van 

niet meer dan zestien personen. Dat levert een intensieve 

vorm van postdoctoraal onderwijs op. In principe rich-

ten wij ons op mensen die al in de praktijk staan, maar 

dan wel over de breedte van het spectrum. Het kunnen 

dus zowel commissarissen van genoteerde  en familie-

bedrijven zijn als toezichthouders bij woningcorpora-

ties. Het niveau van de opleiding is academisch en het 

merendeel van de cursisten voldoet daar ook aan, maar 

als er belangstelling is van een selfmade man, die een 

internationaal bedrijf heeft opgezet, dan kan zo iemand 

ook worden toegelaten. Wel vormen wij ons van tevoren 

een oordeel over de geschiktheid van de aspirant-cursist; 

met iedereen heb ik een intakegesprek van een uur.

Het programma bestaat uit vijf hoofdclusters. Aller-

eerst is er een blok dat gaat over governance-processen. 

Daarbij komt onder meer aan de orde welk proces het 

beste past bij welke organisatievorm. Dan is er een 

juridisch blok dat gaat over verantwoordelijkheden 

en aansprakelijkheid, maar ook 

over de interactie tussen de raad 

van commissarissen  en de raad 

van bestuur. Voorts is er een blok 

over financiën en rapportages. 

Vervolgens komt strategie en 

riskmanagement aan de orde 

en ten slotte een praktijkblok. 

Daarin komen de evaluatie van de raad van commis-

sarissen aan de orde en, wat door velen als hoogtepunt 

ervaren wordt: case studies uit de eigen ervaring van de 

cursist. Onze ontwikkeling is dat we steeds meer van de 

vakinhoudelijke benadering gaan naar de toepassing. 

Dus niet: wat is strategie? Maar: wat moet je er mee als 

commissaris? En: hoe krijg je als toezichthouder in de 

boardroom je visie over de tafel?”.

Hoe ziet stolker de toekomst?
“Zeker is dat er steeds strengere eisen gesteld zullen 

worden aan commissarissen, waardoor de behoefte 

aan opleiding verder zal toenemen. Het besef dat het 

commissariaat een echt vak is, neemt toe. Je hebt daar-

voor training nodig en ook daarna houdt het niet op, 

éducation permanente dus. Ik ben optimistisch over de 

toekomst, niet in de laatste plaats omdat ik de leeftijd 

van onze cursisten lager zie worden. Wij krijgen nu ook 

veertigers. Mijn zorg zit hem in de oudere commis-

sarissen, de generatie die voor een deel de tekenen des 

tijds niet lijken te verstaan, die bij benoemingen steeds 

weer uit dezelfde vaatjes tappen en de signalen uit de 

organisatie, markt en omgeving niet lijken te verstaan. 

Denk aan de bonusdiscussie. Maar ja, hen zien wij nu 

juist niet naar ons programma komen!” ■

'Er is geen 'handboek soldaat', dus 
wij moeten het hebben van casuïstiek'

COMMIssARIssENoPLEIdINGEN

Stefan Peij, Doorn

Marjan Lubbers, 
Breukelen

Jan Stolker, 
rotterdam

Olaf Smits van 
Waesberghe, 
Den Haag

•  De authentieke en 
 effectieve commissaris
• Commissaris Praktijk  
 gesprekken
•  Commissaris in Control
• Commissaris in Afrika

• New Board Program

•  NCD Commissarissen 
 cyclus
• Foundations of corporate  
 governance

• Maatcursus
 Actualiteiten voor rvC’s

• Erasmus Programma  
 voor Commissarissen en  
 Toezichthouders

• Erasmus Specialisatie- 
 cursus Financiën, 
 reporting & control
• Erasmus Specialisatie- 
 cursus Governance

Workshops:
• Good governance
• Toezicht op kwaliteit en 
 de prestaties van maat-
 schappelijke organisaties
• Belonen en beoordelen 
 van de bestuurder
• Juridische aspecten van 
 het commissariaat
• Fusies, overnames en andere 
 strategische allianties en de  
 rol van de rvC/rvT
• Toezicht op financiën 1
• Toezicht op financiën 2
• risicomanagement voor de 
 toezichthouder
• Samenstellen rvC/rvT,  
 kijk eens met een andere bril!
• Questioning Technique
• Jaarlijkse evaluatie van de  
 rvC/rvT
• De voorzitter van de rvC/rvT

8 dagdelen

8 dagdelen

5 dagdelen

2 jaar, 20 
dagdelen

14 dagdelen

6 dagdelen

1 of 2 dag-
delen

6 maanden, 
5 modules 
van 1,5 dag
 

3 dagmodules

 
3 dagmodules

Alle work-
shops zijn 1 
dagdeel 

4.750,-

4.200,-

2.900,-

18.750,- p/jr 
(incl. internat. 
module)
9.995,-

2.995,-

ca. 10.000,- 
voor gehele 
rvC

10.350,- 

 

2.750,- 

2.750,- 

570,-

Governance University

Nyenrode Business 
Universiteit

Erasmus Universiteit

Nationaal register

WAT? WiE & WAAr? CUrriCULUM DoELGroEP DUUr KoSTEn

Jan

Stolker



Tekst: Léon Korsten

Tekst: Pascale de Vilder

Corporate governance 3.0 “LT”

“ Het herkennen van de beste kandidaat vraagt 
om zelfinzicht bij de raad van commissarissen” 

COLuMN COLuMN

In den beginne waren er brave regels en codes van 

de Commissie Corporate Governance (Peters), 

Tabaksblat en Frijns. Codes met eindeloze reeksen 

van regels en regeltjes voor de fijnafstemming van het 

kwetsbare mechaniek van de onderneming. 

Daarna kwamen er regels over corporate social 

responsibility, ook aangeduid als Corporate Governance 

2.0 “CSR”. Allesbehalve waardeneutraal en daarmee al 

een stuk gewaagder.

En toch zitten we nog midden in de ellende van allerlei 

crises: krediet, banken en hun balansen, economie, 

valuta, landen, waarvan het einde niet in zicht is. Ook 

blijven de boekhoud- en andere schandalen zich maar 

opstapelen: LTCM, Enron, Parmalat, WorldCom, 

Ahold, Shell, DSB, BP, om er een paar te noemen. 

Het is daarom tijd voor een Corporate Governance 3.0 

die ons echt verder brengt. Ofwel, een Code met een 

inhoudelijke maatstaf voor het nemen van onderne-

mingsbeslissingen. Corporate Governance Code 3.0 kan 

heel kort zijn: “Het bestuur baseert zich bij het nemen 

van beslissingen op langetermijnafwegingen.” Dit is 

de nieuwe Corporate Governance Code 3.0 “Lange 

Termijn”. 

“If something cannot go on forever, it will stop.” Dit baan-

brekende inzicht van de econoom Herbert Stein maant 

de ondernemende mens tot bezinning. Niets voor de 

eeuwigheid. Juist daarom moet de ondernemende mens 

verder kijken dan zijn neus lang is. 

De huidige Nederlandse Corporate Governance Code 

Het uitgangspunt voor benoeming in een topfunc-

tie zoals de raad van commissarissen, is en blijft 

‘de beste kandidaat voor de functie’. De heersen-

de idee is dat daar een rationele keuze aan ten grond-

slag ligt. De wetenschap heeft hier echter een andere 

kijk op. Hoogleraar Mijntje Lückerath schreef eerder in 

het FD ”denken te hebben gekozen voor de beste kan-

didaat, is een gevolg van groepsdenken. Kwaliteit wordt 

bepaald door de perceptie van diegene die selecteert, 

juist op topmanagementniveau”.  

Onbewuste vooroordelen in ieder van ons
Er is veel onderzoek gedaan naar onbewuste vooroor-

delen - in ieder van ons - als het gaat om de kwaliteiten 

van mannen en vrouwen. Zo liet men respondenten een 

wetenschappelijk artikel lezen dat de ene keer geschre-

ven was door een man, de andere keer door een vrouw 

en het derde was genderneutraal. Zowel de mannelijke 

als de vrouwelijke respondenten beoordeelden het 

door een vrouw geschreven artikel (let wel: het zijn 

dus inhoudelijk dezelfde artikelen) lager dan de andere 

artikelen. Dit onderzoek is keer op keer herhaald met 

schilderijen, cv’s et cetera. Iedere keer volgde dezelfde 

conclusie. Men vindt het werk van mannen beter. 

Blind auditions
”Het is algemeen bekend dat bij de selectie van een 

nieuwe kandidaat de voorkeur uitgaat naar die kandi-

daat die het meest lijkt op diegene die hem selecteert”, 

aldus Lückerath.  Veruit het grootste deel van de raad 

van commissaris-leden in Nederland is een blanke man 

van boven de vijftig. Zo blijft de macht aan de vanzelf-

sprekendheid. Dat is geen aanklacht tegen mannen maar 

een groepsverschijnsel. Het inmiddels ontstane old girls 

network schijnt al net zo moeilijk binnen te dringen zijn 

voor ‘andersoortige vrouwen’ om precies dezelfde reden. 

In Amerikaanse symfonieorkesten hebben ze daar iets 

op gevonden. Auditie vanachter een dicht gordijn had als 

resultaat dat het aantal vrouwelijke muzikanten aanzien-

lijk is toegenomen. Helaas is een dergelijke manier van 

selecteren niet mogelijk in de raad van commissarissen. 

Emotionele intelligentie in de raad van commissarissen
Daniel Goleman deed samen met HayGroup baan-

bevat overigens al een goede aanzet voor de Corporate 

Governance Code 3.0 “LT”. Het uitgangspunt van de 

bestaande Code is immers dat een onderneming een 

langetermijnsamenwerkingsverband is van verschillende 

stakeholders en moet streven naar het creëren van aan-

deelhouderswaarde op de lange termijn (preambule 7). 

De huidige Code blijkt dus al geschoeid op de leest van 

langetermijnbelegger Warren Buffett: “Only buy some-

thing that you’d be perfectly happy to hold if the market 

shut down for ten years.” Long Term Capital Management 

in de ware zin des woords.

