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‘‘

inhoud
colofon

voorwoord

tussen de voorzitter en de andere commissarissen. Dat beeld is naar 

ons oordeel toe aan bijstelling.’ De onderzoekers constateren dat er 

een groot verschil bestaat tussen de invloed van de voorzitter van de 

raad van commissarissen en de invloed van reguliere commissarissen. 

In de onderlinge interacties tussen commissarissen en bestuurders 

staan de reguliere commissarissen namelijk onderaan in de rangorde. 

Bent u zo’n ‘gewone commissaris’, dan moet deze conclusie een 

affront zijn. Klachten over tekortschietend toezicht kunnen dan 

immers ook worden toegeschreven aan de zwijgzaamheid of het 

te coöperatieve karakter van deze andere commissarissen, die zich 

naast een (dominante) voorzitter schikken in de rol van jaknikker. En 

misschien is het nog erger: immers, niemand vindt het leuk om toe 

te geven dat zijn of haar rol van geringere betekenis is dan door de 

buitenwereld wordt gedacht.

De onderzoekers concluderen dat het goed is om bij de selectie 

van nieuwe commissarissen meteen al te kijken naar het eventuele 

voorzitterspotentieel van de kandidaat op termijn. Idee voor een prijs-

vraag: wie weet, kijkend naar de huidige samenstelling van raden van 

commissarissen, te voorspellen wie over vijf jaar het voorzitterschap 

daarvan bekleedt bij de 25 grootste fondsen? 
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zaam in 30 landen. DLA Piper is gevestigd in 70 belangrijke steden in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Australië en de Verenigde Staten. 

DLA Piper Nederland combineert dit internationale netwerk met de sterke positie die zij zich in haar 90-jarige geschiedenis in Nederland 
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juridische dienstverlening aan zowel Nederlandse als buitenlandse cliënten. Een team van corporate governance specialisten legt zich toe op 

maatwerk advisering aan commissarissen en bestuurders.
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Wiggers, Aston Goad, Léon 
Korsten

in de ransel
de maarscHalkstaf

Voordat Joop Zoetemelk uiteindelijk in 1980 de Tour de France won, 

stond hij bekend als ‘eeuwige tweede’. De combinatie van steeds maar 

net niet en zijn vechtlust had Zoetemelk gestaald om toch de plaats 

te claimen die hem naar eigen overtuiging toekwam. Er zijn meer 

voorbeelden, waarin het werken vanuit een ondergeschikte positie 

voordelen kan bieden. Bekend is autoverhuurbedrijf Avis dat zijn 

achterstand op concurrent Hertz wist te converteren in een voordeel 

met de slogan We try harder. En Feyenoord wist in 1970 als eerste Ne-

derlandse club de Europa Cup te winnen, mede omdat het kracht had 

kunnen putten uit het feit dat dit zijn dominante concurrent in het 

voorgaande jaar tegen AC Milan nog niet was gelukt. Het innemen 

van een tweede positie is dus helemaal niet zo verkeerd zolang dat 

maar niet eeuwig is. Het is op zichzelf niet onlogisch dat wie voor het 

eerst een nieuwe markt, een nieuwe arena of – in het kader van dit 

blad – een nieuwe raad van commissarissen betreedt eerst even de kat 

uit de boom kijkt en onderzoekt hoe de krachtsverhoudingen liggen. 

Niets mis mee, zolang de (nieuwe) commissaris een attitude van kij-

ken naar de anderen – in het bijzonder naar de voorzitter – maar niet 

tot zijn of haar leidsnoer stempelt voor de lange termijn.

‘In de populaire media’, zo schrijven Veltrop en Van Manen in een 

recent onderzoek naar boardroom dynamics (pag. 16 ), ‘wordt veel macht 

toegekend aan commissarissen zonder daarbij onderscheid te maken 

4

8

11

16

18

22

24

27

18

24

2     



de commissaris        de commissaris        

countinG tHe

cost:
tHe usual suspects?

‘Everything is easy when you have the benefit of hindsight.’

ElEmEntEn van goEdE 
corporatE govErnancE
1)  Brengplicht van informatie door bestuur;
2)  haalplicht van informatie door toezichthouders;
3)  beoordelen van signalen: aanleiding voor 
 verscherpt toezicht?
4)  inzetten van middelen bij onbehoorlijke taak-
 uitoefening.

Breng- en haalplicht

door: Erik van Zadelhof  
Foto: Hans Vissers

Een dominante CEO, een CFO met slappe knieën, een 

niet doortastende chairman, een bedrijfsjuriste, in- en 

externe accountants, een uit de klauwen gelopen project 

en omkoping  vormen de belangrijkste ingrediënten van 

het corporate drama Counting the cost, een film van DLA 

Piper over (uitwassen van) corporate governance die op 

22 juni in Beeld & Geluid te Hilversum werd vertoond. 

Met een set van beroepsacteurs wordt in nauwelijks een 

half uur een geloofwaardig verhaal opgetuigd over een 

onderneming (wier activiteiten in het midden blijven) 

die te maken krijgt met een project dat uit de hand is 

gelopen en voorts met omkoping. Het scenario springt 

herhaaldelijk in de tijd om duidelijk te maken dat de 

actoren binnen deze onderneming met een one tier board 

(Merriston) zich schuldig maken aan niet doortastend 

optreden, genoegen nemen met halve antwoorden, niet 

doorvragen enzovoort, waardoor de gerezen situatie 

steeds verder verergert. Hoewel uiteindelijk bijna nie-

mand vrijuit gaat, is vooral een negatieve rol weggelegd 

voor het  audit committee en zijn voorzitter. De film 

werd vertoond in drie delen, waarna steeds een pauze 

werd ingelast voor commentaar. Onder leiding van 

moderator Victor Deconinck werd de analyse en duiding 

verzorgd door een panel van deskundigen bestaande 

uit Dolf van den Brink, voormalig bestuurder bij ABN 

AMRO, thans bijzonder hoogleraar bank- en effectenbe-

drijf en lid van verschillende raden van commissarissen, 

Theodor Kockelkoren, bestuurder van de AFM, Robert 

Hein Broekhuijsen, officier van justitie (onder meer thans 

in de vastgoedfraude) en Sander Wiggers, notaris bij DLA 

Piper. Voor het eerst in de commissaris: een filmrecensie.

deel 1
De film begint in de keuken van Andrew Sargent, die zijn 

vrouw vertelt dat hij door de CEO van Merriston (Brian 

Anderson) die hij al kent uit het verleden, is gevraagd om 

CFO te worden. Via vlot gesneden scène-opeenvolgingen 

krijgen wij gaandeweg zicht op de problematiek bij Mer-

riston die wordt besproken in het audit committee en 

andere gremia, waaronder ook de externe accountants, 

wier adviezen (met betrekking tot een noodzakelijke up-

grading van de computersystemen) gedurig niet worden 

opgevolgd. Hoewel de donkere voortekenen nauwelijks 

te negeren zijn, slaat de chairman de adviezen in de wind 

Voor het eerst in de commissaris: 
een filmrecensie
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ElEmEntEn uit dE discussiE na aFloop van dE Film 
tussEn panEl En publiEk 

Kockelkoren: 
• ‘You can speak softly because you carry a big stick’, juist omdat de toezichthouder als het erop aankomt een instrumentarium heeft    
 waarmee flinke tikken zijn uit te delen, moet zijn uitgangspunt zijn dat hij zich in het verkeer op een ‘ingetogen’ wijze verstaat met 
 de onder toezicht gestelde onderneming(en).
• Pas op voor ‘perverse prikkels’: als – zoals in de film – sprake is van een net aan de beurs genoteerde onderneming, waarbij de managers hun  
 aandelen niet kunnen uitoefenen, is het belangrijk om goed te kijken vanuit welk motief bepaalde beslissingen zijn genomen. 
• Bij de screening van bestuurders van financiële instellingen kijkt de AFM vooral naar de eerder getoonde vaardigheden van de   
 betrokken (aspirant)bestuurder. Er wordt echter geen assessment gepleegd vanuit de vraag hoe de betrokken bestuurder zich naar  
 alle waarschijnlijkheid bij deze onderneming zal gedragen en ontwikkelen.

Broekhuijsen: 
• Gelet op zijn beperkte middelen, kan het OM alleen het topje van de ijsberg aanpakken; zeer waarschijnlijk blijven nog veel fraude-  
 gevallen buiten zicht. Dus als het OM uitrijdt, dan moet er toch echt wel iets aan de hand zijn: een ‘gerede verdenking’.
• Ook als de accountant de jaarstukken al heeft goedgekeurd, impliceert dat niet dat daarmee het laatste woord is gezegd. Als je als 
 commissaris kennis hebt en op basis daarvan van je verwacht mag worden dat je ingrijpt, en je doet dat niet, dan kom je al dicht in 
 de buurt van voorwaardelijke opzet.
• Hoewel wij in Nederland geen systeem van plea bargaining kennen, zou daar in fraudezaken toch wel iets voor te zeggen zijn.   
 De strafrechtelijke kroongetuigenregeling laat zich niet makkelijk toepassen in fraudezaken. 

Van den Brink: 
• Voortdurend zoeken naar bevestiging van vertrouwen blijft noodzakelijk. Aannemen dat vertrouwen gerechtvaardigd is,  
 kan heel verkeerd uitpakken.
• Het blijkt dat bij veel CEO’s na verloop van tijd het gevaar intreedt dat zij zich beginnen te ontdoen van kritische
 omstanders en zich omgeven met jazeggers, zij beginnen dan op te stijgen en Zonnekoning-gedrag te vertonen.   
 Daarom zou een beperking tot een maximale houdbaarheid van de CEO van acht jaar aanbevelenswaardig zijn.
• Een dominante CEO is veel gevaarlijker dan een dominante voorzitter van de raad van commissarissen. 
 Het is belangrijk dat de laatste de eerste aankan.

Mensen die juist niet uit de business 
komen, mogen en kunnen heel goed 
domme vragen stellen

als toezichthouder benoemt, maar als dat bezwaar zich 

minder voordoet, moet je daar wel altijd naar streven. 

Er is trouwens ook iets te zeggen voor het benoemen 

van (andere) mensen die juist niet uit de business ko-

men: die mogen en kunnen heel goed domme vragen 

stellen. En verder viel op dat de CFO handpicked was 

door de CEO. Dat deugt natuurlijk van geen kant; in 

een structuurvennootschap dient de CFO in elk geval 

door de commissarissen te worden voorgedragen. In 

het audit committee zat de CFO er voor aap bij; terwijl 

hij nu juist daar countervailing power moet geven. Ten 

slotte valt verschillende keren op dat men zich veel 

te gemakkelijk neerlegt bij vage antwoorden. Ook 

in de praktijk heb je nogal eens te maken met (vaak 

dominante) mensen die vinden dat er te veel over de-

tails wordt geneuzeld en willen doorpakken. Dat kan 

levensgevaarlijk zijn.’

deel 2
In deel II wordt ingezoomd op het zogeheten ‘Senderly’ 

project, waar zeer aanzienlijke kostenoverschrijdingen 

worden geconstateerd, die strijdig zijn met eerdere 

ramingen. CEO en CFO informeren de commissarissen 

hierover onjuist. Een en ander wordt door een klokken-

luider onder de aandacht gebracht. Het bestuur krijgt 

het advies om de zaak te laten onderzoeken door zowel 

advocaten als forensische accountants, maar wil daar 

niet aan met verwijzing naar de daarvan te verwachten 

kosten: ‘Die jongens plegen nu eenmaal alles uit te ver-

groten’. Daarnaast vreest men dat de CEO het inhuren 

van externe adviseurs zal beschouwen als een motie 

van wantrouwen van de board. De problematiek wordt 

verder verhevigd wanneer blijkt dat er ook nog steek-

penningen zijn betaald aan een offshore company bij 

een aanbestedingsproces.

Wat is Sander Wiggers opgevallen en: 

wat is essentieel in het contact tussen 

executives en non-executives?

