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Volgens sommigen die zich baseren op een oude Maya-

kalender, houdt de wereld (‘as we know it’) in 2012 op 

te bestaan. Over de omstandigheden waaronder dit 

staat te gebeuren bestaat echter verschil van inzicht. 

Sommige exegeten die het meest vergaande scenario 

aanhangen, beweren dat dit zelfs gepaard zal gaan 

met het omdraaien van de aardas. Het spreekt vanzelf 

dat daar spectaculaire verschijnselen bij horen en een 

rampenfilm naar Hollywood-receptuur heeft al op dit 

scenario geanticipeerd. Andere verwachten eerder een 

algemene herbezinning op hoe wij met elkaar en de 

aarde omgaan. Met het failliet van het adagium ‘Greed is 

good’ – onvergetelijk verbeeld door Michael Douglas als 

Gordon Gekko in Wall Street – lijkt deze stroming in zo-

verre reeds steun te vinden in het ontstaan van Occupy 

en andere bewegingen. Wat daarvan ook zij, zeker is 

dat een van de redacteuren van de commissaris reeds tien 

jaar geleden over dit onderwerp een lezing bijwoonde, 

waarin werd voorspeld dat deze gebeurtenissen zou-

den worden voorafgegaan door de totale ineenstorting 

van het financiële systeem…

Waarschijnlijk voelen de lezers van dit blad meer ver-

wantschap met de wereld van het Financieele Dagblad 

dan met onheilsprofetie, maar het moet toch worden 

een nieuwe 
wereldorde?

gezegd dat de termen ‘nieuw’ en ‘wereldorde’ ook in 

de kolommen van deze krant steeds vaker voorkomen. 

En zo komt deze ‘nieuwe wereldorde’ langzamerhand 

uit de geitenwollen-sokkenhoek in het domein van het 

corporate establishment. Tex Gunning, lid raad van be-

stuur bij AKZO Nobel, betoogde dan ook onlangs – in 

een behartigenswaardig artikel in zowel het FD als het 

blad Ode – dat de eenzijdige focus op groei een dood-

lopende weg zal zijn. Veeleer zal het moeten gaan om 

kwaliteit dan om kwantiteit. Wat vergt dit van com-

missarissen en aandeelhouders? Van de eersten dat zij 

zich nog kritischer opstellen t.o.v. de besturen waarop 

zij toezicht houden – en dat vanuit een perspectief van 

kwaliteit in een globaliserende wereld; zie daarover 

meerdere artikelen in dit nummer. En van de laatsten 

dat zij een verantwoord optimum weten te vinden tus-

sen kwaliteit en kwantiteit (lees: kortetermijnwinst). 

En ook dat zij, zoals Eumedion-directeur Rients Abma 

in diens bijdrage op pagina 10 betoogt, een goed mid-

den weten te vinden tussen aandeelhoudersactivisme 

en aandeelhouderspassivisme. Zullen we dan maar 

zeggen: aandeelhouderspascifisme?

redactie de commissaris

v.l.n.r. Yvette van Gemerden, 
Erik van Zadelhof, Sander 
Wiggers, Aston Goad, Léon 
Korsten
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   column

Door: Frans Stibbe

“Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.  

Dit gezegde gaat ook op in (internationale) concern-

verhoudingen. Als bestuurder of commissaris van een 

Nederlandse vennootschap die deel uitmaakt van een 

concern moet je wel sterk in je schoenen staan om af te 

wijken van het concernbeleid of zelfs van instructies 

van hogerhand als je nog lang in die schoenen wilt 

blijven lopen. Discussies over bestuursautonomie  

zijn mooi, maar onder druk is er weinig wat niet vloei-

baar wordt. 