Dit mooie uitgangspunt van de Nederlandse Corporate 

Governance Code wordt echter niet uitgewerkt. Enkel 

in relatie tot de bezoldiging van bestuurders maakt de 

Code gewag van langetermijnafwegingen: de bezoldi-

ging moet zodanig zijn dat zij de belangen van de ven-

nootschap op middellange en lange termijn bevordert, 

niet aanzet tot gedrag van bestuurders in hun eigen 

belang en falende bestuurders niet beloont. Volgens 

de Code is de raad van commissarissen hiervoor ver-

antwoordelijk (II.2). 

Deze indirecte, nogal laffe, aanpak – hopen op LT-

afwegingen door te sturen op de beloning van bestuur-

ders – werkt onvoldoende. Het is daarom tijd voor een 

Corporate Governance Code 3.0 “LT”.  ■

brekend onderzoek naar het belang van emotionele 

intelligentie voor top executives. Wat bleek is dat zelfin-

zicht vaker voorkomt bij zeer succesvolle dan bij gewoon 

presterende executives. Opvallend is daarnaast dat 

zelfcontrole zes keer vaker voorkomt bij de zeer succes-

vollen. Het is dus niet erg dat een commissaris vooroor-

delen heeft, die heeft namelijk iedereen. Wat van belang 

is, is dat de commissaris die erkent en onder controle 

houdt. Dat heeft ook een persoonlijk belang. Men wordt 

immers met terugwerkende kracht beoordeeld tegen de 

maatstaven van de nieuwe tijd. Het boek De Prooi van 

Jeroen Smit is daar een duidelijk voorbeeld van. 

software-update van de commissaris
Als ik over die maatstaven van de nieuwe tijd nadenk, 

komen er thema’s op als ‘het nieuwe werken’, ‘social 

media’ en ‘multigenerationeel leiderschap’. Ik kijk naar 

de VS en zie een Marissa Mayer die met haar 35 jaar Vice 

President is bij  ‘s werelds grootste search engine. Ze houdt 

een fris en inspirerend verhaal over de innovatieve kracht 

van Google. Haar ideeën, of de door haar gestimuleerde 

ideeën, zijn behoorlijk out-of-the-box en ongelofelijk suc-

cesvol gebleken. Marissa Mayer staat overigens in de For-

tune top vijftig meest invloedrijke vrouwen ter wereld. 

Als ik haar zie denk ik: het bestaat, dat is het leiderschap 

waar ik naar verlang. Misschien is het wel tijd voor 

een ‘software-update’ van de commissaris, een 

soort commissaris 2.0. Zolang de wetenschap 

die nog niet heeft ontwikkeld, herinner ik maar 

aan Frank Zappa: “The mind is like a parachute, 

it works best when it is open.”. ■

“Someone’s 

sitting in the 

shade today 

because 

someone 

planted a tree 

a long time ago.”

Warren Buffett

Pascale de Vilder is Partner bij dP Groep, een psychologisch 

adviesbureau voor mensen en teams op veeleisende posities.
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Léon Korsten is redactielid van de commissaris en 

advocaat bij dLA Piper

E-mail: leon.korsten@dlapiper.com



ik terloops gesproken over een Marshallplan voor de 

woningmarkt. Ik praat graag in metaforen en deze was 

me blijkbaar zomaar ingevallen. Ik kon me achteraf niet 

eens herinneren dat ik dat had gezegd. Vervolgens nam 

een aantal media dat over en ineens klonk mijn opmer-

king als een soort academische noodkreet. Het klopt 

dat de woningmarkt in ons land volledig op slot zit en 

dat het dringend tijd wordt de impasse te doorbreken. 

Maar op zich is dat geen nieuws. De roep binnen en 

buiten de vastgoedsector om radicaal te breken met de 

hypotheekrenteaftrek en in plaats daarvan de liberali-

sering van de woningmarkt te vergroten, wordt al jaren 

gehoord. Maar de politiek houdt dat tegen en komt 

steeds weer met excuses en drogredenen om een nood-

zakelijke stap niet te hoeven zetten.’

Dirk Brounen is, ondanks zijn jeugdige leeftijd, al enige 

jaren geen onbekende meer in de vastgoedbranche. 

Vastgoedmarkt publiceerde in 2004 al over zijn breed 

geprezen onderzoek naar de vergrijzing van Nederland 

en de gevolgen daarvan voor de hele vastgoedketen. 

Hij deed dat onderzoek in opdracht van de Europese 

brancheorganisatie voor beursgenoteerd vastgoed Euro-

pean Public Real Estate Association (Epra), samen met 

zijn promotor en vriend Piet Eichholtz, hoogleraar Real 

Estate Finance in Maastricht.

Het onderzoeksrapport Demographic Contraction and 

European Property Markets: Consequences for the De-

mand for Office, Retail and Residential was, zeker met de 

kennis van nu, inderdaad baanbrekend. Zeven jaar  ge-

leden constateerde Brounen al dat  beleggers en project-

ontwikkelaars zich bij hun investeringsbeslissingen op 

de kantorenmarkt te veel lieten leiden door kortetermijn-

signalen zoals rentestanden en bouwkosten en te weinig 

door demografische ontwikkelingen.  “Wat wij in 2004 

zeiden was: er is op een vrij breed front sprake van een 

krimpende beroepsbevolking in Europa. Dat had toen al 

zijn weerslag op het benodigde aantal kantoormeters. Nu 

praat ineens iedereen daarover, net als over de gevolgen 

van het zogenoemde Nieuwe Werken.  Feitelijk heeft 

iedereen de daadwerkelijke demografische gevolgen op 

de vastgoedontwikkeling zes, zeven jaar genegeerd.”

Dat dit onderzoek werd uitgevoerd vanuit Maastricht, 

was geen verrassing. “Ik ben geboren in Vaals, bij het 

Drielandenpunt. Mijn ouders zijn echte Vaalsena-

ren, maar eigenlijk had ik ook in België of Duitsland 

geboren kunnen zijn. Dat was een kwestie van enige 

tientallen meters. Een Limburger voel ik me niet echt, 

eerder nog een Brabander, ik woon sinds drie jaar in 

die provincie. Ik versta het Limburgs dialect goed, maar 

spreken kan ik het niet.”

Brounen voelt zich geen Limburger, maar ook geen 

angry young man, die het wel even tegen de gevestigde 

vastgoedorde opneemt. “Mij gaat het niet om bekend-

heid of het trekken van de aandacht. Ik ben allereerst 

een wetenschapper.” Wel  benadrukt  hij dat de markt 

de afgelopen jaren sterk is veranderd en dat de sector 

er zelf voor verantwoordelijk is  zo - veelal negatief - 

in het nieuws te staan. ”De vastgoedmarkt heeft vier, 

vijf decennia gekend van  schaarste en een groeiende 

vraag naar meters als gevolg van een gestaag uitdij-

ende samenleving. Concurrentie was niet nodig, zelfs 

ongewenst. De koek was zo groot, dat iedereen mocht 

mee-eten. Aan die situatie is nu, voor velen toch onver-

inTErVIEw
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Sinds 1 februari dit jaar geeft prof. dr. Dirk Brounen (34) leiding aan de nieuwe 
leerstoel Vastgoedeconomie van de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoekstaak 
richt zich op risicomanagement, regulering, duurzaamheid en rendement van 
vastgoed. Brounen studeerde in Maastricht en werkte eerder aan de Erasmus 
Universiteit in rotterdam, de Universiteit van Californië in Berkeley en aan de 
Universiteit van Amsterdam. Naast zijn wetenschappelijke werk adviseert de 
jeugdige professor verschillende vastgoedpartijen, voert hij onderzoek uit voor 
diverse ministeries en is hij een veelgevraagd inleider, spreker en dagvoorzitter.

Tekst: ruud de wit

D  
e  aanstelling van Dirk Brounen, begin dit jaar, 

als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, 

ging gepaard met een uitspraak over de Neder-

landse woningmarkt, die grote aandacht trok. Hij sprak 

namelijk over de noodzaak van een nieuw Marshall-

plan. “Allerlei regelingen voor de woningmarkt, vari-

erend van de hypotheekrenteaftrek tot de rol van de wo-

ningcorporaties, moeten op de schop. De Nederlandse 

woningmarkt zit volledig op slot. Om die woningmarkt 

weer vlot te trekken hebben we een soort Marshallplan 

voor de huizenmarkt nodig, liefst gepresenteerd door 

een inspirerende persoon, die in twintig seconden het 

plan kan uitleggen. Zeg maar een Barack Obama of een 

Dries van Agt.”

Brounen nu, enige maanden later: ”Het is grappig om 

te zien hoe die commotie rond mijn opmerking over 

een Marshallplan voor de woningmarkt in Nederland 

is ontstaan. De Universiteit van Tilburg maakt korte 

filmpjes van nieuwe hoogleraren en andere mede-

werkers. Die filmpjes worden onder meer naar de media 

gezonden. In het filmpje dat van mij is gemaakt, heb 

IntervIew DIrk Brounen, al vIer jaar De jongste vastgoeDprofessor van neDerlanD:

“ De vastgoedsector is te lang een snoepkraam geweest, 
waarbij de verkoper de ande re kant op keek”

▲
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van het vastgoed alleen maar naar boven rekenen, met 

steeds maar dalende BAR’s (Bruto Aanvangsrendemen-

ten)? En vervolgens niet accepteren dat die BAR’s ook 

weer omhoog gaan? Ik vind dat de markt nuchterder 

moet zijn. Een pand dat leeg is, of grotendeels leeg 

staat, moet men desnoods naar nul afwaarderen.”

Geldt dat voor alle sectoren van het vastgoed of speci-

fiek voor de kantorenmarkt? Eind maart van dit jaar 

werd uit een onderzoek van ABN AMRO duidelijk 

dat het aantal leegstaande 

kantoren de komende jaren 

alleen maar zal toenemen. 

Onder invloed van het Nieuwe 

Werken zal de behoefte aan 

kantoorruimte zelfs met tien 

procent afnemen, waarmee 

het leegstandspercentage over pakweg vier jaar gaat uit-

komen op 25 procent gemiddeld, en in sommige steden, 

als Den Haag, zelfs op boven de dertig procent. 

Brounen maakt overigens geen onderscheid naar sector. 