Wiggers: ‘Je ziet als het ware het zweet 

parelen op de voorhoofden van de non-

executives omdat blijkt dat zij te veel op af-

stand van de materie staan. Voor een goed 

werkend systeem van corporate governance 

zijn vier elementen van belang:

1.    de brengplicht van informatie door 

         het bestuur;

2.    de haalplicht van de toezichthouders: doorvragen;

3. wat doe je met de signalen: is er aanleiding voor 

 verscherpt toezicht?

4. welke middelen heb je als toezichthouder als je  

 onbehoorlijke taakuitoefening constateert?

In de praktijk moeten we vaststellen dat de middelen 

van de toezichthouders beperkt zijn; de wet geeft niet 

heel veel meer steun dan het schorsen van besluiten of 

het onthouden van goedkeuring aan de jaarstukken. 

Eigenlijk is de keuze vooral: optreden of aftreden, en 

kies je voor het eerste, dan zul je het dus vooral moeten 

hebben van je soft skills.’

deel 3
In de apotheose van Counting the cost zijn we er in een 

‘dakscène’ getuige van dat de CFO, twee jaar eerder, 

de CEO confronteert met de ontdekking van onregel-

matigheden. De CEO wil vooral een praktische be-

nadering in de zin dat tekorten hier worden gedekt 

met overschotten daar, geschuif met fondsen uit 

verschillende potjes, waarbij het doel de middelen 

heiligt en waarbij de CEO overigens de geruststel-

lend bedoelde verwachting uitspreekt dat het audit 

committee hierover geen kritische vragen zal stellen. 

Dit wordt de CFO fataal wanneer 

hij later in het audit committee 

moet bekennen dat hij eerder gelo-

gen heeft, temeer nu het forensisch 

onderzoek e-mails heeft opgele-

verd die de malversaties bevesti-

gen. De rapen zijn pas echt gaar 

wanneer uiteindelijk blijkt dat er 

zelfs geen budget meer over is voor 

de advocaat die opkomt voor de 

frauduleuze manager. Doek.

nu zijn focus ligt op de korte termijn: ‘It may be the last 

bonuses the company may get for a while’. 

Welke rode vlaggen zijn Dolf van den Brink opgevallen?

Van den Brink: ‘Ik begrijp dat sommige dingen er 

in deze film vanuit didactisch perspectief nogal dik 

bovenop lagen, maar het viel mij bijvoorbeeld op dat 

het audit committee door niemand uit de business 

werd bemand. Die wens kan niet altijd worden geho-

noreerd: soms verzetten concurrentie-overwegingen 

zich daartegen. Het ligt immers niet per se voor de 

hand dat je iemand van de concurrent in jouw bedrijf 

 sprekers 
V.l.n.r. Kockelkoren, 
Broekhuijsen, 
Deconinck, Wiggers

Linksonder:
Van den Brink

GeÏnteresseerd?
Bent u, als bestuurder, commissaris 
of bedrijfsjurist, geïnteresseerd om
Counting the cost te zien, belt of mailt 
u dan met Sander Wiggers 
(sander.wiggers@dlapiper.com) zodat 
een afspraak kan worden gemaakt voor 
een discussiemiddag onder begeleiding 
van deskundig advies.
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onjuiste (financiële) gegevens. Deze twee bevoegdheden 

van de raad van commissarissen worden herhaald in de 

op 1 januari 2010 in werking getreden ‘Code Banken’. 

het wetsvoorstel
In de wet is vastgelegd dat het bezoldigingsbeleid wordt 

vastgesteld door de algemene vergadering van aandeel-

houders, tenzij de statuten een ander orgaan aanwijzen. 

Bij grotere vennootschappen met een gespreid aande-

lenbezit wordt in de statuten veelal de raad van commis-

sarissen hiertoe aangewezen. Ook in de Code Banken en 

de CGC wordt de raad van commissarissen als verant-

woordelijk orgaan genoemd voor het vaststellen van 

de bezoldiging van bestuurders, al dan niet binnen het 

door de algemene aandeelhoudersbeleid vastgestelde 

bezoldigingsbeleid. Voor beide codes geldt het principe 

‘comply or explain’. Dat betekent dat wanneer een vennoot-

schap de regels uit de code niet wenst na te leven (comply), 

dit mogelijk is, mits de raad van commissarissen op 

begrijpelijke wijze uitlegt waarom van dit beginsel wordt 

afgeweken (explain). Van de 25 AEX-genoteerde onderne-

mingen geven 13 ondernemingen in hun jaarverslag 2010 

aan, uitgekeerde bonussen terug te kunnen vorderen 

indien deze zijn gebaseerd op onjuiste gegevens.

Minister van Justitie Hirsch Ballin achtte de mogelijkheid 

In het wetsvoorstel ‘claw back’ zou de positie van de raad 

van commissarissen ten aanzien van het aanpassen of 

zelfs terugvorderen van bonussen worden versterkt. Of 

dit wetsvoorstel daadwerkelijk meer ruimte biedt, is de 

vraag. De hoge drempel die hiervoor wordt opgewor-

pen, namelijk dat de beloning naar maatstaven van rede-

lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet zijn, staat 

thans in algemene bewoordingen ook in de wet. Dat 

deze drempel niet snel wordt gehaald, blijkt uit de ar-

resten van het Hof Amsterdam in de ABN AMRO-zaken.

gedragscodes
De mogelijkheid om toegekend variabel salaris (hierna 

zal ik voor het gemak spreken over bonussen) terug te 

vorderen, is opgenomen in diverse gedragscodes. In de 

Corporate Governance Code (CGC), die – kort gezegd 

– van toepassing is op Nederlandse beursvennootschap-

pen, wordt aan de raad van commissarissen de bevoegd-

heid gegeven de waarde van een in een eerder boekjaar 

toegekende voorwaardelijke variabele beloning naar 

beneden aan te passen, indien deze beloning vanwege 

buitengewone omstandigheden tot onbillijke uitkom-

sten zou leiden. Daarnaast heeft de raad van commissa-

rissen de bevoegdheid bonussen van bestuurders terug 

te vorderen indien die bonus is toegekend op basis van 

heT blijfT een zware opgave

de buitensporige bonussen in de financiële sector hebben voor 
de nodige maatschappelijke en politieke beroering gezorgd. 
de kritiek richt zich niet alleen op de hoogte van de bonussen, 
maar ook op de omstandigheid dat dergelijke bonussen zijn 
toegekend of uitgekeerd in perioden dat de desbetreffende 
bedrijven gebukt gingen onder grote financiële problemen. 
dit vormde de aanleiding voor het wetsvoorstel ‘claw back’. 

teruGvo r der en

WiE:  Marita Hoogeveen 
is advocaat bij DLA Piper 
en docent Onrecht-
matige daad en Werk- 
geversaansprakelijkheid 
aan de Universiteit van 
Amsterdam. Daar-
naast is zij (eind)redac-
teur voor het blad 
ArbeidsRecht en schrijft 
zij een proefschrift over 
dwingend arbeidsrecht 
aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 
contact: 
Wilt u naar aanleiding 
van dit artikel een vraag 
stellen of een discussie 
starten? Meldt u zich dan 
aan voor de ‘Linked-In 
Group’ de commissaris. 
Marita Hoogeveen is 
reeds ‘Group Member’.

marita
hoogEvEEn

door: Marita Hoogeveen

juridisch
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om de aanpassings- en terugvorderingsbevoegdheid van 

de raad van commissarissen achterwege te laten onwense-

lijk. Met het wetsvoorstel ‘Aanpassing en terugvordering 

van bonussen en winstdelingen van bestuurders’ dat op 

20 september 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden, 

beoogt de wetgever te verduidelijken dat de raad van 

commissarissen een in het vooruitzicht gestelde bonus 

kan bijstellen (aanpassen) en onder omstandigheden een 

reeds uitgekeerde bonus zelfs kan terugvorderen (claw 

back). Deze beoogde wetswijziging ziet op bestuurders 

van N.V.’s, alsmede op bestuurders van coöperaties, on-

derlinge waarborgmaatschappijen en B.V.’s die een bank 

of verzekeringsmaatschappij in stand houden. 

aanpassen hoogte Bonus
Evenals in de CGC en de Code banken wordt in het 

wetsvoorstel aldus een onderscheid gemaakt tussen de 

bevoegdheid de hoogte van toegekende bonussen aan te 

passen enerzijds en de bevoegdheid een reeds uitgekeerde 

bonus terug te vorderen anderzijds. De naam claw back 

die in de wandelgangen aan dit wetsvoorstel wordt gege-

ven, dekt dus niet de gehele lading van het wetsvoorstel. 

De mogelijkheid tot aanpassing ziet op het stadium 

waarin de bestuurder voldaan heeft aan de voorwaarden 

voor het verkrijgen van een bonus van een bepaalde 

hoogte. Ondanks dat de prestatiedoelen zijn gerea-

liseerd, heeft de raad van commissarissen onder zeer 

uitzonderlijke omstandigheden (ultimum remedium) 

de bevoegdheid de bonus in hoogte aan te passen. De 

drempel die wordt opgeworpen, is dat de uitkering van 

de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar moet zijn.

hof amsterdam in de aBn amro-zaken
Eén van de leidende beginselen in het contractenrecht 

is het beginsel ‘pacta sunt servanda’: afspraken dienen te 

worden nagekomen. Dit is pas anders indien nakoming 

van de afspraak naar maatstaven van redelijkheid en bil-

lijkheid onaanvaardbaar is. Dit is vastgelegd in het Bur-

gerlijk Wetboek en geldt voor alle soorten contracten.

In de ABN AMRO-zaken1  had het consortium van 

Banco Santander, Fortis en RBS in 2007 verschillende 

werknemers met een sleutelpositie verzocht de bank 

niet te verlaten. 

Om hun verzoek kracht bij te zetten, had het  consor-

tium de werknemers per brief laten weten dat zij bij 

niet-verwijtbaar ontslag recht zouden hebben op een 

riante ontslagvergoeding. Als gevolg van de wereldwijde 

kredietcrisis, de overname van de bank door de staat en 

het maatschappelijke en politieke debat over bestuur-
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dersbeloningen, heeft ABN AMRO zijn beloningsbeleid 

in februari 2009 versoberd. Een aantal werknemers met 

een sleutelpositie waaraan in 2007 nog was verzocht aan 

te blijven, werd in 2009 boventallig verklaard. Aan hen 

werd een vergoeding aangeboden conform de verso-

berde regeling (waarbij het overigens alsnog ging om 

een vergoeding van enkele miljoenen). De werknemers 

wensten echter nakoming van de contractuele riante 

afvloeiingsregeling. ABN AMRO stelde zich op het 

standpunt dat het naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als de werknemers 

de bank aan de contractuele regeling zouden kunnen 

houden. Het Amsterdamse Hof stelde vast dat weliswaar 

sprake was van bijzondere - door ABN AMRO niet voor-

ziene - omstandigheden, maar dat deze omstandighe-

den niet meebrengen dat ongewijzigde instandhouding 

van de afspraken naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is.

Nu de kredietcrisis, noch het verkrijgen van staatssteun 

en de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over 

bonussen door het Amsterdamse Hof voldoende werd 

geacht voor de conclusie dat de toegezegde beloning 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-

vaardbaar is, is het zeer de vraag wanneer deze drempel 

dan wel wordt gehaald.

claw Back
In het wetsvoorstel wordt ook de zogenoemde claw back-

bevoegdheid van de raad van commissarissen vastgelegd. 

De claw back speelt in situaties waarin de bonus reeds 

aan de bestuurder is uitgekeerd. Vooropgesteld moet 

worden dat de raad van commissarissen een reeds aan 

de bestuurder uitgekeerde bonus niet kan 

terugvorderen omdat deze (achteraf 

bezien) excessief is. De bonus 

bevindt zich dan immers al in het 

vermogen van de bestuurder. De 

enige grond die in het wetsvoorstel 

wordt genoemd om een reeds 

uitgekeerde bonus terug te 

kunnen vorderen, is de 

omstandigheid dat deze 

is uitgekeerd op basis van 

onjuiste informatie over 

de prestatiedoelen. Dit 

is bijvoorbeeld het geval 

indien de bonus afhankelijk is gesteld van het behaalde 

bedrijfsresultaat zoals vastgelegd in de jaarrekening, en 

vervolgens blijkt dat de cijfers uit de jaarrekening niet 

correct zijn en het in de bonusvoorwaarden omschreven 

resultaat niet is behaald. 