Als uitgangspunt moet gelden dat het concernbeleid 

moet worden gevolgd, ook in Nederland. Dat betekent 

dat je soms als Nederlandse bestuurder of commissaris 

mee moet werken aan beslissingen die je in een stand 

alone-situatie nooit zou nemen. Het kan bijvoorbeeld 

betekenen dat je winstgevende activiteiten moet afsto-

ten omdat het elders in het concern goedkoper kan, of 

dat je activiteiten afstoot of afdelingen sluit omdat die 

niet meer passen in de global strategy. Natuurlijk moet 

de wet in acht genomen worden en kan welk concern-

beleid dan ook een inbreuk op wet- en regelgeving niet 

rechtvaardigen. Denk dan aan medezeggenschaps-

rechten, het naleven van mededingingsrechtelijke 

bepalingen, maar ook aan bijvoorbeeld het naleven van 

codes waar men zich aan verbonden heeft en als derden 

daar rechten aan kunnen ontlenen. Maar de macht ligt 

in beginsel bij de centrale leiding. 

Echter, wat te doen als directeur van de enige goedlo-

pende, winstgevende concernvennootschap en je wordt 

gevraagd te tekenen bij het kruisje waarmee je ten 

behoeve van het hele concern garant staat voor de ban-

caire voorzieningen? Wat te doen als je gevraagd wordt 

de parel van je ondernemingsactiviteiten te verkopen 

om schulden elders ver weg te delgen? Voelt niet lekker 

als je geacht wordt mee te werken aan het verzwakken 

van je ‘eigen’ onderneming. Zijn er geen grenzen aan 

macht van de centrale leiding? Kan het individuele, 

vennootschapsrechtelijke eigenbelang toch soms gaan 

boven het concernbelang?

Het antwoord ligt voor de hand: natuurlijk zijn er 

grenzen. De geschetste voorbeelden zijn voorbeelden 

uit de praktijk waar al eens over beslist is. In het eerste 

rekening gehouden worden. De omstandigheden van 

het geval moeten uitwijzen wanneer daar sprake van is. 

Van een concernleiding mag bij wezenlijke en ingrij-

pende beslissingen worden verlangd dat zaken goed en 

transparant worden gemotiveerd en dat er met lokale 

Nederlandse belangen rekening wordt gehouden. Daar 

bleek in onvoldoende mate sprake van te zijn. In casu 

werd de door de holding gevraagde voorziening die 

zou moeten leiden tot de verkoop van de aluminium-

tak dan ook geweigerd. 

Overigens zijn het vaker de bonden en de onderne-

mingsraad die, met gebruikmaking van medezeggen-

schapsrechten, afdwingen dat bij ingrijpende besluiten 

rekening wordt gehouden met lokale belangen en 

dat besluiten zorgvuldig gemotiveerd en transparant 

genomen worden. Dan staan het lokale bestuur en de 

raad van commissarissen het concernbeleid te verdedi-

gen, hoezeer zij soms zelf ook moeite hebben met die 

strategie. Maar ja, het brood, en die schoenen.

Een recent voorbeeld waarbij er succesvol is samenge-

werkt tussen ondernemingsraad, bonden en raad van 

commissarissen, is de kwestie Organon. De concern-

leiding van Organon (Merck & Co Inc. in de US) had 

besloten dat er diverse R&D-afdelingen gesloten zou-

den gaan worden, ook die van Organon in Oss met 1100 

man personeel. De ondernemingsraad verzette zich 

daartegen en is een procedure begonnen op grond van 

de Wet op de Ondernemingsraden. De bonden waren 

het er eveneens niet mee eens en schaarden zich aan de 

zijde van de ondernemingsraad. Ook de raad van com-

missarissen was kritisch en niet bereid mee te werken. 

Kortom plaatselijk oer-Hollands verzet! 

Dit verzet heeft geleid tot overleg en overeenstemming 

over het instellen van een advisory body waarin leden 

van de ondernemingsraad, de bonden en de raad van 

commissarissen plaatsnamen. In de overeenkomst was 

onder meer bepaald dat (het weigeren van) transacties 

die zien op de mogelijke overname van de R&D-

activiteiten aan de advisory body moeten worden voor-

gelegd. In good faith zouden dan mogelijkheden worden 

bekeken, rekening houdend met alle betrokken belan-

lokaal afwij ken van 
elders bepaa ld beleid

Frans 
stibbe
Wie:   
Frans Stibbe is advocaat 
ondernemingsrecht bij 
DLA Piper en legt zich 
naast het algemene 
ondernemingsrecht toe 
op corporate litigaton 
en het adviseren over 
vraagstukken op het 
gebied van corporate  
governance. Frans heeft 
de nodige bestuurs-
ervaring opgedaan en 
vervult diverse toezicht-
houdende functies.
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. 
Frans Stibbe is ‘Group 
Member’.