”In principe geldt dit voor alle sectoren, dus ook de 

winkelmarkt. We hebben kunnen constateren dat de 

belangstelling van de beleggers voor de kantorenmarkt 

zwaar op de proef wordt gesteld, behalve misschien in 

het prime segment. Beleggers kiezen voor de kwaliteit 

van het vastgoed, dus voor een aantal aspecten, zoals 

locatie, de huurder, de huurstroom en het huurcontract. 

En mogelijk ook voor duurzaamheid. Maar wel tegen 

aanzienlijk hogere BAR’s. Veel beleggers hebben hun 

hoop gevestigd op het retailsegment. Ze hopen dat in dit 

segment de kermis van geld gewoon doorgaat. Maar ook 

winkelvastgoed zal verder onder druk komen te staan. 

De markt is gewoonweg uit balans. Dat wil niet zeggen 

dat dat ook helemaal slecht is voor de markt. In een 

markt van overaanbod wordt de concurrentie heviger, 

want de vraag naar excellente producten blijft bestaan.”

De vastgoedsector heeft, behalve last van de crisis, ook 

zwaar te lijden onder een imagoprobleem. Brounen 

relativeert alle commotie rond het vastgoedfraude-

schandaal. ”Er lopen nogal wat karikaturen rond in de 

vastgoedmarkt, met een hoog testosterongehalte, die 

maar al te graag en bronstig willen laten zien hoeveel 

geld zij hebben en wat voor een geweldige portefeuille               

zij bijeen hebben geharkt. 98 procent van de markt 

bestaat echter uit bescheiden en nuchtere mannen en 

vrouwen, die niets met fraudes of poenerigheid te ma-

ken hebben. Hierbij wreekt het zich, dat de markt nogal 

gesloten is. Dat maakt het voor de media aantrekke-

lijker om die excentriekelingen eruit te lichten. Maar die 

figuren zeggen niets over de markt zelf. Wantoestanden 

wacht, een einde gekomen. Dat heeft de verhoudingen 

verscherpt. De wittebroodsweken van het vastgoed, die 

lange tijd hebben geduurd, zijn voorbij. Niet de vast-

goedketen is veranderd, maar 

de marktomstandigheden. En 

de nieuwe werkelijkheid valt 

velen zwaar. Vandaar dat de 

sector in paniek roept, dat de 

overheid maar moet ingrijpen. 

Bijvoorbeeld om het oplossen 

van het overaanbod op de kantorenmarkt te 

faciliteren. Het liefst met gunstige fiscale maatregelen. 

Dat is een vreemde zaak. Twintig, dertig jaar heeft de 

sector geen bemoeienis gewenst van de overheid, en 

nu het allemaal moeilijker gaat, moet die overheid het 

probleem dat de marktpartijen zelf hebben veroorzaakt, 

oplossen. Dat kan niet. Evenmin is het acceptabel dat ze 

proberen bij elkaar de rekening te leggen, dat iedereen 

naar elkaar wijst. Het lijkt Schuld en Boete wel.  Bij nacht 

een vent, bij dag ook een vent, zou ik zeggen.”

Eind 2009 zorgde zijn opmerking, dat de waarde van 

het commercieel vastgoed in Nederland de afgelopen 

twee jaar met een kwart was gedaald, voor de nodige 

opschudding. In een interview met de Volkskrant 

voegde hij eraan toe, dat de banken een deel van de 

pijn verhulden door uitstel van betaling te bieden op 

vastgoedleningen. “Die opmerkingen heb ik gemaakt 

in relatie tot een optreden voor een Neprom-congres. 

In plaats van dat men met mij in discussie ging, werd 

ik ervan beschuldigd wel heel erg negatief te zijn en dat 

afschrijven naar beneden van twintig tot dertig procent 

nergens voor nodig was. Ik vond toen die reacties een 

vorm van allergie. Hoe kun je twintig jaar de waarde 

komen ook in andere economische en maatschappelijke 

sectoren voor. Maar ik vind wel dat de belangen-

organisaties als Neprom en IVBN zich duidelijker 

moeten positioneren als het gaat om transparantie en 

fraude. Als de belangenorganisaties niet zelf het voor-

touw nemen, kleuren de media dat wel voor hen in en 

dan ben je snel verder van huis.”

Brounen ziet het ook als een generatiekloof. ”Een 

sector waarin het vele jaren erg goed is gegaan, maakt 

blijkbaar de managers overmoedig. Ik zie nu een aantal 

jongeren, die net zijn afgestudeerd en die juist uitspre-

ken dat het allemaal transparanter moet. Ik constateer 

wel degelijk bij de nieuwe generatie vastgoedmannen 

en -vrouwen een reinigend vermogen. Het is ook deze 

nieuwe generatie die bereid is de handen uit de mou-

wen te steken en die zich realiseert dat met nieuwe en 

transparante vastgoedconcepten er ook in de toekomst 

geld verdiend kan worden. Het woord risico is twintig 

jaar genegeerd in de vastgoedbranche. Gelukkig staat 

het nu weer stevig op de agenda.”

Vindt Brounen vastgoed in principe meer aanleiding 

geven tot criminaliteit en fraude? ”Ik geloof dat niet 

zonder meer, maar als het je makkelijk wordt gemaakt, 

is het niet aan iedereen gegeven om de verleiding te 

weerstaan. Ik hoor nog wel eens de vergelijking van een 

snoepkraam waar de man achter de toonbank even niet 

kijkt. Blijkbaar wordt dat door velen als excuus gebruikt 

om te verdedigen dat er dan wat lolly’s in de achterzak 

verdwijnen. De vastgoedsector is als het ware een grote 

snoepwinkel, waarbij de toezichthouders de andere kant 

op keken of met iets anders bezig waren. Degenen die nu 

in de problemen zijn gekomen, verdedigen zich met de 

onzinnige redenering dat ze wel moesten toegeven aan 

de verleiding, omdat er niemand toekeek. Ik zie dat an-

ders: iedereen weet voor zich wat wel kan en wat niet is 

geoorloofd. Daar heb je geen toezichthouder voor nodig. 

Maar zeker is dat de sector dat toezicht niet goed heeft 

georganiseerd, dat er te weinig mensen achter de toon-

bank hebben gestaan die ook daadwerkelijk toekeken of 

er snoep uit de winkel werd gestolen.”

Brounen zegt dat intensiever toezicht door commis-

sarissen en allerlei instanties, inclusief wetgeving op dit 

terrein, nooit alle fraudegevallen zal kunnen tegenhou-

den. “Ik ben bijvoorbeeld al in een vroeg stadium be-

trokken geweest bij het juridisch onderzoek in de Palm 

Invest-zaak. Het probleem zat niet in de prospectussen. 

Uiteindelijk bleek dat het moeilijk was al bij voorbaat 

vast te stellen dat er iets niet klopte. Soms is dat aan-

tonen van een frauduleuze mogelijkheid heel erg lastig. 

Je vindt het niet, zelfs als je weet dat het er moet zijn.” 

Maar geeft hij onmiddellijk toe: “In de vastgoedsector 

is er de afgelopen jaren ook helemaal geen toezicht 

geweest. Dat was wel de kat op het spek binden.”

Durft Brounen, die zelf is geboren op een plek waar hij 

op drie landen tegelijk uitkeek, te stellen dat de Neder-

landse vastgoedsector er negatief uitsteekt in vergelij-

king met andere landen? “Je vraagt me: ‘is Nederland 

een maffialand en zijn vastgoedmensen in ons land 

meer tot criminaliteit geneigd dan hun collega’s over

de grens?’ Ik denk het niet, Nederlandse vastgoed-

ondernemers zijn niet beter of slechter dan hun col-

lega’s in andere landen. Nederland is relatief een klein 

land en de vastgoedsector is gesloten. In de meeste an-

dere landen van Europa is de onderlinge concurrentie 

groter. Concurrentie maakt fraude minder makkelijk.”

Met zijn nieuwe leerstoel die wordt gesponsord door 

PwC, Amvest, PGGM en FGH Bank, wil Brounen theo-

rie omzetten naar praktijk op basis van gedegen weten-

schappelijk onderzoek. Binnen de School of Economics 

and Management doet hij dat onderzoek en geeft hij 

onderwijs en bij TiasNimbas Business School wordt die 

kennis vervolgens toegankelijk gemaakt voor markt en 

maatschappij. Hij wil daarvoor, samen met de sponsors, 

ook een nieuw platform ontwikkelen, een VastgoedLab. 

Via workshops, webseminars en masterclasses worden 

de onderzoeksresultaten gecommuniceerd met profes-

sionals uit het veld. Vooruit, nog maar een metafoor:  

‘Het is mijn ambitie om samen met de marktpartijen 

de DNA-code van succesvol en duurzaam vastgoed-

ondernemen te kraken.’ ■

ruud de wit is voormalig hoofdredacteur Vastgoedmarkt.

TOEZiCHTHOUDEr, kEN UW ZAAk! Niet alleen de directie maar ook de toezichthouder moet weten waar het in het bedrijf 
waar hij/zij toezicht houdt, om draait. Niet voor niets bevat inmiddels bijvoorbeeld de Code Banken regels met betrekking tot 
vakinhoudelijke eisen voor commissarissen. Toezichthouders in de vastgoedsector zouden kunnen overwegen om Prof. Brounen 
(UvT) te volgen, hij wil de DNA-code van succesvol en duurzaam vastgoedondernemen kraken. Volgens prof. Brounen hebben 
beleggers en projectontwikkelaars in de Nederlandse kantorenmarkt jarenlang investeringsbeslissingen genomen op basis van 
kortetermijnsignalen zoals rentestanden en bouwkosten. Demografische ontwikkelingen op de middelllange termijn (krimpende 
beroepsbevolking) hebben zij genegeerd. De gevolgen zijn bekend. kwaliteit doet het overigens altijd goed. in een buyer’s 
market kiest de belegger natuurlijk voor kwaliteit van het vastgoed. En mogelijk ook voor duurzaamheid.
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'Beter toezicht zal 
nooit alle fraude 

kunnen tegenhouden'

Tijdens de Provada, 9 juni a.s. om 16.00 uur leidt ruud de Wit 
de door DLA Piper georganiseerde paneldiscussie

'GROENE KANTOREN, EEN MOEILIJKE NOODzAAK'

tussen Dirk Brounen, Guus Berkhout, Fund Manager bij 
Triodos Bank en rutger Oranje, partner bij DLA Piper over de ontwikkelingen 

in de kantorenmarkt op het gebied van duurzaamheid. U bent van harte 
welkom; bevestig uw deelname via provada2011@dlapiper.com



“L aatst werd ik gevraagd voor een commissa-

riaat bij een prestigieuze culturele instelling. 