Ook ten aanzien van deze bepaling is het mijns inziens 

de vraag of dit de bevoegdheid van de raad van com-

missarissen in de praktijk daadwerkelijk zal verster-

ken. Ten eerste wordt in de memorie van toelichting 

bij dit wetsvoorstel aangegeven dat deze bepaling is 

gebaseerd op het reeds bestaande wetsartikel over 

onverschuldigde betaling. Zo heeft Rechtbank Utrecht 

in 2008 geoordeeld dat een intermediair zijn ontvan-

gen bonus op grond van onverschuldigde betaling had 

terug te betalen aan de vennootschap nu was geble-

ken dat hij de omzetgrens toch niet had gehaald. Ten 

tweede speelt hier het restitutierisico dat het geld zich on-

dertussen niet meer bij de bestuurder bevindt, en ook niet 

meer valt te achterhalen. Ten slotte zal de drempel voor 

de raad van commissarissen om ten onrechte uitgekeerde 

bonussen terug te vorderen in de praktijk hoog zijn 

indien de bestuurder de bonus niet vrijwillig wenst terug 

te betalen. De raad van commissarissen rest dan immers 

geen andere oplossing dan om de bestuurder in rechte te 

betrekken. Daarmee zal de raad van commissarissen in 

het algemeen terughoudend zijn, om te voorkomen dat 

de onenigheid tussen de bestuurder en de raad van com-

missarissen in de publiciteit komt.

weinig nieuws onder de zon
Het wetsvoorstel claw back ligt nog steeds bij de 

Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel wet wordt, is het 

de verwachting dat dit de raad van commis-

sarissen in de praktijk weinig voorde-

len zal bieden ten opzichte van het 

geldende recht. De handvatten die 

in het wetsvoorstel aan de raad van 

commissarissen worden gegeven om 

een bonus te kunnen aanpassen, dan 

wel terug te kunnen vorderen, zijn 

ook nu in de wet en de gedragscodes 

te vinden. Veel nieuws onder de zon 

lijkt er niet te zijn. 

1 gerechtshof amsterdam, zittingsplaats arnhem, 
  28 september 2010, (o.a.) ljn: bn8468

Een van de leidende beginselen in het 
contractenrecht is ‘pacta sunt servanda’
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regelmatig ontmoet ik een glazige blik als mediation ter 
sprake komt. mediation wordt als weinig sexy ervaren. velen 
denken dat alleen echtscheidingen, burenruzies of huurge-
schillen zich daarvoor lenen. dat is jammer, want mediation 
kan ook bij commerciële en corporate geschillen veel geld, 
tijd en procesirritatie besparen. 

mediation

door: Ellen M. Soerjatin

pellen
een kwestie van
mediaTion in ok-zaken

Bij een paar spraakmakende enquêtezaken die zich 

hebben afgespeeld bij de Ondernemingskamer van het 

Gerechtshof Amsterdam onderzoek ik of die zaken beter 

via mediation hadden kunnen worden aangepakt. Dat 

vraagt om maatwerk, en vooral ontvankelijkheid voor het 

fenomeen mediation.

1. geschil of conflict?
Bepalend voor de aanpak is of er sprake is van een geschil 

of conflict. Verschillen van inzicht over feiten en regels 

kunnen tot een geschil leiden. Inhoudelijke en materiële 

aspecten staan voorop. Vaak bestaat daarnáást een conflict 

als ook persoonlijke aspecten en psychologische of pro-

cedurele belangen een rol spelen. Een conflict ontstaat 

zelden uit zichzelf. Het wordt gevoed door miscommuni-

catie, gebrek aan onderling respect, conflicterende ego’s, 

tijdgebrek, of door te weinig grip op het proces. Een ge-

rechtelijke uitspraak waarin rechten en plichten worden 

vastgesteld, zal dan weliswaar het geschil maar niet het 

conflict (het werkelijke probleem) kunnen oplossen. 

In mediation is het begrip ‘belang’ cruciaal voor de 

oplossing van een conflict. Zwart-wit gezegd, spelen (ju-

ridische) standpunten een minder grote rol dan belan-

gen (zie kader pag. 12). En dan blijkt dat belangen 

beter verenigbaar zijn dan op basis van de 

standpunten wordt vermoed. Partijen 

kunnen gemeenschappelijke belangen heb-

ben, belangen kunnen verschillen maar 

desondanks verenigbaar zijn, en er zijn 

belangen die verschillend en onverenig-

baar zijn. Met dit uitgangspunt zijn de 

oplossingsrichtingen bij mediation 

creatiever en ruimer dan bij een puur 

inhoudelijk/juridisch debat.  

2.  de enquÊteprocedure 

Degene die om een enquête verzoekt, 

wil een onderzoek naar het beleid en/of 

een onmiddellijke voorziening. Aanleiding 

is meestal een impasse in de besluitvorming of een 

verschil van inzicht tussen aandeelhouder en bestuur 

over het beleid. Vertaald naar de juridische grondslag 

voor de enquête: gegronde redenen om te twijfelen aan 

het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. 

11
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bepalen zij de reikwijdte daarvan. Die beperking kent de 

enquêteprocedure in mindere mate. De Ondernemings-

kamer mag, na afweging van de betrokken belangen, 

andere voorzieningen treffen dan waar partijen om 

hebben verzocht, zolang het gaat om voorzieningen tot 

herstel/sanering van de gezonde verhoudingen binnen 

de vennootschap. 

Het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken 

van de vennootschap is het hart van de enquêteproce-

dure. Het illustreert bij uitstek dat partijen de controle 

over inhoud en proces bijna volledig uit handen geven. 

De Ondernemingskamer heeft grote vrijheid bij het 

bepalen van de onderzoeksopdracht. Zij mag in beginsel 

een onderzoek bevelen over een ruimere periode dan 

waarom verzoekers hebben verzocht. Of sprake is van 

wanbeleid moet blijken uit het onderzoeksverslag. De 

onderzoeker heeft dus een zware verantwoordelijkheid: 

selectie, vaststelling, beoordeling en kwalificatie van de 

feiten. Toch is de taakomschrijving van de onderzoeker 

nauwelijks in de wet geregeld. Hij heeft grote vrijheid 

bij de inrichting en uitvoering van het onderzoek, in 

wie hij wil horen en wat hij wil inzien. Partijen kunnen 

in de onderzoeksfase geen invloed uitoefenen op de 

waarheidsvinding die nu juist wordt beoogd met de 

enquêteprocedure. Tot slot: ook de onderzoekskosten 

kunnen aardig oplopen. In het algemeen honoreert de 

Ondernemingskamer, met beperkte inspraakmogelijk-

heden voor partijen, een verzoek van de onderzoeker tot 

verhoging van de onderzoekskosten. Deze komen voor 

rekening van de onderzochte vennootschap.

Partijen verliezen bij een enquêteprocedure dus de 

controle over (de uitkomst van) hun geschil. Als behoud 

van die controle voor partijen 

cruciaal is, ligt mediation 

voor de hand. 

Ook als ik kijk naar de aard van de geschillen, lijkt 

mediation een prima alternatief. De enquête is eigenlijk 

een dure vorm van geschiedschrijving, die zich richt op 

het verleden, terwijl men juist een voorziening voor de 

toekomst beoogt. Ik illustreer dit aan de hand van een 

voorbeeld in besloten verhoudingen (BV) en een voor-

beeld in open verhoudingen (beursvennootschap). 

Joop van den Ende versus Trimp & van Tartwijk 1 

In deze zaak had de Ondernemingskamer kunnen 

verwijzen naar mediation. Joop van den Ende en 

projectontwikkelaar Trimp & van Tartwijk waren 

fiftyfifty aandeelhouder in vastgoedbedrijf Living City. 

De bestuurders van de projectontwikkelaar werden 

verdacht van vastgoedfraude. Van den Ende beëindigde 

de samenwerking met Trimp & van Tartwijk, die 

vervolgens naar de Ondernemingskamer stapte. De On-

dernemingskamer gelastte een onderzoek en benoemde 

een tijdelijke bestuurder. De Ondernemingskamer liet 

de vraag naar oorzaak van en verantwoordelijkheid voor 

mogelijk onjuist beleid en de rechtmatigheid van de be-

eindiging van de samenwerking in het midden. Formeel 

gezien adequaat, maar het onderliggende conflict werd 

daarmee niet beslecht. De breuk tussen de partijen was 

onherstelbaar. De focus van partijen zal dan liggen op de 

ontvlechting van hun samenwerking. Onbekend is of de 

Ondernemingskamer partijen heeft gepolst 

naar hun mediationbereidheid, maar 

de belangrijkste motieven van 

partijen om daarvoor te kiezen 

zijn dat de rechter 

daartoe heeft 

geadviseerd 

respectieve-

lijk dat een 

gerechtelijke 

uitspraak 

het geschil niet oplost (zie kader pag. 15). Een advies van de 

Ondernemingskamer had partijen misschien het laatste 

duwtje in de rug gegeven richting mediation. Mediation 

kan immers ingezet worden om partijen bij elkaar te 

houden, maar ook om partijen op een goede manier 

afscheid van elkaar te laten nemen. Via mediation had 

een toekomstgerichte oplossing kunnen worden bereikt 

waardoor partijen zich tijd en geld (onderzoekskosten, 

salaris tijdelijk bestuurder) hadden kunnen besparen.

Er bestaat geen vastomlijnd antwoord op de vraag of 

mediation aangewezen is in de enquêteprocedure. Het 

zal afhangen van de aard van het geschil, het onderlig-

gende belang, de onderhandelingsruimte en -bereid-

heid, en de mate van escalatie van het conflict. Het is 

interessant te onderzoeken in hoeverre de Stork-enquête 

zich voor verwijzing door de Ondernemingskamer 

naar mediation zou hebben geleend, aan de hand van 

een identificatie van het geschil en de belangen in deze 

zaak2.  De vermijding van publiciteit, ook in verband met 

reputatierisico’s, kan immers een reden zijn om in zulke 

zaken te mediaten in plaats van een procedure te starten. 

Stork

Tussen aandeelhouder Centaurus en Stork bestond een 

diepgaand verschil van inzicht over de strategie: wel of 

niet opsplitsen. Centaurus liet een AVA bijeenroepen 

om het vertrouwen in de raad van commissarissen op 

te zeggen. Stork gaf daarop beschermingsaandelen 

uit aan de Stichting Stork waarmee het stemmenblok 

van Centaurus ongevaarlijk werd gemaakt. De beide 

kampen maakten gebruik van de vennootschapsrechte-

lijke middelen die hen ten dienste stonden. Dat leidde 

tot verdere escalatie van het conflict. Een bijkomende 

omstandigheid was een verschil van opvatting over waar 

de macht binnen de onderneming ligt (Angelsaksisch 

versus Rijnmodel) en wie bij geschillen het aanspreek-

punt voor de aandeelhouder is (de ‘chairman’/president-

in mEdiation staat hEt ‘bElang’ 
van partijEn voorop

In mediation is het begrip ‘belang’ cruciaal voor de oplossing van een conflict. 
Onderscheiden wordt in:
 •   materiële belangen: het onderwerp van de strijd of  onderhandeling. 
  Bijvoorbeeld: geld en goederen;
 •   psychologische belangen: de manier waarop men met elkaar omgaat. 
  Bijvoorbeeld: macht, gezichtsverlies voorkomen, het belang om de relatie 
  te continueren;
 •   procedurele belangen: wensen en behoeften over de vorm van het 
  (onderhandelings)proces. Bijvoorbeeld: gehoord worden, rechtvaardige 
  procedure, invloed kunnen uitoefenen. 

Er bestaat geen vastomlijnd antwoord op 
de vraag of mediation aangewezen is in 
de enquêteprocedure. Het zal afhangen van 
de aard van het geschil, het onderliggende 
belang, de onderhandelingsruimte en 
-bereidheid, en de mate van escalatie
van het conflict.
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De onmiddellijke voorziening is bedoeld om de im-

passe op te heffen of het level playing field te herstellen. 