geval heeft de rechter overwogen dat een moeder niet 

van een dochter kan verlangen zich hoofdelijk aanspra-

kelijk te stellen voor schulden voortvloeiende uit een 

door de moeder ten behoeve van het gehele concern te 

sluiten kredietovereenkomst “indien dit tot voorzienbaar 

gevolg zou hebben dat het voortbestaan van de dochter daardoor 

werkelijk in gevaar komt, dus indien het eigen vennootschappe-

lijk belang van de dochter hierdoor te zeer zou worden verwaar-

loosd c.q. de continuïteit van de dochter zou worden bedreigd.” 

In het tweede geval zult u wellicht al de Corus-zaak 

herkend hebben. De Engelse holding van het Corus-

concern had begin van het vorig decennium in met 

name het Verenigd Koninkrijk te kampen met zware 

verliezen. Zij verlegde de strategie van ’multi metal’ 

naar met name staalproductie en wilde in 2002 de  

succesvolle Nederlandse aluminiumtak van Corus  

Nederland (voormalige Hoogovens, in 1996 overge-

nomen door Corus) verkopen. Het was de bedoeling 

een herfinanciering door te voeren en de opbrengst 

daarvoor te gebruiken. 

De raad van commissarissen die voor de transactie 

toestemming moest geven, gaf die niet omdat hij 

onvoldoende inzicht kreeg in de vraag of de beoogde 

herfinanciering wel nut had en of er wel in voldoende 

mate rekening was gehouden met de belangen van de 

Nederlandse dochter. Ook de ondernemingsraad was 

tegen. De ruzie leidt tot een Ondernemingskamerpro-

cedure waar door de Ondernemingskamer prachtig 

wordt weergegeven hoe het centrale concernbeleid het 

lokale Nederlandse beleid kan en mag inkleuren en 

andersom. 

In het kort komt het er op neer dat het belang van de 

dochter kan en mag worden achtergesteld bij het con-

cernbelang. Alleen is het zo dat die belangen niet op 

onevenredige wijze mogen worden geschaad en moet 

met de belangen van de dochter op evenwichtige wijze 

gen, et cetera. Merck vond het gevoerde 

overleg ten aanzien van een van de 

potentiële kopers voor de R&D-

afdeling wel welletjes en wilde de 

onderhandelingen staken. Maar 

omdat er een overeenkomst was, 

spanden de raad van commis-

sarissen, de ondernemings-

raad en de bonden een kort 

geding aan. Daarbij werden 

zij in het gelijk gesteld 

voorzover zij vorderden 

dat Merck niet zomaar 

de onderhandelingen 

met de betrokken 

derde partij kon 

afbreken zonder dat 

eerst aan de advisory 

body te hebben voor-

gelegd. 

Het verzet loonde wederom 

en geeft aan dat in conflictsi-

tuaties tussen bestuur/raad van 

commissarissen/ondernemings-

raad en de concernleiding 

lokale samenwerking 

tussen de diverse 

organen kan leiden 

tot een voor de 

betrokken ven-

nootschap betere 

uitkomst. In con-

flictsituaties met 

de concernleiding 

zou het bestuur 

zelfs kunnen 

overwegen om de 

ondernemings-

raad het recht van 

enquête te geven. 

Er zijn voorbeelden 

waarbij dit een effec-

tief en broodnodig 

wapen is gebleken. 
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‘
Toch krijgt ABN AMRO al vroeg te maken met een 

buitenlandse toezichthouder: David de Rothschild van 

het bekende Britse bankiersgeslacht. De Rothschild 

treedt in 1996 aan als commissaris als ABN AMRO een 

joint venture sluit met de gelijknamige zakenbank. 