Naast mijn eigen baan was er wel ruimte 

voor nog een toezichthoudende functie, maar ik was er 

alleen maar voor in, als ik daadwerkelijk waarde zou 

kunnen toevoegen met mijn kennis en achtergrond. 

Ik wil het verschil kunnen maken en effectief zijn in 

toezichthouden. 

Met deze mindset accepteerde ik het toezichthouder-

schap vanuit de overtuiging dat mijn bijdrage in deze 

fase de benodigde impact zou kunnen hebben. De 

instelling had een prominente functie en uitstraling, 

was door die positie maatschappelijk heel zichtbaar 

en daarmee vanuit reputatie ook kwetsbaar. De raad 

bestond uit een keurig herengezelschap, dat elkaar goed 

kende en veelal vanuit coöptatie elkaar had benoemd. 

Deze setting gaf de directeur veel ruimte om zaken te 

regelen en dat had de instelling ook veel goeds ge-

bracht. Maar al te veel genoeglijkheid, schouderklopjes 

en implicit (mis)understanding leidde tot gebrek aan en 

onvoldoende zicht op de maatschappelijke en politieke 

realiteit, met als gevolg sluimerende risico's.

Het klimaat was veranderd rondom de instelling. Par-

tijen waar je altijd op kon rekenen, gingen zelf rekenen 

en namen een meer afstandelijke positie in. Met de 

financiële problemen in de culturele sector zouden 

er ingrijpende stappen genomen moeten worden. De 

oplossing leek uit onverwachte hoek te komen. Vanuit 

de sportwereld kwam een grote sponsor vrij - niet hele-

maal van onbesproken reputatie - maar deze partij was 

bereid een substantiële financiële bijdrage te leveren. 

Zeg daar maar eens nee tegen. Het financiële probleem 

leek opgelost, voorbijgaand aan de discussie ten princi-

pale of deze partij op termijn geen groot reputatierisico 

meebracht. Het mogelijke Paard van Troje was onbe-

spreekbaar. Iedereen was opgelucht, behalve ik. Mijn 

eigen achtergrond leidde mij tot een geheel andere visie 

op deze deus ex machina-oplossing. Juist bij organisaties 

zoals deze, die veel stakeholders hebben met uiteenlo-

pende en soms tegenstrijdige belangen is het van groot 

belang dat er ruimte is om deze verschillende inzichten 

objectief bespreekbaar te maken. Als nieuwe commissaris 

bemerkte ik hoe lastig het was om door de gevestigde 

interne verhoudingen heen te breken en deze zaken op 

de agenda te krijgen. Het off the record bespreken van 

no-go areas tussen de voorzitter en de directeur was goed 

doorontwikkeld. Wat stond mij te doen?

Om te voorkomen dat ik in een welles-nietessituatie 

terecht zou komen stelde ik voor om een stakeholder 

review door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren; 

een beproefde methode om het onderwerp bespreek-

baar te krijgen vanuit verschillende en relevante 

percepties in de buitenwereld. Hoe kijken stakeholders 

aan tegen sectorontwikkelingen (‘de context‘). Welke 

positie en ruimte ’gunnen‘ zij de instelling? En welke 

mogelijke spanningen kunnen ontstaan in de diverse 

voorgestelde scenario’s van samenwerking? Door de 

discussie te objectiveren vanuit stakeholdermanage-

ment werd het makkelijker om de situatie en de voorge-

dragen oplossing tegen elkaar af te wegen. Het inzetten 

van dit middel leidde er in dit geval toe dat de percep-

ties en verwachtingen van stakeholders over de sector 

en de instelling jaarlijks gerapporteerd worden door de 

directie inclusief risicoafwegingen en beleid.

Het instrument bleek dus prima te passen bij het 

toetsen van de ambities van de instelling bij belangrijke 

stakeholders. Mijn twijfels over de nieuwe sponsor wer-

den bevestigd, maar wel vanuit een breder perspectief 

en met argumenten in het licht van de risico's. Tegelij-

kertijd bleek een aantal stakeholders zich zo verbonden 

te voelen, dat ze zelf met suggesties kwamen om andere 

geïnteresseerde partijen bij de instelling te betrekken. 

Ook kwam een duidelijke reactie op de vraag hoe 

de stakeholders aankeken tegen de toekomst van de 

instelling. Dat is heel waardevolle informatie, ook voor 

commissarissen. De buitenwereld bepaalt uiteraard niet 

het beleid van de instelling, maar zorgt er wel voor dat 

zij in verbinding blijft met haar omgeving. De uitkomst 

had ook kunnen zijn dat de instelling door 

was gegaan met de sponsor, maar dan 

voorbereid en met duidelijke rand-

voorwaarden. 

Het heeft mij veel energie gekost 

om de antenne van buiten aangesloten te krijgen 

maar het heeft erg geholpen bij het verzakelijken van 

argumenten in de discussie. Het is een mooi voorbeeld, 

maar wat mij wel tot nadenken stemt is of ik in mijn 

andere commissariaat mogelijk ook te maken heb met 

gebrek aan relevante sturingsinformatie.             

Je bent wel commissaris!
CoLuMN
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De buitenwereld naar binnen brengen: dat is een van de taken van een com-
missaris. inschattingsfouten kunnen grote gevolgen hebben. iedereen heeft 
achteraf gelijk, maar kijk eens wat iNG is overkomen naar aanleiding van de 
bonustoekenning. Juridisch wellicht correct, maar in de context wordt het niet 
geaccepteerd. Als je er midden in zit is het veel lastiger te beoordelen. En dat 
zit een commissaris, sterker zelfs, daar zit je voor. 

een case uIt De praktIjk van aDvIesBureau Dnc

Bewerkt door Maarten den ottolander en Eveline Klopman, 

verbonden aan deNieuweCommissaris.

E-mail: info@denieuwecommissaris.nl 

www.dncconsult.nl  

'De commissaris is 
de antenne van buiten'

’’
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De lange geschiedenis van de raad van commissarissen 
 Reeds de Vereenigde Oost-Indische Compagnie,  

  afgekort VOC, kende een raad van commissarissen. 

    De VOC was in de zeventiende en achttiende eeuw 

     het grootste handelsbedrijf ter wereld. De financiering 

     geschiedde onder andere door het aantrekken van 

      kapitaal van aandeelhouders, participanten ge 

       naamd. Het bestuur van de VOC bestond uit de 

       Heeren XVII. Enige jaren na de oprichting in 1602 

       werd een toezichthoudend orgaan ingesteld om na-

      mens en voor de aandeelhouders toezicht te houden 

    op de wijze waarop de Heeren XVII met hun aan-    

    zienlijke bevoegdheden omgingen. Dat toezicht-

   houdend orgaan, Het College van Hoofdpartici-

  panten, was in feite een raad van commissarissen. 

 Volgens Wikipedia is de VOC overigens in de tweede 

helft van de achttiende eeuw ten onder gegaan aan interne 

corruptie en aanhoudend mismanagement. De internet-

encyclopedie maakt jammer genoeg niet duidelijk of dit 

het gevolg was van hetzij tandeloos, hetzij tekortschietend 

toezicht door het College van Hoofdparticipanten.

De wettelijke organisatie van de vennootschap
In de huidige wettelijke regeling van de NV en BV 

(hierna ook aan te duiden als: vennootschap) is de con-

figuratie die bij de VOC aanwezig was: aandeelhouders, 

bestuur en commissarissen, nog steeds de basisstructuur 

voor de organisatie van de vennootschap. De wet verdeelt 

de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de 

vennootschap over de algemene vergadering van aan-

deelhouders, het bestuur en de raad van commissaris-

sen . Het uitgangspunt daarbij is dat elke vennootschap 

binnen de grenzen van de wet vrij is haar (vennootschap-

pelijke) organisatie naar eigen inzicht in te richten. Die 

grenzen van de wet worden gemarkeerd door bepalingen 

van dwingend recht, waarvan niet mag worden afgewe-

ken. Voor zover de wet geen regeling bevat of afwijking 

van de wettelijke regeling toestaat, kunnen de statuten 

van de vennootschap een eigen inrichting aan de organi-

satie geven. Zo was tot 1971 de raad van commissarissen 

een facultatief orgaan bij vennootschappen. De statuten 

konden bepalen dat er een raad van commissarissen zou 

zijn. Dat is nog steeds het geval, maar sinds 1971 is bij 

grote vennootschappen een raad van commissarissen 

verplicht. Die moet uit ten minste drie leden bestaan. Bij 

de andere vennootschappen is dat een of meer leden.

Toezicht en handhaving
Volgens de wettelijke omschrijving heeft de raad van 

commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid 

van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de 

vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 

De wet bepaalt verder dat de raad van commissarissen 

het bestuur ook met raad ter zijde staat. Bij de vervulling 

van hun taak richten de commissarissen zich naar het 

belang van de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming. Aldus de wet, die verder geen invulling 

geeft aan het begrip toezicht en dat toezicht ook niet 

operationaliseert. De raad van commissarissen heeft 

geen wettelijke mogelijkheid tot directe handhaving, in-

dien uit het toezicht blijkt dat het bestuur zijn taak niet 

behoorlijk vervult. De raad van commissarissen heeft 

dus bijvoorbeeld niet de mogelijkheid tot handhaving 

door een - bindende - aanwijzing te geven aan het be-

stuur om een bepaalde gedragslijn te volgen. Het huidige 

wettelijke instrumentarium kent alleen de mogelijkheid 

tot indirecte handhaving, via schorsing of ontslag van 

bestuurders door de raad van commissarissen. Een ander 

‘signaalinstrument’ dat de commissarissen kunnen toe-

passen is weigeren de jaarrekening mee te tekenen. In dat 

laatste geval dient immers opgaaf gedaan te worden van 

de reden van ontbreken van de handtekening.