Met een onderzoek wil de verzoeker helder krijgen 

of er inderdaad sprake is van wanbeleid dat met 

definitieve voorzieningen wordt gerepareerd, meestal 

vervanging van bestuurders/commissarissen en ver-

nietiging van besluiten. 

Vaak gaat het bij een besluitvormingsimpasse of een 

beleidsmatig geschil niet om een puur inhoudelijke 

kwestie. Onderhuidse spanningen, onvrede over com-

municatie of samenwerking kunnen een geschil over 

feiten of regels laten escaleren tot een conflict. De enkele 

vervulling van het materiële belang laat het werkelijke 

probleem onbelicht en onopgelost. Ongeacht wat het 

doel is van een enquêteverzoek (breekijzer, onderhan-

delingstactiek of ‘gelijk krijgen’), met een onderzoek 

en de voorzieningen wordt slechts een schijnoplossing 

bereikt. De enquêteprocedure is een middel waarmee de 

symptomen worden weggenomen, maar de kwaal blijft 

bestaan. Niet voor niets heeft de vroegere voorzitter 

van de Ondernemingskamer, Huub Willems, de en-

quêteprocedure vergeleken met vennootschappelijke 

aspirine of zwaar medicijn.

3.  mediation in de context van 
de enquÊteprocedure  
Er bestaan verschillen 

tussen mediation en de 

enquêteprocedure 

(zie kader pag 14). 

Ik licht er één uit: 

de controle over 

proces en inhoud. 

Met het inschakelen 

van de rechter geven 

partijen hun geschil 

uit handen. Wel 
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commissaris of de raad van bestuur).

Culturele verschillen, verschillen van inzicht over 

samenwerking, gebrek aan vertrouwen en moeizame 

communicatie zijn bij uitstek onderwerpen waarover 

via mediation een oplossing kan worden bereikt, zelfs 

bij beursvennootschappen. Hier was echter ook een 

inhoudelijk verschil van mening over de strategie aan 

de orde. Partijen ruzieden over de vraag wie daarover 

mag beslissen. 

Ik denk dat mediation over zo’n onderwerp om 

verschillende redenen lastig is. De raad van bestuur 

heeft bij het bepalen van de strategie te maken met 

belangenpluralisme. Hij kan niet zomaar over het ven-

nootschapsbelang beschikken ten gunste van een 

belang van een stakeholder. Bovendien geldt 

het beginsel van gelijke behandeling van 

aandeelhouders. Daarvan is ook sprake 

wanneer de schil rondom de standpunten 

van Centaurus wordt afgepeld en haar 

werkelijke belang zichtbaar wordt, 

namelijk de verwezenlijking van een 

financieel belang (opsplitsing levert meer 

geld op). Hoewel een financieel belang 

op zichzelf mediation-fähig is, geldt ook 

hier dat inwilliging van dit belang niet ten 

koste van het door de raad van bestuur te 

bewaken vennootschapsbelang mag gaan. Ten tweede 

kan, zoals in de Stork-zaak, een gerechtelijke uitspraak 

over de afbakening en verdeling van de bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden binnen een rechtspersoon 

juist nodig zijn om de goede context te schetsen. Tot slot 

dient het debat over de koers van de onderneming niet 

in een tête-à-tête tussen enkele aandeelhouders en het 

bestuur, maar, aldus de Ondernemingskamer, te worden 

gevoerd: ‘in het kader van het Nederlands vennootschapsrecht 

en heersende opvattingen over corporate governance, die er kort 

gezegd op neer komen dat het bepalen van de strategie in beginsel 

een aangelegenheid is van het bestuur, dat indien een raad van 

commissarissen is ingesteld deze daarop toezicht houdt en dat de 

algemene vergadering van aandeelhouders haar opvattingen tot 

uitdrukking kan brengen door uitoefening van de haar in wet en 

statuten toegekende rechten’.

In deze zaak waren zowel materiële als procedurele en 

psychologische aspecten aan de orde, die niet los van 

elkaar konden worden gezien. Dit maakt mediation las-

tig. Dat het hier ging om een beursvennootschap speelt 

daarbij overigens geen doorslaggevende rol. 

4.  tot Besluit
Ook de Ondernemingskamer kan partijen naar medi-

ation verwijzen. Mediation is vrijwillig met als doel 

het bereiken van een oplossing die recht doet aan de 

belangen over en weer. Een geslaagde mediation bete-

kent dat de uitkomst door de beide partijen gedragen 

wordt, in tegenstelling tot een uitspraak van de rechter 

waarbij de één gelijk krijgt ten koste van de ander. Een 

regelmatig gehoord geluid is dat bestuurders en commis-

sarissen het waardeoordeel van de Ondernemingskamer 

over hun beleid (‘gegronde twijfel aan de juistheid’ en 

‘wanbeleid’) als zwaarder en méér persoonsgericht ervaren 

dan bijvoorbeeld een uitspraak van de gewone rechter over 

de onrechtmatigheid van een bepaalde handelwijze van de 

rechtspersoon. De enquêteprocedure speelt zich volledig 

in de publiciteit af met alle reputatierisico’s van dien. 

Mediation daarentegen is volledig vertrouwelijk, wat on-

derstreept wordt door het voornemen van de wetgever om 

de mediator een beperkt verschoningsrecht toe te kennen. 

Het gros van de zaken (98 procent) die aan de Onderne-

mingskamer worden voorgelegd speelt zich af binnen 

besloten vennootschappen. Dit betekent echter niet dat 

mediation bij een beursvennootschap onmogelijk is. 

De vraag die steeds gesteld moet worden, is of de zaak 

mediation-fähig is. Het is in feite een pel-exercitie: kijk 

voorbij de juridische standpunten, onderzoek wat het 

werkelijke probleem is, en welke belangen de partijen 

willen dienen met hun standpunten. Aan de hand 

daarvan kan beoordeeld worden of de zaak 

zich voor mediation leent. Dit vergt 

een open houding van de betrokken 

partijen, hun adviseurs en van 

de rechter. 

1   ok 18 november 2008, jor 2009/37
2   ok 17 januari 2007, jor 2007/42 m.nt. j.m. blanco 

fernández

motiEvEn voor mEdiation 

De Nederlandse rechter verwijst procespartijen steeds vaker naar 
mediation. Van de motieven van partijen om daarmee in te stem-
men scoorde het advies van de rechter om mediation te doen het 
hoogst, gevolgd door: 
 •   beter voor toekomstige relatie wederpartij;
 •   snellere oplossing;
 •   advies advocaat;
 •   oplossing in eigen hand houden.

Economische overwegingen worden het minst belangrijk gevonden.

De raad van bestuur heeft bij het bepalen 
van de strategie te maken met belangen-
pluralisme.
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WiE: Ellen M. Soerjatin 
is partner bij Stek 
Advocaten in Amster-
dam (ellen.soerjatin@
steklaw.com) en 
mediator.

EllEn m. 
soErjatin

vErschillEn 
tussEn:

EnquÊtEprocEdurE mEdiation

Focus Verleden Toekomst

Oogmerk ‘Gelijk krijgen’ op basis van (juridische) standpunten Oplossing vanuit gemeenschappelijke belangen van 
partijen

Zeggenschap en controle over 
proces en inhoud

Ondernemingskamer c.q. onderzoeker Partijen

Kenmerk Dwang: de ene partij betrekt de andere partij in een procedure Vrijwilligheid: partijen besluiten tot en voeren een 
mediation op basis van vrijwilligheid

Uitkomst - Openbare gerechtelijke uitspraak
- (Meestal) openbaar onderzoeksrapport 
- Rechterlijk oordeel

- Vertrouwelijke vaststellingsovereenkomst
- Door partijen gekozen oplossing

Aard van de oplossing Juridisch Onbeperkt

Beroepsmogelijkheden Cassatieberoep bij de Hoge Raad Geen

Tijdsinspanning 1e fase: indiening processtukken, zitting(en), medewerking aan 
het onderzoek

Gemiddeld drie bijeenkomsten met mediator à 2 uur

Doorlooptijd 1e fase (enquêteverzoek en onderzoek):
Niet-beursvennootschappen:
Gemiddeld 440 dagen inclusief onderzoek van gemiddeld 306 dagen
Beursvennootschappen:
Gemiddeld 564 dagen inclusief onderzoek van gemiddeld 264 dagen

Gemiddeld 57 dagen
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bestuurders. We hebben hierbij gebruikgemaakt van 

meetinstrumenten en analysemethode van de sociaal-

psychologische literatuur. In totaal hebben wij twaalf 

ondernemingen en instellingen onderzocht, waarbij 

sprake is van een scheiding tussen leiding en eigen-

dom. 92 bestuurders en commissarissen werd gevraagd 

hun medecommisarissen en bestuurders van de betref-

fende organisatie te beoordelen, dit resulteerde in 

662 interpersoonlijke beoordelingen. Er werd onder 

andere gevraagd naar onderling conflict, vertrouwen 

en invloed. Ieder lid van de raad van commissarissen en 

ieder lid van de raad van bestuur werd met behulp van 

uitgebreide vragenlijsten geïnterviewd. Wij hebben 

met deze interviews en vragenlijsten een grote hoeveel-

heid informatie verzameld. Deze informatie is voor de 

deelnemende organisaties tevens gehanteerd als input 

voor de zelfevaluatie.

invloed van de voorzitter
Kortgeleden hebben wij in samenwerking met de Ne-

derlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 

het boardroom dynamics-onderzoeksrapport uitgebracht 

Over commissarissen wordt veel geschreven, zowel in de 

wetenschappelijke literatuur als in vakbladen en last but 

not least in de populaire pers. Het functioneren van raden 

van commissarissen heeft een centrale plaats in het corpo-

rate governance-onderzoeksgebied. Onderzoek naar het 

functioneren van deze raden wordt echter gehinderd, 

omdat het voor onderzoekers doorgaans niet mogelijk 

is om daadwerkelijk waar te nemen wat zich afspeelt 

in de bestuurskamers. Bij gebrek aan betere informatie 

maken onderzoekers dan vaak gebruik van publiekelijk 

beschikbare informatie zoals de samenstelling van de 

raad en de financiële prestaties van organisaties. Een 

aantal onderzoekers werkt met interviews en er zijn 

onderzoekers die gebruik kunnen maken van eigen 

ervaringen, bijvoorbeeld omdat zij zelf commissaris 

zijn of omdat zij zelf commissarissen adviseren.

onderzoeksopzet 

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij, met 

name vanwege de welwillendheid van commissaris-

sen en bestuurders, onderzoek hebben kunnen doen 

naar de onderlinge relaties tussen commissarissen en 

dat is gebaseerd op deze verzamelde informatie. De 

meest in het oog springende uitkomst van het rapport 

is dat er sprake is van een rangorde. Bovenaan deze 

rangorde staat de voorzitter van de raad van commissa-

rissen, gevolgd door de bestuursvoorzitter. Dan komen 

de reguliere bestuurders, gevolgd door de reguliere 

commissarissen. Er is dus een groot verschil tussen de 

invloed van de voorzitter van de raad van commissa-

rissen en de invloed van reguliere commissarissen. In 

de interacties tussen commissarissen en bestuurders 

staan de reguliere commissarissen namelijk onder in 

de rangorde.

De grote invloed die op basis van dit onderzoek blijkt 

te liggen bij de voorzitter van de raad van commis-

sarissen, gevolgd door de voorzitter van de raad van 

bestuur, past bij het beeld dat wij hebben op basis van 

de vele gesprekken die wij voerden met bestuurders en 

commissarissen, ook buiten het onderhavige onder-

zoek. Voor iemand die overweegt om een commis-

sariaat te aanvaarden, is dit van groot belang. Als men 

geen vertrouwen heeft in de voorzitters, doet men er 

in de meeste gevallen goed aan een functie als commis-

saris niet te aanvaarden. De invloed die men heeft om 

de te verwachten tekortkomingen te compenseren of 

te corrigeren, is waarschijnlijk te beperkt om tot een 

bevredigend functioneren te komen.

successieplanning
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de succes-

sieplanning voor de beide voorzitters van groot belang is. 