De samenwerking moet ervoor zorgen dat de toegang 

tot de Equity Capital Markets wordt vergroot, zodat 

ABN AMRO een grotere rol kan spelen op de markt van 

aandelenemissies. 

De invasie van buitenlandse bestuurders en commis-

sarissen, zoals Arthur Martinez en Paulo Scaroni (de 

Italiaanse bestuursvoorzitter van Eni, red), kwam pas 

later op gang: Van Tets was toen al vertrokken bij ABN 

AMRO. Niet alleen bij de bank, ook op andere plekken 

werd die trend zichtbaar aan het einde van de vorige 

eeuw. “Op een gegeven moment waren tien bestuurs-

voorzitters van de 25 Nederlandse AEX-fondsen van 

buitenlandse afkomst.”

lastig
Van Tets heeft naar eigen zeggen de blik altijd naar 

buiten gehad. Als president-commissaris bij advies- en 

ingenieursbureau ARCADIS heeft hij te maken met 

meerdere nationaliteiten; slechts drie van de zeven 

7

RIJNHARD VAN TETS 
laaT zich inspireren 
door wereldwijde 
governancecodes

DOOR: Gwen van Loon 
FOTO’S: Hans vissers

inTerview Rijnhard van Tets (64), oud-bankier van ABN AMRO en nu managing partner bij 
vermogensbeheerder Laaken Asset Management, is ook internationaal actief als 
commissaris. Hij kijkt naar elk toezichtsysteem dat hij in zijn eigen praktijk kan 
gebruiken. Van het Amerikaanse heeft hij geen hoge pet op. ‘Er zijn daar te weinig 
checks and balances. Daar kunnen we niet veel van leren.’

‘Wij nederLanderS  
zijn conTinu geneigd 
de BeLgiSche cuLTuur 

Te ondeSchaTTen’

Hoewel Van Tets over een half jaar formeel de pensi-

oengerechtigde leeftijd bereikt, denkt hij nog niet aan 

stoppen met werken. Tussen zijn ‘echte’ baan en zijn 

commissariaten ervaart hij een mooie interactie, omdat 

hij zo in meerdere bedrijfstakken actief is. “Het zorgt 

voor een goede wisselwerking.”

Met internationaal toezicht heeft hij door zijn vele 

commissariaten veel ervaring. Maar ook in de periode 

dat hij nog in de raad van bestuur van ABN AMRO zat, 

had hij al te maken met internationale dimensies. In 

die periode mislukt tot twee keer toe – in 1988 en 1998 

– de grensoverschrijdende fusie met de Belgische Gene-

rale Bank. “Terwijl we dachten dat we een goede relatie 

hadden opgebouwd, werd de zaak toch getorpedeerd, 

eerst door Suez en later door Fortis.”

onderschatten
Achteraf gezien lag volgens Van Tets de oorzaak in mis-

kenning. “Wij Nederlanders zijn continu geneigd de 

Belgische cultuur te onderschatten. En in de praktijk 

bleek er altijd licht te zitten tussen de Nederlandse en 

de Franse notulen van ons overleg. Een fenomeen dat 

je dezer dagen ook heel duidelijk terugziet in Europa 

bij alle pogingen om de eurocrisis te bezweren.”
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Van tets:
“Zuid-Europeanen 
hebben altijd veel 

woorden nodig 
om iets te zeggen. 

Dat zijn wij niet 
gewend.” ‘
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toezichthouders hebben de Nederlandse nationaliteit. 

“Ook al heb ik inmiddels enige expertise op dat vlak, 

het blijft lastig.”

“Met Amerikanen en Engelsen kunnen we meestal 

gemakkelijk schakelen, al moeten we opletten dat we 

hen niet altijd met een Nederlandse bril beoordelen. 

Een Engelsman spreekt in understatements. Als die ‘very 

interesting’ zegt, moet je begrijpen dat je de plank net he-

lemaal hebt misgeslagen. Bovendien zal een Brit nooit 

met de vuist op tafel slaan. Amerikanen daarentegen 

zijn net als wij goede verkopers. Dat maakt dat we vaak 

gelijk denken en elkaar eenvoudig begrijpen.”