Het is wel mogelijk om via de statuten of een overeen-

komst te voorzien in aanvullende handhavingsinstru-

menten. Dat laatste is gebeurd bij de aanstelling door 

de minister van Financiën van commissarissen bij de 

financiële instellingen die in 2008 en 2009 overheids-

steun ontvangen hebben. Aan deze commissarissen is 

Tekst: Jos wouters
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optreden of 
aftreden?

in dit artikel wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die commissarissen 
van een NV of een BV hebben om op te treden indien hun toezichthoudende taak 
daartoe aanleiding geeft. Er wordt in dat verband onderscheid gemaakt tussen de 
zogenaamde structuurvennootschap en de gewone vennootschap. Bij vennoot-
schappen van de laatste categorie zijn er eigenlijk nauwelijks wettelijke mogelijk-
heden om maatregelen die vanuit de toezichthoudende taak gewenst zijn, af te 
dwingen. Bij structuurvennootschappen ligt dat anders.

▲
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een vetorecht toegekend bij de besluitvorming omtrent 

grote strategische vraagstukken en het beloningsbeleid. 

Waarbij onmiddellijk aangetekend moet worden dat 

in de juridische literatuur grote vraagtekens zijn gezet 

bij de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van deze 

overeenkomst nu deze niet is verankerd in de statuten 

van de vennootschap.

Intussen moet bij dit alles niet vergeten worden dat het 

bestuur een zekere ruimte van handelen moet hebben, 

zelfs om fouten te maken. Een wezenskenmerk van 

ondernemen is immers risico nemen.

De raad van commissarissen bij de structuurvennootschap
In 1971 is de zogenaamde structuurregeling wettelijk in-

gevoerd. Bij die regeling is de structuur van grote NV’s 

en BV’s gewijzigd door a) belangrijke bevoegdheden 

over te hevelen van de aandeelhouders naar de raad van 

commissarissen en b) naast de aandeelhouders ook de 

werknemers zeggenschap te geven in de samenstelling 

van de raad van commissarissen.  In 2004 is deze struc-

tuurregeling gewijzigd, waarbij de aandeelhouders in 

een deel van hun oorspronkelijke rechten hersteld zijn. 

De structuurregeling is van toepassing als het geplaatste 

kapitaal met de reserves van de vennootschap zestien 

miljoen euro of meer bedraagt, er een wettelijk ver-

plichte ondernemingsraad is en er in de regel meer dan 

honderd werknemers in Nederland werkzaam zijn.

De raad van commissarissen van een structuur-

vennootschap - zo heet een vennootschap waarop 

de structuurregeling van toepassing is - is exclusief 

bevoegd de bestuurders van de vennootschap te benoe-

men. Ook is de raad exclusief bevoegd een bestuurder 

te ontslaan. De raad moet de algemene vergadering van 

aandeelhouders wel kennis geven van een voorgenomen 

benoeming van een bestuurder en de algemene verga-

dering over een voorgenomen ontslag horen. De raad 

kan echter het oordeel van de algemene vergadering 

over de voorgenomen benoeming of het voorgenomen 

ontslag negeren. Langs deze laatste weg heeft de raad 

van commissarissen van een structuurvennootschap 

de mogelijkheid tot individuele handhaving. De wet 

kent overigens ook het zogenaamde gemitigeerd regime, 

onder andere voor internationale concerns. Onder dat 

regime heeft de raad van commissarissen niet de be-

voegdheid het bestuur te benoemen en te ontslaan.

De wet bevat voorts een opsomming van belangrijke 

bestuursbesluiten die aan goedkeuring door de raad 

van commissarissen van een structuurvennootschap 

onderworpen zijn. Daarbij gaat het, kort gezegd, om 

besluiten omtrent emissie van aandelen, kapitaal-

vermindering, certificering, aanvraag of intrekking 

beursnotering, aangaan of verbreken van duurzame 

samenwerking, belangrijke deelnemingen en investerin-

gen, voorstellen tot statutenwijziging of tot ontbinding, 

aanvraag van faillissement en surséance en voorgeno-

men ontslag of ingrijpende wijziging van de arbeidsom-

standigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.

Door deze goedkeuring heeft de raad van commissaris-

sen van een structuurvennootschap taken toebedeeld 

gekregen die dicht tegen uitvoerend bestuur aanliggen. Als 

gevolg daarvan moet de raad, op de beleidsterreinen waar-

aan de betreffende besluiten uitvoering geven, zeer wel in 

staat geacht worden het goedkeuringsrecht in te zetten om 

het bestuur tot een bepaalde gedragslijn te bewegen. Dat 

komt dus dichtbij directe handhaving.

Deze wettelijke regeling betreffende de structuurvennoot-

schappen is van dwingend recht. Er kan dus niet van wor-

den afgeweken. Wel is het mogelijk om in de statuten van 

de vennootschap nog andere besluiten aan de goedkeuring 

van de raad van commissarissen te onderwerpen.

De raad van commissarissen bij de gewone vennootschap
Bij gewone vennootschappen heeft de raad van com-

missarissen niet de wettelijke bevoegdheid om het 

bestuur te benoemen en te ontslaan. Evenmin wijst de 

wet voor die vennootschappen bestuursbesluiten aan 

die aan de goedkeuring van de raad van commissarissen 

onderworpen zijn. Dat neemt niet weg dat de statuten 

wel dergelijke besluiten zouden kunnen aanwijzen. De 

bevoegdheid tot benoeming en ontslag van het bestuur 

kan echter bij een gewone vennootschap niet in de 

statuten bij de raad van commissarissen gelegd wor-

den. Die bevoegdheid berust dwingendrechtelijk bij de 

aandeelhouders. Dat betekent een belangrijke handicap 

voor het uitoefenen van toezicht bij gewone vennoot-

schappen. Het ontslaan van een bestuurder als een 

indirecte vorm van handhaving is niet mogelijk.

Bij de gewone vennootschap heeft de raad van com-

missarissen, tenzij de statuten dat uitsluiten, wel de 

bevoegdheid om iedere bestuurder te allen tijde te schor-

sen. Langs de weg van schorsing kan de raad van com-

missarissen proberen om maatregelen die hij gewenst 

acht, af te dwingen. Die schorsing kan echter te allen 

tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. 

Schorsing is naar haar aard een tijdelijke maatregel. Die 

schorsing moet zo snel mogelijk, en volgens de wet in ie-

der geval binnen drie maanden, leiden tot een definitieve 

situatie: ongedaanmaking van de schorsing of ontslag.

De raad van commissarissen van een gewone vennoot-

schap kan in een ultieme poging om het bestuur tot de 

orde te roepen, ook nog een algemene vergadering van 

aandeelhouders bijeenroepen. Die bevoegdheid heeft 

de raad van commissarissen namelijk op grond van 

de wet. Op die vergadering kan de raad van commis-

sarissen dan die onderwerpen agenderen waarover 

hij een oordeel van de algemene vergadering verlangt. 

Aangetekend moet echter worden dat het onduidelijk 

is of de statuten dit agenderingsrecht van de raad van 

commissarissen kunnen beperken. Het hangt verder af 

van de machtsverhoudingen binnen de vennootschap, 

en dan met name de mate waarin dominante groepen 

van aandeelhouders in het bestuur vertegenwoordigd 

zijn, of dit een effectief middel is. Ook de raad van com-

missarissen van een structuurvennootschap kan van 

deze indirecte handhavingsmethode gebruik maken, 

want ook die raad heeft de wettelijke bevoegdheid de 

algemene vergadering bijeen te roepen. 

De commissaris(sen) benoemd door de Ondernemingskamer 
De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amster-

dam is de bevoegde rechter in een aantal kwesties op 

het gebied van het ondernemingsrecht. Verreweg het 

grootste deel van de werkzaamheden van de Onderne-

mingskamer bestaat uit enquêtezaken. Dat zijn zaken 

waarin een onderzoek wordt ingesteld naar het beleid 

en de gang van zaken van een rechtspersoon, zoals NV’s 

en BV’s. De wet omschrijft welke organen en/of perso-

nen een dergelijke procedure aanhangig kunnen maken. 

Het zal u, gezien de strekking van dit artikel over de 

tandeloze toezichthouder, niet verbazen dat de commis-

sarissen een dergelijke bevoegdheid niet hebben - niet 

individueel en niet als collectief.

Toch kan de Ondernemingskamer wel een commissaris 

‘met tanden’ creëren. In 1994 is namelijk in de wet de 

mogelijkheid opgenomen voor de Ondernemingskamer 

om een zogenaamde onmiddellijke voorziening te tref-

fen, indien dat in verband met de toestand van de rechts-

persoon of het belang van het onderzoek vereist is. Deze 

regeling is het startpunt geworden voor een ingrijpende 

bemoeienis van de Ondernemingskamer met geschillen 

binnen of in verband met een onderneming. Zo kan de 

Ondernemingskamer een commissaris bij een NV of een 

BV benoemen, die bestuursbesluiten moet goedkeuren in 

geval van een tegenstrijdig belang of aan wie de bevoegd-

heden van de algemene vergadering van aandeelhouders 

en het stemrecht op de aandelen van de vennootschap 

toekomt. Het is duidelijk dat een dergelijke commissaris 

(wél) over effectieve handhavingsmiddelen beschikt.

Conclusie
Tenzij er sprake is van een structuurvennootschap of van 

een door de Ondernemingskamer benoemde commis-

saris, zijn de mogelijkheden van de raad van commis-

sarissen om het bestuur effectief tot een andere koers te 

dwingen, zeer beperkt. De commissarissen zijn met name 

aangewezen op soft skills als zij van oordeel zijn dat er 

moet worden ingegrepen. Zij zullen het bestuur en/of de 

algemene vergadering moeten overtuigen met kracht van 

argumenten. Lukt dat niet, dan doen de commissarissen 

er daarom verstandig aan om af te treden, als zij het met 

het beleid van het bestuur en de gang van zaken in de 

vennootschap niet eens zijn. Zo vermijden zij aansprake-

lijkheid voor ongewenst beleid of een ongewenste gang 

van zaken. Aftreden dus, in plaats van optreden!  ■

Jos wouters is advocaat bij dLA Piper.