Wij zien nu vaak dat voorzitters van raden van commissa-

rissen worden gezocht binnen de raad van commissaris-

sen zelve. Daar is veel voor te zeggen, maar het betekent 

wel, dat men bij de selectie van gewone commissarissen 

onderzoek

door: Dennis Veltrop 
      en Jaap van Manen

more
equal tHan otHers

some animals are
over de
auTeurs

dennis veltrop is als onderzoeker 
verbonden aan de Rijkuniversiteit 
Groningen en doet onderzoek 
naar het functioneren van raden 
van commissarissen en raden van 
bestuur.

jaap van manen is als boardroom-
consultant verbonden aan het 
Strategic Management Centre in 
Laren en als hoogleraar Corporate 
Governance aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

onderzoek naar invloed binnen 
raden van commissarissen

in hEt kort

dennis veltrop en jaap van manen concluderen dat in de media te veel macht 
wordt toegekend aan commissarissen zonder daarbij onderscheid te maken tussen 
de voorzitter en de andere commissarissen. Het is de voorzitter van de raad van 
commissarissen, gevolgd door de voorzitter van de raad van bestuur, wiens invloed 
het grootst is. Als een nieuwe kandidaat voor de raad geen vertrouwen heeft in de 
voorzitter, doet men er in de meeste gevallen goed aan een functie als commissaris 
niet te aanvaarden. De invloed die men heeft om de te verwachten tekortkomingen 
te compenseren of te corrigeren, is waarschijnlijk te beperkt om tot een bevredigend 
functioneren te komen. In de interactie tussen commissarissen en bestuurders staan 
de reguliere commissarissen onderaan in de rangorde.

al dient te onderzoeken of daar potentiële voorzitters 

bij zijn. Daarbij is het goed te bedenken dat geschikte 

kandidaat-voorzitters om allerlei redenen in de loop van 

de tijd niet (meer) beschikbaar kunnen blijken voor het 

voorzitterschap. Misschien moet iedere nieuwe commis-

saris de spreekwoordelijke maarschalkstaf in zijn ransel 

hebben. In de populaire media en soms ook in vakbladen 

wordt veel macht toegekend aan commissarissen zonder 

daarbij onderscheid te maken tussen de voorzitter en de 

andere commissarissen. Dat beeld is naar ons oordeel toe 

aan bijstelling.

Andere uitkomsten van ons onderzoek zijn dat lidmaat-

schap van zware commissies zoals de auditcommissie 

nagenoeg geen rol speelt in de onderlinge verhoudingen. 

Verder zien we dat het aantal nevenfuncties, met uitzon-

deringen van commissariaten, leidt tot een grotere mate 

van beïnvloedbaarheid. Voor commissariaten geldt juist 

het tegenovergestelde, naarmate het aantal commissaria-

ten toeneemt is een commissaris minder beïnvloedbaar.

In media wordt veel macht toegekend aan 
commissarissen zonder onderscheid tussen 
voorzitter en andere commissarissen

wat is de hiërarchie binnen 
    raden van commissarissen? 
         en hoe gaat het er echt toe? 
             dennis veltrop en Jaap van 
               manen onderzochten het. er blijkt 
                 een groot verschil bij het uitoefenen van 
            invloed tussen de voorzitter en de gewone 
                           commissarissen.
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doorvraGen, doorvraGen 
     en noG eens

door vragen

Bij het beoordelen van IT-projecten 
moet de commissaris meer challenger zijn

door: Erik van Zadelhof

thema

Als het fout gaat met automatiseringsprojecten, dan 

kan zich dat vertalen in geld (afschrijving, of het niet 

realiseren van de gewenste voordelen) of in disruption, 

dat wil zeggen dat een essentieel bedrijfsproces tot 

stilstand komt. Mats Beem is partner bij BastaGroup 

en ziet in de praktijk een enorme afstand tussen de 

IT-mensen enerzijds en het bestuur en de commissaris-

sen anderzijds. Beem: ‘Wat je ziet is dat naar dit soort 

processen en investeringsbeslissingen wordt gekeken 

vanuit het perspectief van risk management. Een risk 

manager kijkt naar welke processtappen zijn doorlopen. 

Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar er wordt wel een 

te groot gewicht aan toegekend als daarnaast het inzicht 

van iemand met een materieel oordeel ontbreekt. Ik durf 

wel te zeggen dat materiële oordeelkundigheid in de 

meeste bestuurskamers en de meeste raden van commis-

sarissen ontbreekt. Niet alleen is er een enorme afstand 

tussen de beslissers enerzijds en de materiedeskundigen 

anderzijds, ook opereert de CIO in de meeste gevallen 

niet op het niveau waarop dat zou moeten. Sowieso vind 

ik het begrip “CIO” een voorbeeld van titelvervuiling, 

want vaak gaat het om de IT-directeur, die niet zelf in de 

raad van bestuur zit, maar rapporteert aan de CFO, de 

CRO of de COO. Een berucht voorbeeld waarbij het fout 

ging, was de implementatie van een ERP-systeem bij 

Free Record Shop. ERP staat voor Enterprise Resource 

Planning; het ziet toe op de geld- en goederenstromen 

binnen een onderneming. Je kunt je voorstellen dat een 

bedrijf als Free Record Shop – maar ook Ahold en talloze 

andere ondernemingen – daarvan zeer afhankelijk is; als 

je ERP-systeem niet op orde is, kun je simpelweg niets 

verkopen. In het geval van de Free Record Shop was de 

bestuursvoorzitter nota bene door consultants gewaar-

schuwd dat invoering van dat systeem te riskant was, 

maar dat advies is in de wind geslagen en het systeem is 

toch ingevoerd. Natuurlijk ging het fout ten koste van 

grote operationele verliezen en het heeft jaren geduurd 

voordat de problemen weer onder controle waren. 

Een vraag die je in dit geval dus niet kunt negeren – al 

helemaal niet nu het een beursgenoteerd bedrijf betrof 

– is: waar waren de commissarissen bij het beoordelen 

c.q. goedkeuren van dit project? Ook het voorbeeld van 

de Ceteco-zaak waarin de commissarissen voor hun 

tekortschietend toezicht voor een enorm bedrag aan-

sprakelijk zijn gesteld, is uiteindelijk terug te voeren op 

falende automatisering; men had onvoldoende inzicht 

in de commerciële gegevens, dus ga nu niet zeggen dat 

je je als commissaris kunt veroorloven geen toezicht te 

houden op de IT binnen een bedrijf.’

tot welk detailniveau? 
Arno IJmker, managing partner van onafhankelijk 

adviesbureau Quint Wellington Redwood, herkent 

het beeld, maar volgens hem is daarmee de kous nog 

niet af. Het is naar zijn overtuiging mede een taak van 

commissarissen om kritische vragen te stellen over IT-
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naar schatting wordt in nederland jaarlijks meer dan 1 
miljard verspild aan slecht doordachte of slecht uitge-
voerde externe it-dienstverlening. deze verspilling doet 
zich zowel voor bij de overheid als bij ondernemingen en 
geldt zowel voor projecten als voor continue dienstver-
lening (outsourcing). als deze contracten enige omvang 
hebben – het kan al snel om vele tientallen miljoenen 
gaan – dan ligt er bij de beoordeling hiervan ook een 
taak voor de commissarissen. die lopen echter graag om 
de materie heen, uit onbekendheid of uit ongerechtvaar-
digd vertrouwen in het bestuur en in de door het bestuur 
aangestelde managers. Bij het contracteren en bewa-
ken van dergelijke dienstverlening is doorvragen en een 
goede interne governance een essentiële voorwaarde.
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outsourcing
IJmker wijst er ten slotte ook op dat de 

problematiek niet alleen betrekking 

heeft op het beoordelen van IT-pro-

jecten maar ook, in bredere zin, op 

outsourcing. Het gaat dan om zeer

wezenlijke beslissingen, die het be-

drijf in het hart raken. ‘Organisaties 

gaan bij outsourcing meerjarige con-

tracten aan waarbij het succes van de 

dienstverlening niet alleen bepaald 

wordt door de professionaliteit 

van de externe dienstverlener, 

maar ook door het vermogen van de 

uitbesteder om zo’n contract te managen. De governance-

bijlage bij zo’n contract is dan vaak het belangrijkste 

onderdeel omdat daarin wordt vermeld wie voor wat 

verantwoordelijk is en wat er moet gebeuren bij proble-

men. Niet zelden wordt de raad van commissarissen dan 

als hoogste escalatie-orgaan bestempeld, hetgeen ons in-

ziens niet synchroniseert met de toezichthoudende taak. 

Voorbeelden als Delta Lloyd (draaide een niet-succesvolle 

uitbesteding weer terug) laten zien dat bij in- en outsour-

cing een goede interne governance van wezenlijk belang is 

om te zorgen dat IT, directie en raad van commissarissen  

elkaar versterken in plaats van elkaar  verzwakken.Er valt 

hier nog heel wat terrein te winnen.’ 

gebeurde bijvoorbeeld bij Wessanen, waar uiteindelijk 

37,6 miljoen moest worden afgeschreven. Dat was meer 

dan een gemiddelde jaarwinst in die tijd. De relatie 

tussen deze ramp, want anders kun je het niet noemen, 

en de acties van de commissarissen is op zijn zachtst 

gezegd onduidelijk. De bestuursvoorzitter ging 

bijvoorbeeld weg met een royaal pakket. Een ander 

voorbeeld betreft de beruchte WIA-deconfiture bij 

UWV, waarbij 87 miljoen moest worden weggespoeld, 

in dat geval ook nog eens op kosten van de belastingbe-

taler. Ook wordt de beruchte ombouw van de Konmar-

supermarkten genoemd waarbij er een totale mismatch 

bestond tussen de marketing en de IT, waardoor de 

winkels gewoon niet goed konden worden bevoorraad. 

Opnieuw is hier de vraag: waar waren de commis-

sarissen? Beem: ‘In het kader van de countervailing 

power die van hen mag worden verwacht, is er voor hen 

ook een rol te spelen bij het bieden van tegenwicht aan 

de agressie van marktpartijen. Een adviesbedrijf als 

Accenture heeft als doelstelling om jaarlijks de omzet 

bij klanten te verdubbelen, dus je kunt op je vingers 

uittellen dat dat een keer verkeerd moet gaan. Veel 

afwegingen bij IT-projecten worden gemaakt door 

degenen die daar ook zelf belang bij hebben. Dus als 

de commissarissen daar hun nuchterheid en kritische 

vragen kunnen inbrengen, dan is dat buiten-

gewoon wezenlijk.’

‘En dat is tot op zekere hoogte ook wel begrijpelijk. 

IT’ers leven in een andere wereld, denken in enen en nul-

len en spreken in onbegrijpelijke afkortingen. Het is dus 

essentieel dat er een vertaalslag is tussen die wereld, het 

bestuur en de toezichthouders. De toezichthouders van 

hun kant mogen er niet op vertrouwen dat het “wel goed 

geregeld is” of  “dat de zaken in goede handen zijn bij 

X”. IT’ers en de daarvoor verantwoordelijken moeten op 

dezelfde manier bevraagd worden als de verantwoorde-

lijken van andere business units. Dat je het niet begrijpt, 

mag niet de reden zijn om het dan maar te accepteren. 

Dat zou je bij een CFO immers ook niet doen. Het advies 

in al zijn simpelheid luidt dus: net zolang doorvragen 

totdat je het wel begrepen hebt. Als je als commissaris 

platitudes terugkrijgt op je vragen, kan dat juist een sig-

naal zijn dat het niet goed zit en dat je moet doorvragen.’

zonodig terugfluiten
Als complicerende factor bij dit alles wordt wel gezien 

het feit dat IT-verkopers erop zijn getraind om hun 

toekomstige klanten te prikkelen in hun dream brain 

in plaats van in hun smart brain.  Dat betekent dat een 

ideale wereld wordt voorgespiegeld bij aanschaf van het 

systeem met louter mogelijkheden en zonder onmoge-

lijkheden. Als dan een  IT’er met verstand van zaken in 

de organisatie de neiging heeft om in het aankoopproces 

op de rem te gaan staan, dan wordt hij vaak ervaren als 

hinderlijk, als iemand die het proces ophoudt. Zo’n 

IT’er zal dan het onderspit delven in een organisatie met 

een ambitieuze bestuursvoorzitter. En ook daar ligt er 

dan een rol voor de commissarissen om een optimum 

te vinden tussen ambitie en realiteitszin en zonodig de 

bestuursvoorzitter te temperen of terug te fluiten. 