“Heel anders is het vaak met bijvoorbeeld Duitsers en 

Fransen die nog erg op hun eigen land zijn gericht en 

waar veel zaken in machtstermen worden uitgevochten. 

Bovendien hebben Zuid-Europeanen altijd veel woor-

den nodig om iets te zeggen, dat zijn wij niet gewend. 

Bij Aziaten zit je – naast een logistieke uitdaging – ook 

met flinke culturele verschillen. Het is simpelweg niet 

eenvoudig om iedereen op één lijn te krijgen, zodra je 

een mix van nationaliteiten krijgt.”

wars van politiek
Tegelijkertijd noemt Van Tets een voorbeeld van waar 

het mixen van al die nationaliteiten en hun culturen 

wonderwel goed is uitgepakt. “NYSE Euronext is een 

ingewikkelde organisatie waarbij Amerikanen met 

meerdere Europese gezelschappen te maken hebben. 

Maar bestuursvoorzitter Duncan Niederaurer heeft 

net na de fusie een belangrijke rol gespeeld om die 

cultuurverschillen te doorbreken. Wat erg hielp, was dat 

hij wars is van politieke spelletjes en duidelijk maakte 

dat iedereen zijn bijdrage mag leveren op basis van zijn 

kwaliteiten, niet vanwege zijn nationaliteit.”

Van Tets wil graag aanblijven als commissaris bij de 

beursorganisatie. “Voor Kerst moet duidelijk worden 

of we inderdaad fuseren met Deutsche Börse. Als dat 

zo is, verwacht ik dat er slechts één Nederlandse com-

missaris wordt benoemd. Nu zijn Jan Michiel Hessels – 

president-commissaris – en ik met zijn tweeën.”

Van Tets toont zich een voorstander van modern gover-

nance. Een jaarlijks self assesment waarbij de commis-

sarissen commentaar geven op het functioneren van de 

president-commissaris hoort daar in zijn ogen bij. “Al is 

dat eenvoudiger als je er een derde bijhaalt, omdat het 

gemakkelijker is vrijuit te spreken tegen een onafhanke-

lijk iemand dan tegen de voorzitter zelf.”

opvolging
Hij kopieerde het idee om self assessment te organiseren 

vanuit de Engelse praktijk naar ARCADIS. “Eventuele 

problemen borrelen dan eerder op en je kunt er eerder 

en adequater op reageren.” Wat hem echter tegenstaat 

in de Engelse governancestructuur is dat de non-executive 

chairman niet mee beslist over zijn eigen opvolging. “Die 

bepaling uit de Engelse code kan ik niet volgen. Daarom 

ben ik het er ook niet mee eens.”

De voormalige ABN AMRO-bestuurder vindt dat 

aandeelhouders in de Verenigde Staten het minst te 

zeggen hebben. “Het is standaard dat de CEO tegelij-

kertijd ook op de stoel van de chairman gaat zitten. Ons 

beursbedrijf is daarvan afgeweken, maar dat is hoogst 

ongebruikelijk. Wat het extra kwalijk maakt is dat ze 

vervolgens ook nog hun hele board of directors mogen 

samenstellen. Die leggen ze vaak in de watten, waardoor 

het verrekte lastig wordt tegenspraak te geven. Het geeft 

de CEO/chairman de vrije hand om te doen wat hij wil 

en aandeelhouders hebben het nakijken: die kunnen 

alleen nog met hun voeten stemmen. Er zijn daar echt te 

weinig checks and balances. Daar kunnen we niet veel van 

leren”, zegt Van Tets stellig.