E-mail: jos.wouters@dlapiper.com

'Bij gebrek aan beter instrumen-
tarium dient de commissaris het 

doorgaans te hebben van soft skills'
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M euter noemt zijn bijbaan bij 

de KNRM de allermooiste 

nevenfunctie die hij heeft door 

de ‘menselijke inspiratie’ en doordat de 

vrijwilligers stuk voor stuk professionals 

zijn die beseffen dat het ‘het vrijwilligers-

werk niet vrijblijvend is’.

De voormalige bankier wilde graag 

bestuurslid worden, omdat hij ‘iets met 

water’ heeft. Op zijn achtste bestuurde hij 

voor het eerst een zeilkano op de Bergse 

Plas in Rotterdam, later ging hij zeilen en 

werd zelfs zeilkampioen in B-2 roeisloepen 

bij de Koninklijke Marine. Zijn eerste 

ervaring met de KNRM was in 1972 toen 

hij met een zeilschip op het IJsselmeer 

voor Makkum bij windkracht 6 vastliep en 

op hulp moest wachten. De rust die alleen 

al het zien van de reddingsboot bracht, 

staat hem nog levendig voor de geest.

Onderwateroefeningen
Inmiddels is de organisatiestructuur van 

de KNRM veranderd en gaat Meuter als 

lid van de raad van toezicht twee keer 

per jaar mee op oefening bij een aantal 

reddingsstations.  Zo onderging hij een 

training op de Maasvlakte en deed hij 

mee bij onderwateroefeningen. 

Meuter nam afscheid van ABN AMRO 

Bank toen hij 58 was, maar het was met-

een duidelijk dat hij niet op zijn lauweren 

zou gaan rusten, daarvoor was hij nog 

te fit. Naast zijn vele nevenfuncties doet 

hij actief aan fondsenwerving in de regio, 

bijvoorbeeld voor het Filmhuis Bus-

sum. Ook heeft hij onlangs met een paar 

collega’s een alumnikring van Gooische 

Groningers opgericht: mensen die in ’t 

Gooi wonen, maar in Groningen hebben 

gestudeerd. Samen ondersteunen ze het 

fundamenteel onderzoek naar Alzheimer 

dat door dr. Ellen Nollen in Groningen 

wordt verricht. “We hebben al 175.000  

euro opgehaald met 65 man. Ik vind het 

mooi dat ik in deze fase van mijn leven 

mijn netwerk kan gebruiken om mensen 

bij elkaar te brengen die – net als ik – iets 

terug willen geven aan de maatschappij.”

Het leuke aan zijn huidige bestaan vindt 

Meuter de mix aan grote en kleine orga-

nisaties. Een derde van zijn tijd doet hij 

betaald werk, een derde is onbezoldigd en 

de rest van de tijd geniet hij ervan om vrij 

te zijn. “Zo kan ik veel partijen laten delen 

in mijn ervaring en heb ik zelf tegelijker-

tijd ook een prachttijd.”

Vistaprint
Een bijzondere bijbaan is volgens Meuter 

zijn betrokkenheid bij Vistaprint dat 

gratis visitekaartjes drukt. Daar is hij 

voorzitter van de Stichting Continuïteit 

Vistaprint. “Dat bedrijf maakt een 

fascinerende ontwikkeling mee. Het is 

in 1995 opgezet door een Amerikaanse 

Insead-student die inzag dat heel grote 

drukmachines ook kleine orders winst-

gevend kunnen verwerken als die super-

gestandaardiseerd worden. Een prachtige 

vondst.” Het bedrijf heeft inmiddels een 

marktkapitalisatie van 2,5 miljard euro.

Bij de KNRM komt Meuter een risico 

tegen dat hij niet kent uit het bedrijfs-

leven, maar wat uitermate belangrijk is: 

hoe garandeert de reddingmaatschappij 

dat vrijwilligers binnen tien minuten ter 

plekke zijn zonder andere weggebruikers 

in gevaar te brengen? Dat is de tijd die ze 

maximaal onderweg mogen zijn naar het 

reddingsstation, omdat de KNRM bij 

alarm binnen tien minuten wil uitvaren. 

“We vergoeden bekeuringen niet, maar 

daarmee zijn we er nog niet. We vinden 

dat iemand die gevaarlijk acteert niet bij 

onze organisatie hoort.”

Wat Meuter ook mooi vindt aan de 

KNRM is dat de organisatie niet gesubsi-

dieerd is. “Aan corporate sponsoring doen 

we hier niet, we varen niet met bedrijfs-

logo’s op onze schepen. We bestaan sinds 

1824 en zijn altijd volledig afhankelijk 

geweest van donateurs en schenkingen. 

Dat betekent dat we voor elke euro moe-

ten knokken en moeten laten zien dat we 

waarde creëren: het redden van mensen-

levens en het voorkomen van letsel en 

schade. We varen 1600 keer per jaar uit om 

3300 mensen op te halen. In één procent 

van de gevallen redden we echt een men-

senleven, voor de rest is het het voorkomen 

van leed doordat we snel ter plekke zijn.”

Blindelings vertrouwen
Bij de KNRM werken 1100 mensen. 

Slechts vijftig van hen staan op de loon-

lijst. Ook de raad van toezicht is onbezol-

digd. “De betrokkenheid en de inzet van 

die professionele vrijwilligers is indruk-

wekkend”, vindt Meuter. Het heeft zijn 
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“ Bedrijfsleven kan hoop opsteken 
van vrijwillig ersorganisatie als KNRM”

rob Meuter (63) voelt zich als een vis in het water bij 
de koninklijke Nederlandse redding Maatschappij 
(kNrM). Als ervaren zeiler werd hij in 2006 gewoon 
‘ontgroend’ toen hij gevraagd werd als onbezoldigd 
bestuurslid voor de kNrM. Sinds die tijd stelt hij zich 
steeds de vraag ‘wat het bedrijfsleven kan leren van 
de supergemotiveerde mensen die zich dag en nacht 
vrijwillig inzetten voor de kNrM’. 

voormalIg BankIer roB meuter:

DENEVENFuNCTIE

Wie: Voormalig bankier rob Meuter (ABN AMro en Kempen & Co) is nu onder meer president-

commissaris bij Friesland Bank, voorzitter van het ABN AMro Pensioenfonds, commissaris bij 

Td waterhouse Bank, bestuurslid bij ubbo Emmius Fund van de rijksuniversiteit Groningen en 

Pro Senectute (zorgaanbieder voor ouderen). 

Nevenfunctie: lid raad van toezicht bij de Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij

ogen geopend in een poging antwoord te 

vinden op de vraag waarom iedereen hier 

zo buitengewoon gemotiveerd is. ‘Is het 

de spanning? Ik denk dat het in zekere 

zin meespeelt, maar ik denk dat nog veel 

belangrijker is dat iedereen hier gelijk is 

en hetzelfde doel voor ogen heeft. Om 

dat te bereiken heeft iedereen zijn eigen 

rol, maar ben je tegelijkertijd volledig van 

elkaar afhankelijk en moet je blindelings 

op elkaar kunnen vertrouwen. Daar kan 

het bedrijfsleven een hoop van opsteken.’

Meuter heeft wel een idee waarom mensen 

in het bedrijfsleven vaak minder gemoti-

veerd zijn. “Waar we in het bedrijfsleven 

moeite mee hebben, is een inspirerend 

doel te formuleren dat je echt samen deelt. 

Dat zou het een stuk eenvoudiger maken 

om elkaar te helpen en erop te vertrouwen 

dat je professionele collega’s hebt die het 

doel gezamenlijk waar maken en waar 

je je succes mee kan delen.” Al beseft de 

oud-bankier ook waar het verhaal mank 

gaat. “Bij de KNRM is de beloning voor 

iedereen gelijk: een goed en dankbaar 

gevoel als jij of een van je collega’s een 

medemens heeft kunnen redden.”

Complimenten uitdelen
“Wat ik ook geleerd heb, is de grote 

kracht van positieve motivatie. Wat ik zelf 

nu meteen anders zou doen als ik nog bij 

de bank zou werken, is simpel: meer com-

plimenten uitdelen. Want een gemeend 

compliment is niet goedkoop. Ik weet nu 

dat het zinvol is als je je gevoelens deelt 

met de mensen die – als het moet – nach-

ten voor je doorwerken. Dat mag je niet 

vanzelfsprekend vinden. Maar dat heb 

ik naar mijn gevoel wel te vaak gedaan. 

Die levensles geef ik graag door aan mijn 

(oud-)collega’s, vrienden en kinderen.”  ■ 

'waar we in het bedrijfsleven moeite 
mee hebben is een inspirerend doel te 

formuleren dat je echt samen deelt'

Door: Gwen van Loon  Foto’s: Peter Strelitski



22     de commissaris   

Het stof van de afgelopen roerige tijd begint langzaam neer te dalen. Met name 
de vastgoedsector heeft het nodige te verduren gehad. Aanleiding voor de 
commissaris om te spreken met Monique Maarsen (algemeen directeur) en Fons 
Louter (financieel directeur) van de Maarsen Groep. De Maarsen Groep is een 
investeerder in en ontwikkelaar van kantoorgebouwen en woonruimte. De zusters 
Monique en Nicole Maarsen hebben de leiding over het bedrijf dat in 1946 door 
hun grootvader is opgericht. De Maarsen Groep heeft uitdrukkelijk gekozen voor 
een raad van advies in plaats van een raad van commissarissen. Wij spraken over 
hun aanpak, strategie, de wisselwerking met stakeholders en de rol van de raad 
van advies.

INTERVIEw

de commissaris    23

▲

Tekst: Monique Laenen  Foto’s: Thomas Schlijper

Twee zussen maken deel uit van de leiding van het bedrijf. 

hoe bevalt dat?

Wij vinden dat zelf eigenlijk niet zo bijzonder. Wij zijn 

samen algemeen directeur en er zijn nog vier andere 

directeuren. Onze benadering is dat wij met zijn zessen 

samen de leiding vormen. We hebben onderling wel de 

taken verdeeld. Nicole houdt zich vooral bezig met de 

ontwikkeling en ik meer met het commerciële bedrijf. 