Beem: ‘Of het kan, is altijd de verkeerde vraag. Het kan 

namelijk altijd. Commissarissen moeten vragen naar de 

consequenties en de alternatieven. Als dan het antwoord 

is dat er maar één optie is, moeten de alarmbellen gaan 

rinkelen. Er zijn altijd meerdere opties. Het probleem 

is dat de IT-functie in veel organisaties is weggeorgani-

seerd ofwel door outsourcing ofwel door het creëren van 

veel te grote afstanden tussen de managers die het oor 

van het bestuur hebben en hen die er werkelijk verstand 

van hebben. Op die manier komen de doelen van de 

organisatie en de systemen om die doelen te bereiken 

nergens bij elkaar. Vergelijk het met een ziekenhuis. Als 

daar de OK zou worden gerund door het hoofd bedrijfs-

voering, dan zou je daar geen patiënt meer krijgen. Toch 

is dat wat in veel bedrijven gebeurt, en blijkbaar vinden 

we dat allemaal normaal.’

tegenwicht
Beem en IJmker wijzen op de vele bedrijven waar op 

deze manier miljoenen worden verspild zonder dat 

daar verantwoordelijkheid voor wordt afgelegd. Dat 

projecten, maar de vraag is ook tot welk detailniveau 

zij moeten gaan. Waar ligt de subtiele grens tussen 

de verantwoordelijkheid van de IT-manager(s) en de 

directie, en hoe staat het met de echte IT-kennis 

van commissarissen: is het bijvoorbeeld 

realistisch dat zij vragen stellen over 

gedetailleerde 

bepalingen 

van een IT-

leveringscon-

tract? Daar zit 

het probleem. 

IJmker: 

‘Onze ervaring 

is dat bij grote 

IT-uitgaven de interne 

governance vaak te wensen 

over laat. Grosso modo heeft de 

IT-manager de taak om een systeem 

of bepaalde dienstverlening extern in 

te kopen, de directie is verantwoordelijk 

voor de bedrijfsvoering en de commissarissen 

moeten toezicht houden. Dat klinkt logisch, 

maar hoe dat moet is vaak onvoldoende of heel 

erg ad hoc geregeld. Commissarissen moeten minimaal 

duidelijk afspreken met de directie binnen welke kaders 

de directie mag en moet acteren, zonder op de stoel van 

de directie te gaan zitten. De vragen van de raad van 

commissarissen aan de directie die daarbij horen, zijn: 

“Op welke manier heb je de leverancier geselecteerd? 

Wat zijn je alternatieven? Heb je voldoende referenties 

gecheckt? Is deze opdracht wel winstgevend voor de le-

verancier(!)? Wat is de impact op onze organisatie? Is het 

financiële plaatje onafhankelijk doorgerekend en door 

wie? Welke go - no go momenten zijn er ingebouwd? Wel-

ke exit-clausule zit er in het contract?”. En dit zijn nog 

maar een paar van de essentiële vragen waar een raad van 

commissarissen een antwoord op zou moeten krijgen. 

Veel organisaties leggen dit soort vragen inmiddels vast 

in zogenoemde governance manuals, zodat niet elke keer 

opnieuw de vraag wordt gesteld waar de commissarissen 

zich wel en niet mee moeten bemoeien. De IT-manager 

kan dan ook zorgen dat de directie wel beslagen ten ijs 

komt bij het presenteren van een investeringsvoorstel.’

Het is niettemin de ervaring van Beem dat bestuurders 

en commissarissen het liefst om de hete brij heen lopen. 

IT-verkopers worden erop getraind om hun 
toekomstige klanten te prikkelen in hun 
dream brain in plaats van in hun smart brain

Dat je ‘t niet begrijpt, 
mag niet de reden 
zijn om het dan maar 
te accepteren

arno ijmkEr mats bEEm

Arno IJmker is Managing Partner bij Quint Wellington 
Redwood, een onafhankelijk managementadviesbureau dat 
zich toelegt op het oplossen van IT- en BPO gerelateerde or-

ganisatievraagstukken. IJmker is naast zijn rol bij Quint onder 
meer lid van de Raad van Advies bij ‘Platform Outsourcing 

Nederland’ en bestuurslid van noodhulporganisatie ‘Medair’.

Mats Beem is Partner in BastaGroup, en heeft veel erva-
ring als interim CCO / CIO en adviseur bij ondernemingen 
zoals Rabo, CSM, AkzoNobel en Philips. Beem is wiskun-
dige met deelcurricula psychologie en informatica, en een 
MBA van IMD. BastaGroup adviseert op het snijvlak van 
informatie, organisatie, technologie en management.
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het  groene  plafond
elke raad van commissarissen heefT een peTer

Bij de rondvraag informeert peter, een van de com-
missarissen, naar het beleid aangaande duurzaam 
ondernemen. dat hebben we geweten.

column

door: Conja ter Bekke

conja 
tEr bEkkE
WiE:  Conja ter Bekke 
(1959)  
Wat: werkzaam bij 
Mens Mentis Consul-
tancy en toezicht-
houder bij meerdere 
organisaties.
contact: Wilt u naar 
aanleiding van dit 
artikel een vraag stellen 
of een discussie star-
ten? Meldt u zich dan 
aan voor de ‘LinkedIn 
Group’ de commissaris. 
Conja Ter Bekke is reeds 
‘Group Member’ en zal 
op uw vragen reageren.

Hoe groen is uw DNA? Beperkt het zich 
tot scharrelkip in de kantine of is het 
beleid verheven tot sociaal en ethisch
fundament, ingebed in de bedrijfsketen?

‘
scenario a 

De volgende bijeenkomst worden we getrakteerd op een 

gelikte presentatie. Met veel tromgeroffel en trompet-

geschal, weidt de presentator uit over het grote succes. 

De organisatie voldoet aan de meest tropische nor-

men, onze aanpak wordt ook buiten de branche en de 

landsgrenzen geprezen en geldt als groot voorbeeld. Het 

bestuur toont aan dat het containerbegrip Duurzaam 

Ondernemen van zijn abstractie is ontdaan en dat het 

een beheerssysteem heeft ingevoerd. Helaas komt dit 

scenario slechts sporadisch voor. (Overigens was het ui-

teraard voor ons als raad van commissarissen nog lastig, 

de goed bedoelde intenties van de wezenlijk behaalde 

resultaten te onderscheiden). 

scenario B
Het bestuur schiet in de kramp. Rollende ogen, amper 

onderdrukt gekreun. Eerst Tabaksblat, toen Frijns, 

wat nu weer? Peter zit in een lastig parket. Hij heeft 

nog geen medestanders, maar ziet wel de noodzaak 

tot bewustwording bij de organisatie. Hij wil graag de 

dialoog aangaan en consensus bereiken. Hij vraagt of dit 

onderwerp voor de volgende bijeenkomst kan worden 

geagendeerd.  Scenario B is geen uniek fenomeen, de 

stap naar duurzaam ondernemerschap betekent veelal – 

uitzonderingen daargelaten – een intensieve metamor-

fose en behoeft dikwijls een stevige mentaliteitsomslag. 

De uitdaging komt ook nog uit een andere hoek. Uit 

recent onderzoek is gebleken, dat qua pikorde de regu-

liere commissaris onderaan bungelt. De meest invloed-

rijke rol is weggelegd voor de president-commissaris, 

nummer twee de CEO, gevolgd door de overige bestuurs-

leden. In het politiek labyrint heeft  de gewone commis-

‘
saris dus niet zoveel invloed. De voorzitter is van het type 

dat een sterke behoefte heeft om de stoerste woerd in de 

kolk te zijn (zo wijst onderzoek uit). Bovendien is een 

commissaris afhankelijk van de informatievoorziening 

vanuit het bestuur. Pas als de commissaris zich niet te 

veel laat beperken door deze krachtenvelden, kan hij zijn 

toegevoegde waarde bewijzen.  

Ergo, diegene die zich door aanmatigend gedrag met 

een kluitje het riet in laat sturen, zit nochtans tegen het 

plafond én met de gebakken peren. U, als commissaris, 

maakt zelf het verschil. En anders kunt u overigens 

altijd nog aftreden. Bent u er nog, laat u zich afserveren,  

of blijft het bij instemmend meemompelen?  En hoe 

groen is uw plafond, wanneer u het duurzaamheidsrap-

port niet wenst te integreren in het jaarverslag, daar 

u risico loopt aansprakelijk gesteld te worden omdat 

de gerealiseerde doelen schromelijk zijn overdreven? 

En hoe groen is het, om maatschappelijk uit de pas te 

lopen met het beloningsbeleid,  terwijl dat kennelijk 

wel acceptabel is ten aanzien van prestatie-indicatoren 

van uw peergroups? Hoe groen is uw DNA, beperkt het 

zich tot scharrelkip in de kantine, een papieren tijger of 

is het beleid verheven tot sociaal en ethisch fundament, 

ingebed in de  bedrijfsketen? Bezint eer gij begint, hoor 

ik u al denken. Elke raad heeft een Peter. Een commissa-

ris die inziet dat het beter kan en beter moet. En in elke 

commissaris schuilt een Peter, ook in u. Die het lef heeft 

een onvermijdelijke uitdaging als Duurzaam Onderne-

merschap aan de orde te stellen. Want eerdaags levert 

het geen voorsprong meer op, maar een negatief imago 

in het geval de organisatie er niets mee doet. Dwingend 

advies leidt tot blokkade, ideeën inspireren. Echter, de 

vrijblijvendheid is voorbij. En Peter heeft dat begrepen.
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‘Het werk van R&B (Resocialisatie en Begeleiding) 

bestaat al sinds 1992. Twee politie-inspecteurs, Rob Raat 

en Richard Bos, begeleiden sinds die tijd licht criminele 

jongeren die veelplegers zijn in het project Beware, Watch 

Out. Een à twee keer per week komen ze bijeen in een 

oude bouwkeet vlakbij het politiebureau Meer en Vaart 

in Amsterdam-West. Tijdens de bijeenkomsten bij hun 

honk brengen de politiemannen de jongens weer struc-

tuur en discipline bij. 

Onderdeel van die aanpak is dat een van de inspecteurs 

op koopavond met de jongens de stad in gaat om win-

keldiefstal door andere jonge criminelen te verijdelen. 

Op hun aanwijzing lukt het de politie eenvoudiger om 

deze brutale jonkies in de kraag te grijpen. De jongens 

die meedoen, krijgen daar een kleine vergoeding voor. 

‘Het project dreigt in 2002 stil te komen liggen als de 

Belastingdienst de politie een naheffing van 1,5 miljoen 

gulden oplegt voor het feit dat er tien jaar geen loonbe-

lasting is afgedragen voor die jongens.’

verontwaardigd
De politie is verontwaardigd en wil stoppen met Beware, 

Watch Out. Maar Dries Zee, oud-politiecommissaris van 

bureau Warmoesstraat en Rotary-lid, wil zich daar niet 

bij neerleggen, omdat veel kinderen dankzij het pro-

gramma weer op het rechte pad zijn gekomen. 

Zee, Raat en Bos bedenken een plan om niet alleen lichte 

criminelen, maar ook iets zwaardere jongens deel te 

laten nemen aan een project dat de jongens vijf dagen 

per week begeleidt gedurende acht à tien maanden. ‘Dat 

plan dreigt ook om zeep te worden geholpen, totdat 

Dries Zee en ik via de Rotary geld weten in te zamelen 

en Dries een keurige bestuurder weet te strikken’, lacht 

Baan om zijn eigen rol.

Baan zegt meteen ja als hij wordt gevraagd een actieve 

rol te spelen in de Stichting R&B die voor dat doel wordt 

opgericht. ‘Ik was net opgestapt bij Philips en begonnen 

met een aantal commissariaten. Ik vond het een briljant 

idee om deze jongeren zo weer structuur en discipline 

bij te brengen waar zij voor de rest van hun leven profijt 

van zouden hebben.’