Aandeelhouders in Engeland hebben echter wel echte 

invloed, meent hij. “Ze mogen vooraf de agenda van 

de aandeelhoudersvergadering beoordelen, hebben in-

spraak in de beloning van bestuurders en toezichthou-

ders. Die gedachte heb ik overgenomen bij ARCADIS: 

eens in de drie jaar overleg ik met grote aandeelhouders 

over de voorgenomen aanpassing van de beloning voor 

onze bestuurders.”

vers bloed
In Engeland worden commissarissen sinds 2010 telkens 

slechts voor één jaar herbenoemd. De president-com-

missaris kan elk jaar worden ontslagen. “Die jaarlijkse 

benoeming vind ik absurd. Dat kan de continuïteit van 

het toezicht in gevaar brengen. Daar zie ik juist veel 

voordelen in ons dakpansysteem, waardoor commis-

sarissen nooit allemaal tegelijk stoppen. Het voordeel 

van langer aanblijven is bovendien dat je het bedrijf 

beter kunt beoordelen. Al blijft vers bloed belangrijk om 

ervoor te zorgen dat zittende commissarissen kritisch 

genoeg blijven.”

Hij vindt het daarnaast ook geen uitgemaakte zaak dat 

een commissaris automatisch weer wordt voorgedragen 

voor herbenoeming. “Ik heb zelf een keer voorkomen 

dat een commissaris werd voorgedragen voor herbe-

noeming – ik noem geen namen –, maar dat is me niet 

in dank afgenomen. Daar rust nog een taboe op, want 

het zou de persoon in kwestie te veel beschadigen. Ik 

vind dat die redenering niet deugt: je kunt je vergissen 

in iemands kwaliteiten voor een bepaalde opdracht. Als 

iemand zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd, 

moet je hem of haar zeker geen extra termijn geven. Het 

belang van de vennootschap gaat altijd voor.”

Om daar onmiddellijk nuancerend aan toe te voegen. 

“Maar misschien heb ik gemakkelijk praten. Ik heb nooit 

hoeven functioneren in een board waar ruzie is. Toen 

ABN AMRO in grote problemen kwam, was ik al lang 

weg en bij NYSE Euronext heb ik geen echte crisis meege-

maakt, net zo min als bij mijn overige commissariaten.”

niet onmisbaar
Bij ARCADIS blijft Van Tets tot eind 2014, dan zit zijn 

derde termijn erop. “Ik vind het jammer om weg te 

gaan, want ik vind het een fantastisch bedrijf. Maar 

onmisbaar ben ik niet, dus ik laat de boel tegen die tijd 

met een gerust hart over aan mijn opvolger. Al ben ik 

blij dat ik mee mag beslissen wie dat wordt.” 

‘aLS iemand zijn Taak nieT naar behoren 
heefT uiTgevoerd, moeT je hem of haar zeker 

geen exTra Termijn geven’

‘ een briT zaL 
nooiT meT de vuisT 
op TafeL slaan’

huidige  
funcTieS 
>  Managing partner Laaken Asset Management
>  Commissaris bij NYSE Euronext, Inc.
>  President-commissaris bij Euronext NV 
>  President-commissaris bij Euronext Amsterdam NV
>  President-commissaris bij ARCADIS NV
>  Commissaris bij BNP Paribas OBAM
>  Commissaris bij Petrofac Ltd
>  Commissaris bij IFF Europe
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De kwaliteit van de governance van financiële en beurs-

ondernemingen staat sinds de financiële crisis weer 

volop in de maatschappelijke discussie, en terecht. De 

commissie-De Wit en de Europese Commissie hebben 

in hun rapporten geen enkel heilig huisje gespaard 

en hun twijfels geuit over: de deskundigheid van 

bestuurders en commissarissen; de kritische blik van 

accountants; de effectiviteit van governancecodes en de 

rol van stemadviesbureaus. Zij hebben alle mogelijke 

factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van het 

ondernemingsbestuur  kritisch bekeken. Ook insti-

tutionele beleggers werden aangesproken op hun rol 

in de crisis. Zij hebben de handschoen opgepakt om 

hun eigen governance te verbeteren. Dat heeft in het 

Verenigd Koninkrijk geleid tot een stewardship code. In 

Nederland heeft Eumedion in juli 2011 de zogenoemde 

'best practices voor betrokken aandeelhouderschap' 

geïntroduceerd. 