Het past denk ik ook wel bij onze karakters: Nicole 

is procesgericht en evenwichtig. Dat heb je ook nodig 

bij de ontwikkeling. Je moet een sterke koers vooruit 

hebben en stand houden in de lange trajecten. Zelf 

ben ik meer commercieel gedreven. Ik wil scoren met 

de huurder, projecten afronden en dan weer naar iets 

nieuws. Het resultaat in vastgoed laat soms op zich 

wachten. Ik heb daar wel aan moeten wennen, zeker als 

je het vergelijkt met een van mijn vorige banen in de 

fast moving consumer goods. Maar net als bijna iedereen 

hier zit het vastgoed bij ons allebei echt in het bloed, 

het is onze passie.

Maarsen Groep is een familiebedrijf, hoe is het begonnen en 

waar zijn jullie het meest trots op?

Onze grootvader heeft het bedrijf in 1946 opgericht. 

Dat was natuurlijk een heel aparte tijd. Nederland was 

bezig met de wederopbouw en onze grootvader is toen 

begonnen in de woningbouw. Mijn vader heeft daarna 

eigenlijk als eerste in Nederland, samen met Cor van 

Zadelhoff, het commerciële vastgoed zoals we dat van-

daag de dag kennen geïntroduceerd. Voorheen hadden 

bedrijven hun bedrijfspanden in eigendom. In het begin 

van de jaren zestig begonnen wij met het ontwikkelen 

en bouwen van vastgoed om het vervolgens door te 

verhuren aan derden. Onze vader heeft als een van de 

eersten een extra partij in de keten gezet: een partij met 

verstand van zaken die ging verhuren aan gebruikers. Het 

klinkt nu allemaal heel logisch, maar voor die tijd was 

het een grote trendbreuk. Men zag vastgoed als erg strate-

gisch en er was wel wat overtuigingskracht voor nodig 

om de gebruikers het vastgoed uit handen te laten geven. 

Ik denk dat we er best tevreden over mogen zijn dat we 

daar in geslaagd zijn en nog steeds actief zijn.

het vastgoed is een enorme mannenwereld. Ik werk zelf ook in 

die wereld en zie het niet altijd per se als een voordeel of een 

nadeel, maar er zijn wel eigenschappen te bedenken of iets waar 

je rekening mee moet houden. heb jij dat ook?

Het is soms een voordeel dat je vrouw bent tussen de 

mannen, maar een nadeel heb ik eigenlijk nog nooit 

ondervonden. Ik sta me zelf er ook niet graag op voor, 

eerder omgekeerd. Ik ben er wel van overtuigd dat de 

beste directies gemengd zijn, niet alleen vrouwen en 

niet alleen mannen. Daar ben ik echt van overtuigd, 

simpelweg omdat ieder zijn voor- en zijn nadelen en 

rollen heeft. Ik heb niet zozeer een vrouwenboodschap 

als wel ‘doe gewoon’. Het enige waar ik me wel eens aan 

erger, is dat vrouwen juist niet de keuze maken om te 

willen werken. Als je wil werken en succesvol wil zijn, 

dan moet je gewoon net zoveel werken als je concur-

rent, of dat nou een man of een vrouw is. En als je drie 

dagen wil werken en vervolgens dan ook het gevoel 

hebt dat je aan een glazen plafond komt, dan vind ik 

dat vrij logisch. Dat zou denk ik ook voor een man 

gelden als hij maar drie dagen zou willen werken. En 

als je daar voor kiest, dan moet je natuurlijk daar ook 

bijblijven, en omgekeerd, als je succes wil hebben dan 

moet je je daarvoor inzetten en moet je keuzes maken. 

Als ik om me heen kijk denk ik wel eens: vind je 

“ Raad van advies
is lampion in  
grote, boze wereld”

Monique Maarsen 

en Fons Louter
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het nou zo gek dat het niet lukt? Ik moet helaas ook 

op mijn vrije dag wel eens een keer wat doen terwijl ik 

liever naar de schooltuintjes zou lopen, maar dat is nu 

eenmaal zo.

Jullie stellen heel uitdrukkelijk de omgeving en de gebruiker 

centraal bij jullie projecten. Vanwaar deze keuze?

Wij zijn zowel ontwikkelaar als investeerder. Automa-

tisch krijg je tijdens de ontwikkeling dan al meer oog 

voor de maatschappelijke functie van een gebouw – de 

investering is voor de lange termijn en wij willen de 

waardeontwikkeling van onze investering veilig stellen. 

Wij kijken daarom scherp naar hoe de omgeving in el-

kaar zit, wie er nog meer investeren en de belangen van 

de gemeente. Vervolgens proberen we mee te werken 

aan een sociaal veilige omgeving om er zo voor te zor-

gen dat de omgeving beter wordt. Een voorbeeld is ons 

eigen kantoorgebouw. We zijn maatschappelijk betrok-

ken bij onze omgeving en dat gaat dan steeds verder. 

Zo zijn we hoofdsponsor van de lokale hockeyclub en 

hebben we nauw contact met de Vrienden van het Am-

sterdamse Bos. Dat vind ik zo mooi aan vastgoed: het is 

breder verpakt dan alleen maar een kantoorgebouw.

hoe heeft deze visie jullie geholpen in de afgelopen jaren?

Wij koesteren de langetermijnfocus die wij hebben. 

Wij kunnen ons nadrukkelijk onderscheiden van – wat 

wij noemen – de hit-and-run ontwikkelaars. Bij vrijwel 

ieder project dat we ontwikkelen blijven we betrokken 

als investeerder. Je kunt ons aanspreken op de exploi-

tatie. Als er na verloop van tijd herontwikkeld moet 

worden, voelen we ons daar verantwoordelijk voor en 

doen we dat graag. Het vertaalt zich ook in onze keuze 

van investeerders en wijze van financieren. Wij kiezen 

ervoor om langetermijnrelaties aan te gaan in plaats van 

op zoek te gaan naar alleen de beste deal voor de korte 

termijn. Wij kiezen met zorg onze mede-investeerders. 

Wij zijn niet alleen op zoek naar kapitaal, maar ook 

naar kennis. Je krijgt daardoor een gelijkwaardige rol 

in een project waarbij je het samen doet. Verder zijn 

wij ook behoudend geleveraged. Wij kiezen er al heel 

lang voor om projecten behoudend te financieren en de 

opbrengst uit beleggingen voor een groot deel te gebrui-

ken in nieuwe projecten. Ik heb me wel eens afgevraagd 

of wat we doen sexy genoeg is, maar wij hebben altijd 

onze eigen koers gevaren. Nu kijken mensen naar ons en 

realiseren zich dat wij iets hebben dat andere, meer op de 

korte termijn denkende partijen niet hebben: stabiliteit.

Overigens varen we op wel meer gebieden onze eigen 

koers. Zo is duurzaamheid tegenwoordig het tover-

woord, maar wij hebben vijftien jaar geleden al als 

eerste ontwikkelaar in Nederland een warmte/koude-

opslag onder een object gerealiseerd. We hebben dat 

gedaan omdat we een exploitatievoordeel konden 

behalen. Daar zie je ook weer dat je als ontwikkelaar en 

belegger een andere focus hebt. Samen met de huurder 

kijken we waar we voordeel kunnen behalen. Soms zie je 

anderen duurzaamheid als een soort uithangbord gebrui-

ken en goede sier maken met heel voor de hand liggende 

dingen. Ik vraag me soms af of alles wat ze doen dan wel 

op waarde wordt geschat. Maar goed, je zou ook kunnen 

zeggen dat wij het te weinig uitdragen. Daar hebben we 

de afgelopen tijd wel lering uit getrokken.

Jullie hebben een raad van advies en geen raad van commis-

sarissen. Is daar bewust voor gekozen?

Een raad van advies past volgens ons veel beter bij een 

familiebedrijf. Een raad van commissarissen zou voor 

ons wat gekunstelds hebben. De aandeelhouders 

maken zelf ook deel uit van de directie.

Tussen de aandeelhouders en de directie hangt dan 

elders nog een raad van commissarissen die toch

binnen bepaalde (juridische) kaders moet werken. 

Hij houdt dan toezicht op het functioneren van de 

directie. Dat past gewoon niet zo goed bij een familiebe-

drijf, vinden wij. Bovendien zie je dat je veel vrijer met 

elkaar kunt sparren. Bij een raad van commissarissen 

zie je toch een meer formele verhouding tussen de CEO 

en de voorzitter. Bij ons werkt dat niet zo. Onze voorzit-

ter ziet zichzelf niet als het uiteindelijke communicatie-

kanaal voor het overleg met de directie. Als een van ons 

een vraag heeft, nemen we zelf rechtstreeks contact op 

met het meest geschikte lid. Zo komt ook ongevraagd 

advies een stuk sneller naar boven.

We hebben wel heel graag de raad van advies aan ons-

zelf opgelegd. Nicole en ik bedachten zes jaar geleden 

dat buiten alles wat we al van onze vader hebben mee-

gekregen, het belangrijk blijft om te kunnen reflecteren 

met mensen buiten de organisatie. We willen ook goed 

contact met de buitenwereld, dat wordt ook van ons 

verwacht in deze tijd van transparantie. Ik vergelijk ze 

af en toe wel met een lampionnetje in de grote boze 

wereld. Zij blijven hun licht schijnen op gebieden waar 

het voor ons belangrijk is om te weten met wie of wat 

we bezig zijn. Bij het vragen van de leden hebben we 

drie aandachtsgebieden benoemd: juridische aspecten, 

financiën en de commerciële vastgoedwereld. Met Els 

Swaab (voormalig commissaris bij de Nederlandsche 

Bank), Hein Blocks (voormalig directeur van de Vereni-

ging van Banken) en Dré Thewessen (voormalig CEO 

van Kantoren Fonds Nederland) hebben we drie zeer 

waardevolle leden gevonden met wie we heel blij zijn.