‘Het idee is dat we ze duidelijk maken dat wat ze doen 

echt niet kan, maar dat we ze als mens altijd blijven 

respecteren. Vaak zijn de achtergronden van die jongens 

niet mals. Ze komen bijvoorbeeld uit een crimineel ge-

zin waar vandaag nog vijf laptops nodig zijn, hun vader 

is weg of onbekend. Ik ben me gaan verbazen over zaken 

waar een ander misschien geen weet van heeft. Waarom 

zetten we iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats 

zonder geld op straat als ze uit de gevangenis komen? 

Zorg voor woonruimte en schakel meteen de schuld-

hulpverlening in.’

dwars denken
Wat Baan meeneemt uit zijn Philips-tijd is zijn vermo-

gen om een grote groep mensen voor een doel te winnen 

en te motiveren zich daarvoor in te zetten. ‘Ik kan dwars 

denken, daarom was ik snel overtuigd mijn bijdrage aan 

dit doel te geven.’ Hij weet ook stageplekken voor de 

jongens te regelen. ‘Als je hun een baan geeft waarin ze 

slagen ondanks hun strafblad, geef je ze weer vertrou-

wen in hun toekomst.’

De stichting kan de oude politiekeet blijven gebruiken, 

net als een oude politiebus én de twee betrokken inspec-

teurs bleven op de loonlijst van de politie. ‘We deden 

immers werk dat anders op het bordje van de korpschef 

terechtkwam.’ 

Na drie jaar dient een nieuw obstakel zich aan als de 

Adri Baan over zijn betrokkenheid bij heropvoeding criminele jongeren:

‘Waarom zetten we iemand zonder vaste  
 woon- of verblijfplaats en zonder geld 
 op straat als die uit de gevangenis komt?’

dwars 
denken’

‘ik kan

door: Gwen van Loon  
Foto: Hans Vissers

nevenfunctie

adri Baan (68) raakte bij toeval verzeild bij de begeleiding van 
criminele jongeren via de rotary club amsterdam waar hij lid van 
wordt als het hoofdkantoor van philips eind jaren negentig naar de 
hoofdstad wordt verplaatst. daar raakt hij vrijwel meteen betrok-
ken bij een project dat criminele jongeren met meervoudige pro-
blematiek begeleidt die veel overlast veroorzaken in amsterdam-
west. Baan wordt voorzitter van de stichting r&B die de jongens 
wil resocialiseren. 

››
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??duBBele

petten

‘Het idee is dat we ze duidelijk maken dat 
wat ze doen echt niet kan, maar dat we ze 
als mens altijd blijven respecteren’

stichting vriEndEn van r&b

De Stichting R&B – Resocialisatie en Begeleiding – is opgericht in 2002 als samenwerkingsverband tussen politie, jeugdhulpverlening, gemeente 
Amsterdam en de Rotary Club Amsterdam. De stichting richt zich op ‘criminele’ jongeren, oorspronkelijk alleen in Amsterdam-West, met een 
meervoudige problematiek. Tegenwoordig gaat het om jongens van 11 tot en met 17 jaar oud in heel Amsterdam.
Eind 2009 is de leiding overgedragen aan de Stichting Spirit die een groot aantal begeleidingstrajecten van jongeren met allerlei problematieken 
in haar pakket heeft. Daardoor heeft het project R&B inmiddels een vaste plaats gevonden in de behandelmogelijkheden voor criminele jongeren 
in Amsterdam. De eerste stichting is opgeheven en vervangen door de Stichting Vrienden van R&B die nog tot het einde van dit jaar een financiële 
bijdrage levert aan het traject.

rondetafel

door: Erik van  Zadelhof‘Participatiecommissarissen moeten in de eerste plaats coach zijn’

Hoe wordt de raad van commissarissen in de wereld waarin jullie werken 
meestal vormgegeven?
Leo Schenk: In de ondernemingen waarin wij investeren 

– dat zijn grofweg bedrijven met een omzet tussen 25 en 

150 miljoen – kunnen wij wel volstaan met een driekop-

pige raad van commissarissen. Wij willen er in ieder geval 

geen Poolse Landdag van maken, daar wordt niemand 

gelukkig van. Meestal werkt het zo dat een lid door ons 

zelf wordt voorgedragen, een lid door het management 

en een lid wordt gezamenlijk benoemd. Dat is meestal de 

voorzitter, liefst een onafhankelijke derde met statuur. 

Complementariteit vinden wij hierbij belangrijk en 

verder dat er een zekere afstand bestaat tussen de aandeel-

houders en commissarissen. De governance ligt dan vast 

in de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.

Jeroen Nienhaus: Ook Gilde kiest voor een driekoppige 

raad van commissarissen, maar wij gaan daar – vaak in 

de persoon van een van de managing partners van Gilde 

– wel zelf inzitten, zodat ook onze eigen kennis kan 

worden ingebracht.

Carel van Bemmelen: NPM neemt nooit zelf een rol in 

de raad van commissarissen, maar zoekt wel een goed 

evenwicht tussen de scheiding der machten enerzijds en 

de relatie met de investment manager(s) anderzijds. Het 

belangrijkste is dat je als commissaris bepaalde kwalitei-

ten hebt die iets toevoegen. In mijn geval concentreert 

mijn rol zich – als door NPM aangestelde commissaris – 

doorgaans vaak rond strategie, marketing en sales. 

wie geld stopt in een onderneming doet dat meestal om er wijzer van te 
worden. de investering bestaat niet alleen uit het leveren van kapitaal, 
maar vooral ook uit aandacht. die aandacht wordt vaak – naast het mee-
participerende management – gegeven door de commissarissen, die al 
dan niet worden aangesteld door het private equity-huis. worden daarmee 
potentiële belangenconflicten gecreëerd? meestal niet, zo is de overtuiging 
van carel van Bemmelen (commissaris bij verschillende npm-deelnemin-
gen), leo schenk (synergia) en jeroen nienhaus (Gilde equity manage-
ment Benelux). dla piper-advocaten casper Hamersma en aston Goad 
spraken met hen.
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gemeente de subsidieaanvraag voor de volgende periode 

afwijst. De gemeente koopt liever expertise in bij een 

grotere stichting. ‘Zo komen we in contact met de Stich-

ting Spirit, maar vooralsnog krijgen we uiteindelijk het 

voordeel van de twijfel als we kunnen aantonen dat onze 

aanpak werkt.’

geld lospeuteren
Maar bij elke verlenging bezorgt het krijgen van 

voldoende financiële middelen de stichting hoofd-

brekens. ‘Op een goed moment werkten we niet meer 

alleen voor Amsterdam-West. Dat betekende dat we 

bij zeven stadsdelen geld moesten lospeuteren.’ Toch 

slagen Baan en zijn medebestuurders er steeds in dat 

voor elkaar te krijgen.

Als de Dienst Openbare Orde en Veiligheid in 2009 als 

voorwaarde voor nog een verlenging een professionele 

leiding eist, zoekt R&B definitief aansluiting bij Spirit. 

Baan wordt voorzitter van de Stichting Vrienden van 

R&B die eind dit jaar wordt opgeheven. ‘Nu is onze 

‘R&B-aanpak een vast onderdeel bij de aanpak voor 

criminele jongeren in Amsterdam’, vertelt Baan trots. 

De initiatiefnemers van het eerste uur, Rob Raat is nog 

steeds in dienst van de politie en Richard Bos werkt nu 

bij de Stichting Spirit, hebben nog altijd de dagelijkse 

leiding. ‘Wat zij heel knap doen, is de jongens een 

spiegel voorhouden, terwijl ze gebruikmaken van 

Amsterdamse humor. Daardoor wordt het geen rigide, 

belerende schoolklas, maar steken de jongens er echt 

iets van op.’ 

Wat hij heeft opgestoken van R&B? ‘Ik denk dat ik 

alerter ben dan veel andere commissarissen op mo-

gelijke vormen van criminaliteit en fraude, ook door 

mijn voorzitterschap van de raad van toezicht van de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar ik let ook 

heel goed op potentiële belangenverstrengeling bij 

commissarissen. Al heb je recht op alle informatie en 

ben je gemachtigd mee te stemmen over alle besluiten, 

je kunt daar ook vrijwillig van afzien. Daar probeer ik 

door deze ervaring nadrukkelijk op te sturen.’ 

WiE:  Adri Baan zat tot 
2001 in de raad van be-
stuur bij Philips waar hij 
in 1969 in dienst kwam. 
Sindsdien is hij toe-
zichthouder. Hij vervult 
die rol op dit moment 
onder meer bij Imtech, 
Océ, de Universiteit van 
Amsterdam en het AMC. 
Bij Dockwise, VolkerWes-
sels en Wolters Kluwer 
is hij voorzitter van de 
raad van commissarissen. 
Eerder was de voorma-
lige Philips-topman ook 
voorzitter van de raad van 
toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten.
nEvEnFunctiE: 
voorzitter Stichting 
vrienden van R&B, 
Amsterdam-West

adri baan
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De aandeelhouder is uit op verhoging van rendement, terwijl een commissaris 

ook rekening moet houden met de belangen van alle stakeholders. Leidt dat tot 

een tegenstrijdig belang?

Carel van Bemmelen: Ik heb zelf nog nooit een conflict 

meegemaakt dat voortvloeide uit onduidelijkheid over 

de verschillende rollen of belangenverstrengeling, maar 

nu en dan komen zulke conflicten wel voor. Als zo’n 

conflict zich niet verdraagt met je eigen positie, dan is 

er maar een ding dat je kunt doen: terugtreden. Maar je 

moet goed begrijpen dat ons uitgangspunt steeds is om 

waarde toe te voegen voor de lange termijn. Dat is nu 

eenmaal in ieders belang en daarom doen belangencon-

flicten zich niet zo vaak voor. Dat lijkt mij meer iets dat 

speelt in de belevingswereld van juristen dan in onze 

eigen praktijk.

Jeroen Nienhaus: Zelf heb ik in een bepaalde investe-

ringssituatie ook wel eens een belangenconflict meege-

maakt, waar je pragmatisch mee kunt omgaan. Je zegt 

dan: bij agendapunt 3 stap ik even uit de vergadering. 

Maar die situaties zijn toch zeer incidenteel. Kijk, in pri-

vate equity wordt op drie manieren geld verdiend. Ten 

eerste door schuldfinanciering, waarbij leverage wordt 

gerealiseerd door de inzet van vreemd vermogen. Ten 

tweede door het kopen en vervolgens doorverkopen van 

deelnemingen tegen een hogere factor (oftewel multiple) 

dan waarvoor de deelneming is gekocht. En ten derde 

door groei c.q. winstverbetering van de onderneming 

waarin wordt geïnvesteerd. Het derde is het mooiste en 

zorgt, – op zijn Engels gezegd – steeds  voor alignment 

of interests van kapitaal en arbeid. Dit is onze primaire 

manier van waardecreatie. Het willen verhogen van 

het rendement van de investering en de belangen van 

iedereen die bij de onderneming betrokken is zorgt dat 

eenieders belang gewaarborgd wordt. Juist daarom is 

het kijken naar, noch het voorkomen van, belangencon-

flicten iets waar onze eerste focus ligt.

Leo Schenk: En je moet onze rol in de raad van commis-

sarissen nu ook weer niet overschatten, wij vormen daar-

in slechts een minderheid. Ik ben het eens met Carel: 

iedereen is gericht op het belang van de vennootschap. 

Dus de kracht van de structuur is dat je de verschillende 

invalshoeken kunt verenigen in een eenduidig beleid. 

Carel van Bemmelen: Zo vind ik – wat je nogal eens ziet 

gebeuren – ook het aanbrengen van een zogenaamde 

belangentegenstelling tussen vennootschap en werk-

nemers vaak kunstmatig. Nogmaals: wij willen waarde 

toevoegen, dat is ook in het belang van de werknemers. 