De meeste aandelen van Nederlandse beursonderne-

mingen zijn in handen van institutionele beleggers,  

zoals pensioenfondsen, verzekeraars en vermogens-

beheerders. Hun primaire taak is om  zorgvuldig 

om te springen met het geld van hun klanten (zoals 

pensioengerechtigden). Dit vraagt om prudent hande-

len, gericht op het creëren van een duurzaam, langeter-

mijnrendement.

aandeelhouderspassivisme
Een effectieve beleggingsstrategie is een eerste stap in 

het realiseren van dat rendement op de lange termijn. 

Terwijl de commissie-de Wit, de Europese Commissie en vele andere grote 
kritiek hebben op de kwaliteit van governance bij financiële instellingen en 
beursfondsen, hebben institutionele beleggers op deze kritiek gereageerd door het 
opstellen en publiceren van best practices voor  betrokken aandeelhouderschap bij 
beursondernemingen. Rients Abma roept overheden en toezichthouders op nu ook 
hun bijdrage te leveren aan het wegnemen van wettelijke belemmeringen. 

Wanneer een portfoliomanager op het juiste moment 

belegt in de juiste bedrijven kan hij hoge rendemen-

ten behalen. Niet iedereen kan de index verslaan. Er 

is per definitie een intrinsiek risico voor ondermaatse 

prestaties. Een goede manier voor beleggers om dat 

risico te beperken is door kritisch te kijken naar het 

governancemodel bij de ondernemingen waarin wordt 

belegd. Een goedgeleide onderneming is weliswaar 

geen honderd procent garantie voor goede prestaties, 

maar een zwakke governancestructuur is zonder meer 

een serieus risico voor falend beleid en kelderende 

rendementen. 

Na de boekhoudschandalen rond Enron, Ahold en 

Worldcom aan het begin van deze eeuw hebben aan-

deelhouders meer instrumenten gekregen om invloed 

uit te oefenen op de bestuursstructuur en checks and 

balances in de top van de beursondernemingen. Niet 

zonder resultaat. Aandeelhoudersvergaderingen zijn 

representatiever geworden, raden van commissarissen 

nemen hun taak serieuzer en ondernemingen verschaf-

fen meer en betere informatie aan aandeelhouders. Er 

is echter ook een keerzijde.

Enkele aandeelhouders hebben hun nieuwe invloed 

gebruikt om druk uit te oefenen op besturen van 

beursvennootschappen om te veel risico te nemen om 

kortetermijnwinsten te behalen, waardoor de uitvoe-

ring van een op lange termijn gerichte ondernemings-

strategie werd bemoeilijkt. Aandeelhoudersactivisme 

werd dat genoemd en dat kwam als zodanig in een 

kwaad daglicht te staan. Maar door de financiële crisis 

bleek dat andere aandeelhouders hun bevoegdheden 

juist onvoldoende gebruikten om bestuurbeslissingen 

kritisch tegen het licht te houden en bestuurders ver-

antwoordelijk te houden voor de geleverde prestaties 

waar dat wel nodig was. Dat is ongewenst ‘aandeelhou-

derspassivisme’.

Hoe moet met deze extreme vormen van aandeel-

houdersgedrag worden omgesprongen? Niet door 

aandeelhoudersrechten weer te beperken, zoals wordt 

voorgesteld in het wetsvoorstel-Frijns dat nu in de 

Tweede Kamer ligt. Dit leidt ertoe dat de aandeelhou-

ders die deskundig en constructief in dialoog willen 

treden worden gestraft. Dat is niet alleen slecht voor de 

begunstigden van die institutionele beleggers, ook het 

risico op falend bestuur wordt weer vergroot. Hoewel 

sympathiek, kunnen ook bij het onlangs door Europese 

'Reflection Group on the Future of European Company Law' 

bepleite loyaliteitsstemrecht en loyaliteitsdividend 

grote vraagtekens worden geplaatst. Het kan het 

gewenste evenwicht tussen geïnvesteerd risicodragend 

kapitaal en stemrecht verstoren en biedt bovendien 

free riders (beleggers die meeliften op inspanningen van 

betrokken aandeelhouders) een extra beloning. 