Hoe is de wisselwerking tussen de raad van advies en de 
directie? kunnen jullie een concreet voorbeeld geven?
Buiten informeel overleg tussendoor, hebben we 

minimaal vier keer per jaar een overleg. De agenda 

wordt eigenlijk bepaald door wat je tegenkomt in onze 

omgeving. Een voorbeeld is de strategie die we enkele 

jaren geleden hebben bepaald. Daar spelen zaken als 

financiering, risico’s en rentabiliteit een belangrijke 

rol. Het overleg dwingt ons keer op keer om dingen te 

onderbouwen waar we vaak eigenlijk gevoelsmatig mee 

bezig zijn. Dat is heel waardevol gebleken. Als je alles 

nog een keer doorkauwt, kom je toch vaak met een 

meer genuanceerde keuze. Juist in deze tijd is het goed 

als je af en toe een spiegel wordt voorgehouden.

Een concreet voorbeeld: we hebben het afgelopen jaar 

heel uitgebreid met de raad over financiering gespro-

ken. In het verleden financierden we objectgebonden. 

We hebben gesproken over hoe je naar de hele porte-

feuille zou moeten kijken en welke voordelen daaruit 

te behalen zijn, met name ten aanzien van flexibiliteit. 

We kijken naar de hele beleggingsportefeuille en hoe 

die presteert. Dat zetten we af tegen de alternatieven die 

er in de markt zijn. Dat mondt uit in een acquisitie- en 

desinvesteringsstrategie en daarmee stuur je uiteindelijk 

de onderneming. We hebben de raad toen toegezegd dat 

die strategie er zou komen. Je doet toch veel op gevoel 

en nu werden we gedwongen dat gevoel op papier te 

zetten. Dat leidt dan weer tot een discussie. Het is goed 

om niet bij ieder project een discussie aan te hoeven 

gaan. Daarbij speelt wel dat het af en toe moeilijk is 

om onze twee activiteiten van ontwikkelen en beleg-

gen los van elkaar te beoordelen. Het is de kunst om te 

voorkomen dat die beide activiteiten verkokerd worden 

benaderd.  ■

'we zijn niet alleen op zoek naar 
kapitaal, maar ook naar kennis. Je krijgt 

daardoor een gelijkwaardige rol in een 
project waarbij je het samen doet'

' Een raad van advies past volgens  
ons beter bij een familiebedrijf.  
Een raad van commissarissen  
zou wat gekunstelds hebben'

het interview is afgenomen door Monique 

Laenen, partner bij dLA Piper en als notaris 

actief op het gebied van vastgoed. 

E-mail: monique.laenen@dlapiper.com
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Global Governance

shareholders activism

trust

csr

long term
vs short term

pressure groups 
       and NGO's

lessons learned

supervision An Englishman in davos
Sir Nigel knowles, managing partner van DLA Piper international bezocht in januari
het World Economic Forum in Davos. Hieronder zijn persoonlijke verslag.

Onlangs heb ik, samen met een groot aantal inspi-

rerende politici en vooraanstaande zakenmensen, 

de 41e editie van het jaarlijks gehouden World 

Economic Forum bijgewoond. Het thema van Davos was 

‘Gemeenschappelijke normen voor een nieuwe werkelijk-

heid’. Daarmee was de teneur van deze topontmoeting 

gezet. Bovendien biedt het thema de mogelijkheid tot 

bezinning over de voortdurend toenemende complexi-

teit van de wereld om ons heen en de uitholling van de 

gemeenschappelijke principes en normen die wij delen. 

Aangezien een van de voornaamste onderwerpen van de 

top de groeiende onderlinge verbondenheid van de wereld 

door globalisering was, lijkt het des te belangrijker om op 

hoofdpunten te komen tot normen die we allen delen.

Gedurende de top heerste er een gevoel van optimisme 

met betrekking tot het economische klimaat – iets wat 

in de voorafgaande jaren had ontbroken. Het optimisme 

werd gevoed door een algemeen gevoel dat we de ergste 

gevolgen van de recessie achter de rug hebben, hoewel het 

herstel volgens sommigen nog ongelijk verdeeld is. Dat kan 

vooral worden toegeschreven aan het feit dat het tempo 

van het herstel niet overal hetzelfde is: het proces vindt met 

twee of misschien drie verschillende snelheden plaats. De 

verwachte groei in de VS wordt geschat op vier procent, 

terwijl de opkomende markten gemiddeld waarschijnlijk 

met zes procent zullen groeien. Het herstel van de financi-

ele crisis in Europa verloopt echter trager dan verwacht, en 

de komende maanden zal de economische groei vermoe-

delijk twee procent onder het mondiale gemiddelde liggen. 

Nick Clegg, de Britse vicepremier, opperde dat Europa zijn  

identiteit moet versterken en structurele hervormingen 

moet doorvoeren om te kunnen concurreren met de rest 

van onze snel veranderende wereld.

De spanningen tussen de twee belangrijkste econo-

mieën van de wereld, de VS en China, waren ook een 

bron van discussie. Daarbij was de aandacht vooral 

gericht op het gebrek aan evenwicht op het gebied van 

valuta en de handelsbalans. Voorstellen om de han-

delsverhoudingen weer in balans te brengen behelsden 

in hun simpelste vorm, dat de VS minder zou moeten 

uitgeven en meer zou moeten sparen, terwijl China 

meer zou moeten uitgeven en minder sparen.

Ook de olieprijs was een onderwerp waarover veel 

werd gesproken, vooral omdat de olie duurder zal 

worden als gevolg van recente conflicten in het Midden-

Oosten en met name in Egypte. Nu de olieprijs boven 

de 100 dollar per vat stijgt, zal dat ongetwijfeld een 

verhoging van kosten en inflatie over de hele wereld 

met zich meebrengen. Ook jeugdwerkloosheid is een 

uitdaging op mondiale schaal. Het is zorgwekkend dat 

de jeugdwerkloosheid nog niet is gedaald, terwijl we 

juist uit een recessie aan het komen zijn. Het leggen 

van verbindingen tussen commercie en educatie is van 

mondiaal belang, en het is belangrijk dat opleidings-

instituten actuele zakelijke vraagstukken in het 

onderwijs integreren. Zo kan worden gegarandeerd dat 

studenten bij het verlaten van de universiteit gewapend 

zijn met relevante en bruikbare kennis. Voor mij per-

soonlijk is dit een van mijn belangrijkste zorgen, waar 

in Davos niet zoveel aandacht aan werd besteed als had 

gekund. Het is nu belangrijker dan ooit dat bedrijven 

en het onderwijs nauwer met elkaar worden verbonden, 

zodat bedrijfsleven en politici op één lijn komen te staan 

en de economie in de goede richting kunnen sturen.

Een ander belangrijk vraagstuk waarvan ik vind dat het 

moet worden aangepakt is het herstel van het vertrou-

wen in het bedrijfsleven. Sinds de recessie is de verhou-

ding tussen de regering, toezichthouders, bedrijven en 

de samenleving verslechterd. Het is dan ook essentieel 

dat leiders van mondiaal belangrijke ondernemingen 

en politici gaan samenwerken aan een plan om het ver-

trouwen in het bedrijfsleven te herstellen. Dat is 

essentieel voor de continuïteit van de groei van mon-

diale financiële centra, zoals Londen.

Het was een voorrecht om aanwezig te mogen zijn in 

Davos. Voor mijzelf bood het niet alleen de gelegenheid 

om vooraanstaande zakenlieden uit de hele wereld te 

ontmoeten, maar het bevestigde ook de uitdagingen – 

en nog belangrijker, de kansen – die onze complexe en 

opwindende wereld aan mondiaal opererende bedrijven 

te bieden heeft. ■

Tekst: Nigel knowles

ACTuEEL



PROVADA 2011 COUNTING THE COST

op 7, 8 en 9 juni a.s. zijn de advocaten, 
notarissen en belastingadviseurs van Dla 
piper aanwezig op de vastgoedbeurs 
provaDa in de raI in amsterdam. wij 
vormen een grensoverschrijdend team 
waarbij onze juristen zich hebben ge-
specialiseerd in de acquisitie van com-
mercieel vastgoed, vastgoedfinanciering, 
huurrecht, vastgoed beheer, de vastgoed 
procespraktijk, aanbestedingsrecht, (her)
structurering en milieu- en vergunningsza-
ken.

om onze specifieke kennis en ervaring 
in de verschillende aspecten van de real 
estate praktijk met u te delen, is een 
gevarieerd programma voor de provaDa 
samengesteld, waarin u een breed scala 
aan onderwerpen aantreft. u vindt onze 
stand in Hal 10, standnummer 30. voor 
het uitgebreide programma verwijzen wij u 
graag naar onze website: dlapiper.nl

graag ontmoeten wij u op onze stand 
of bij één of meer van onze programma-
onderdelen. voor vragen, opmerkingen 
of deelname aan één van de programma-
onderdelen kunt u ons bereiken via  
provada2011@dlapiper.com

op woensdag 22 juni a.s. organiseert de com-
missaris in samenwerking met Dla piper in 
het nederlands Instituut voor Beeld en geluid 
te Hilversum een interactief seminar getiteld 
'counting the cost - verantwoordelijkheid, 
aansprakelijkheid en leiderschap in het be-
drijfsleven'.

De thematiek zal onder leiding van victor 
Deconinck door een panel van deskundigen 
(theodor kockelkoren (afm), robert-Hein 
Broekhuijsen (officier van justitie), Dolf van 
den Brink (commissaris bij akzo nobel en 
Hoogleraar aan de universiteit van amster-
dam) en sander wiggers (notaris, partner Dla 
piper en governance specialist) met het pu-
bliek worden besproken aan de hand van een 
korte speelfilm, counting the cost. De film 
gaat niet alleen over corporate governance, 
de keuze van de juiste governancestructuur 
en de dreiging van sancties, maar ook over 
drijfveren, verhoudingen en dynamiek van en 
tussen mensen.

een uniek evenement waarbij u inzicht krijgt in 
de governancepraktijk van alledag. ook hoort 
u enkele nuttige en concrete adviezen hoe 
daadwerkelijke risico's het hoofd geboden 
kunnen worden.

u kunt zich aanmelden voor dit seminar via 
decommissaris@dlapiper.com

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en 
leiderschap in het bedrijfsleven

Every brick matters

Evenementen DLA Piper juni 2011