Uit verschillende studies blijkt dat de betrokkenheid van 

private equity eerder een positief dan negatief effect heeft 

op de werkgelegenheid. Soms kan het niet anders dan 

dat je een fabriek moet sluiten – en dat gaat dan ten koste 

van de werkgelegenheid – maar zo’n beslissing is dan nog 

altijd gericht op de lange termijn. Laat je na de geëigende 

maatregelen te nemen, dan ben je nog veel slechter af. 

Leo Schenk: Er is een onderwerp waarin het wel kan 

knellen en dat is de remuneratie. Daar zie je weleens dat 

het gaat spannen tussen de korte en de lange termijn, 

omdat managers soms hun eigen (financiële) behoefte 

hebben, in de vorm van bonussen. En dat proberen we 

dan meestal weer op een Nederlandse manier op te los-

sen: door een remuneratiecommissie. 

Zitten jullie er anders in dan strategische partijen?

Leo Schenk: Nou, onze handen zijn meer gebonden dan 

die van de strategische partijen. Wij zullen altijd kijken 

naar de meerwaarde van mensen en middelen. Dat is een 

verantwoordelijkheid waarvan wij ons steeds bewust zijn.

Carel van Bemmelen: Ik denk dat de werkwijze van veel 

private equity-huizen, en ook van strategische partijen 

die zich als zodanig gedragen, in beginsel hetzelfde is. 

Soms hoor je weleens het verwijt dat wij asset strippers 

zijn, maar meestal kun je dan zeggen dat het oude ma-

nagement heeft verzuimd om dat te doen.

Leo Schenk: Eens. Kijk naar Vendex/KBB. Daar is uitein-

delijk precies gebeurd wat het oude management al lang 

had moeten doen.

Jeroen Nienhaus: In zo’n situatie is het dan wel belang-

rijk om er een Nederlandse partij bij te halen, alleen al 

vanuit reputatie-perspectief. Zo’n partij kan bij de bui-

tenlandse investeringsmaatschappijen ook zorgen voor 

begrip voor de Nederlandse context en cultuur.

Welke lessen zijn er te leren uit de managementparticipaties, zoals die bijvoor-

beeld zijn bekritiseerd in de PCM-zaak?

Jeroen Nienhaus: Moeilijke vraag. Het bestuur en de 

commissarissen van PCM zijn door de rechter op de 

vingers getikt, maar ik denk dat dit een uniek geval was. 

Dat dit in de media anders is voorgesteld, is jammer, 

tegen beeldvorming valt moeilijk te vechten.

Carel van Bemmelen: Een niet onbelangrijk deel van de 

kritiek in de PCM-zaak ging over de managementpar-

ticipaties. Een volgende keer ga je je dan wel afvragen: 

zijn deze afspraken proportioneel. Maar als er veel is 

bereikt, dan vind ik het niet meer dan normaal dat het 

management ook goed wordt beloond. Punt. Daarbij 

komt dat mensen moeten leren dat het gaat om een in-

vestering, ook door het management. Je kunt met andere 

woorden dus ook je geld kwijtraken. 

‘Mensen moeten leren dat 
het gaat om een investering. 
Je kunt met andere woorden 
ook je geld kwijtraken’

‘Door steeds te streven naar 
alignment of interests ligt onze eerste 
focus niet op belangenconflicten’

 v.l.n.r.
Schenk, Van 
Bemmelen,
Nienhaus
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eigenlijk niet zoveel mee bezig. Aansprakelijkheid 

van commissarissen is bijvoorbeeld geen issue bij 

ons. De juridische benadering is, te voorkomen dat je 

fouten maakt. Ik vind dat een negatieve benadering, 

die tegenover onze eigen benadering staat en dat is: 

hoe halen wij het beste resultaat uit de samenwerking 

binnen de drie-eenheid van commissarissen, manage-

ment en aandeelhouders. Wij zien de raad van com-

missarissen in die zin ook niet zozeer als controlerend 

orgaan, maar veeleer als sparring partner en coach. En 

we zien de raad van commissarissen evenmin als een 

noodzakelijk kwaad, maar als iets dat we vanuit kracht 

willen inzetten. 

Carel van Bemmelen: Je richt je steeds op wat in het 

belang is van de onderneming. Of dat mogelijk kan leiden 

tot aansprakelijkheid, daar gaat onze aandacht niet naar 

uit en dat is ook niet makkelijk voorstelbaar. Dus in die 

zin is er, nogmaals, in mijn visie een discrepantie tussen 

hoe een jurist naar de materie kijkt en onze praktijk. Als 

je je laat leiden door wat op de lange termijn goed is voor 

een bedrijf, kan dat naar mijn mening niet leiden tot aan-

sprakelijkheid. Vooral ook niet omdat aansprakelijkheid 

achteraf wordt vastgesteld, wanneer de gevolgen van je 

beslissingen of toezicht zich hebben uitgekristalliseerd.

Hoe staan jullie tegenover het delen van commissarissen in de equity?

Leo Schenk: Bij Synergia is een commissaris – als lid 

van de coöperatie – al aandeelhouder, dus hij deelt au-

tomatisch mee. Maar ik vind als algemeen uitgangs-

punt dat een commissaris geen belang moet hebben 

bij de vennootschap.

Carel van Bemmelen: De meeste door NPM voorgedra-

gen commissarissen zijn geen aandeelhouder, maar 

zelf zou ik er nooit aan beginnen als ik geen stake had. 

Voor mij wordt het juist interessant als mijn eigen in-

Leo Schenk: Precies. Ik stoor me eraan dat wat wij doen 

wordt voorgesteld als een spel zonder nieten. Dat is natuur-

lijk niet zo. Je moet investeren met geld dat je over hebt. Je 

wil niet dat een manager slapeloze nachten krijgt om zijn 

investering. Dus het management is vanaf het eerste begin 

substantieel betrokken, maar als er feest is te vieren, dan 

geldt dat niet alleen voor ons, maar ook voor hen.

We hebben het gehad over de wijze van samenstellen van de raad van com-

missarissen en over bijzonderheden van private equity. Welke communicatieve 

vaardigheden voor commissarissen horen daarbij?

Carel van Bemmelen: Er lopen in het private equity-

wereldje veel mensen rond met een monodiscipline; ze 

kunnen vaak erg goed rekenen. Maar het is dan goed 

als je daarnaast ook mensen hebt – ook in de raad van 

commissarissen – die iets van de wereld hebben gezien. 

Dat is dus een aanvulling op alleen maar naar de dingen 

kijken vanuit financieel perspectief. En: management 

en commissarissen vormen geen gescheiden circuits. Je 

bent voortdurend met elkaar in dialoog.

Leo Schenk: Veel dingen kun je beter doen vanuit een 

commissaris- dan vanuit een aandeelhoudersrol. Een-

voudige dingen zoals een telefoontje: hoe gaat het? Lig 

je op koers? Thuis ook alles goed?

Jeroen Nienhaus: Als participatiecommissaris kun je bij 

die dingen nadrukkelijk toegevoegde waarde hebben door 

contact te hebben met de managers/ondernemers. Sowieso 

zitten wij veel vaker bij elkaar en overleggen wij veel meer 

dan alleen maar die vijf keer per jaar dat er een commis-

sarissenvergadering is geagendeerd. Vaak bestaat de oplos-

sing van een probleem al uit het bieden van de gelegenheid 

dat iemand zijn zorgen eens van zich af kan praten.

Hoe ervaren jullie de juridische regels die van toepassing zijn op het commissariaat?

Leo Schenk: Nou, in de praktijk houden wij ons daar 

breng parallel loopt met de groei van de onderneming 

waarop ik toezicht houd. 

Jeroen Nienhaus: Bij ons komen beide situaties voor. 

In welke zin heeft de crisis geleid tot een andere manier van toezicht houden?

Carel van Bemmelen: Nou, wij vragen bijvoorbeeld 

veel meer aan het management om defense-plannen 

te maken. In de foodwereld, waarin ik zit, is het bij-

voorbeeld belangrijk dat je anticyclisch budgetteert, 

dus ik moet erop toezien dat dat ook in voldoende 

mate gebeurt.

Leo Schenk: Het kan niet altijd mooi weer zijn. Ik ben 

betrokken bij een onderneming waarbij zich door 

de crisis een vraaguitval van zo’n 30 procent heeft 

voorgedaan. In samenspraak met de raad van commis-

sarissen is toen besloten om eerder uitgekeerd divi-

dend terug te storten. Er moesten forse maatregelen 

worden genomen omdat het ging over het overleven 

van dat bedrijf. De ondernemingsraad begreep dat 

ook. Ook heb ik meegemaakt dat we voor een onder-

neming werkten met twee plannen tegelijk: een met 

een normaal en een met een crisisscenario.

Jeroen Nienhaus: Maar door onze expertise zijn wij 

wel in staat om zulke contingency-plannen eerder te 

maken dan ‘gewone’ bedrijven. Wij laten het manage-

ment verschillende scenario’s uitwerken. Die worden 

dan besproken met de raad van commissarissen. Zij 

zien erop toe dat het management zich voorbereidt 

op tegenvallers. 

Uit welk hout moeten commissarissen zijn gesneden? Is het nu moeilijker om 

commissarissen te vinden dan voorheen?

Carel van Bemmelen: Commissarissen moeten nieuws-

gierig zijn. Het domste wat je kunt doen, is dat je com-

missarissen gaat aanstellen die niets beters hebben te 

doen. Naar baantjesjagers zijn wij niet op zoek. Ik heb 

zelf bij veel grote ondernemingen gezien dat daar vaak 

commissarissen zitten die geen idee hebben van de busi-

ness, de afstand is dan veel te groot. Bij een dochter van 

een grote international waar ik werkte, heb ik nog nooit 

een commissaris gezien.

Leo Schenk: Gelukkig lijkt de tijd dat de enveloppe 

met stukken pas ter vergadering werd geopend nu 

echt wel voorbij. Maar ik ben wel bang dat de tendens 

van verbeterend toezicht niet over de gehele linie 

geldt. Als ik bijvoorbeeld denk aan het toezicht – of 

liever het gebrek daaraan – in de wereld van woning-

corporaties, waar het vermogen in dode hand is, dan 

kan ik niet optimistisch zijn over de kwaliteit van het 

toezicht daar.

Jeroen Nienhaus: Ik merk in ieder geval helemaal niet 

dat het moeilijk is om commissarissen te vinden voor 

onze deelnemingen. Men ziet dat onze wijze van ope-

reren werkt en men wil daar graag aan mee doen. We 

spreken zelfs vaak mensen die ongevraagd hun diensten 

aanbieden. Daarbij komt: Nederland is en blijft een 

groot dorp. Meestal ben je met drie telefoontjes op het 

juiste pad om iemand te vinden.

handboEk voor dE 
participatiEcommissaris

Afgelopen mei verscheen de tweede editie van het Handboek voor de 
participatiecommissaris, een initiatief van de Nederlandse Vereniging 
van Participatiemaatschappijen (NVP) in samenwerking met DLA Piper 
Nederland. Het handboek voor de participatiecommissaris behandelt alle 
aspecten die van belang zijn voor de specifieke rol van de commissaris 
benoemd op voordracht van een participatiemaatschappij; de partici-
patiecommissaris. Het betreft een herziene versie waarin de aanpassingen 
in regelgeving door de jaren heen zijn meegenomen. 

Zolang de voorraad strekt kunt u kosteloos een exemplaar opvragen door 
een mail te sturen naar: decommissaris@dlapiper.com.

‘Wij zien de raad van commissarissen niet als een 
controlerend orgaan of een noodzakelijk kwaad, 
maar als iets dat we vanuit kracht willen inzetten’

 v.l.n.r.
Schenk, 
Nienhaus, 
Van Bemmelen, 
Hamersma
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linkEdin group 
‘dE commissaris’ gEstart

deze netwerkgroep op linkedin heeft als doel de lezer van 
het blad de commissaris een online platform te bieden. u kunt 
input geven voor een volgende editie van de commissaris, 
maar ook een discussie starten over een eerder besproken 
onderwerp of vragen stellen. 

ga vanuit uw linkedin-pagina naar ‘groups’ en dan naar 
‘groups directory’. Toets ‘de commissaris’ in onder ‘search’ 
en ga naar de juiste groep. klik op ‘join group’.