burgerschap
De belangrijkste vraag is niet hoe institutionele aan-

deelhouders te stimuleren om hun aandelen langer 

te houden, maar hoe meer beleggers te overtuigen 

om hun brede verantwoordelijkheid als betrokken 

aandeelhouders serieus te nemen, ongeacht de duur 

van hun aandeelhouderschap. Ook de Europese Com-

missie ziet grotere betrokkenheid van institutionele 

aandeelhouders met een langetermijnfocus als de te 

volgen route om de disciplinerende rol van aandeel-

houders in de governancestructuur beter te laten 

werken. Verantwoordelijk gedrag van aandeelhouders 

 beTrokken aandeelhouderschap: 
medicijn Tegen acTi  visme 
en slechT besTuur

oproep

Door: Rients Abma

Wie:  
Rients Abma is directeur 
bij Eumedion. Eumedion 
behartigt de belangen 
van de bij haar aangeslo-
ten institutionele beleg-
gers op het gebied van 
corporate governance en 
duurzaamheid.
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. Rients 
Abma is reeds ‘Group 
Member’.

rients abma

hoe maak je van  
beleggers meer 
beTrokken  
aandeeLhouderS
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inTernaTionale 
corrupTiedeTecTie 
en -besTrij   ding  
bij mulTin  aTionals
Het fenomeen corruptie heeft zich in de 
afgelopen jaren in een warme belang-
stelling van handhavers en wetgevers 
mogen verheugen. In Nederland is de 
vastgoedfraude een goed voorbeeld 
daarvan. In Engeland is per 1 juli 2011 
de UK Bribery Act 2010 van toepas-
sing en de Amerikaanse Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) is nog 
steeds zeer actueel. Multinationals 
en andere internationaal opere-
rende bedrijven zullen steeds 
meer rekening moeten houden 
met de strafrechtelijke risico’s 
van corruptie en onethisch 
zakendoen. De arm van de 
buitenlandse justitie is soms 
erg lang en de straffen –  
zeker in verhouding tot 
wat wij in ons land ge-
wend zijn – zijn fors.  

sluit uitstekend aan bij de wens van de Tweede Kamer 

om meer duurzaam aandeelhouderschap. Het past 

ook bij het pleidooi van de commissie-Streppel die wil 

dat aandeelhouders meer ‘burgerschap’ tonen en de 

oproep van de commissie-Frijns aan pensioenfondsen 

om de maatschappelijke verantwoordelijkheid meer te 

betrekken bij het eigen handelen. 

best practices
Betrokken aandeelhouderschap betekent niet alleen 

dat aandeelhouders goed geïnformeerd moeten stem-

men – en dus niet blindelings afgaan op adviezen van 

stemadviesbureaus – maar ook het nadrukkelijker en 

structureel monitoren van de ondernemingen waarin 

wordt belegd. Dat betekent in dialoog treden met de 

beursonderneming en twijfels over de strategie en 

daaraan gerelateerde risico’s bespreekbaar maken. 

Door zich bewust en verantwoordelijk op te stellen 

zullen aandeelhouders een beter gevoel krijgen bij 

de gezondheid en de langetermijnstrategie van de 

onderneming en de bestuurders die deze uitvoeren. 

Daardoor kan een volwaardig alternatief ontstaan voor 

het standaard buy-sell-menu.

Betrokken aandeelhouderschap gaat zeker niet vanzelf. 

Een institutionele belegger zal hiervoor voldoende 

tijd en middelen beschikbaar moeten stellen. Het  

moet passen bij de genoemde primaire taak om de 

belangen van achterliggende klanten te dienen. Om 

betrokken aandeelhouderschap verder te promoten 

heeft Eumedion tien best practices gepubliceerd voor 

haar deelnemers, die samen zo’n twintig procent van 

de aandelen in Nederlandse beursondernemingen hou-

den. De best practices bieden institutionele beleggers 

handvatten om betrokken aandeelhouderschap verder 

te ontwikkelen. De best practices betreffen een vorm 

van zelfdisciplinering die bovenop de eisen komen 

die corporate governancecodes en wetgeving al stellen 

aan institutionele beleggers. Volgens de best practices 

dienen institutionele beleggers onder meer bedrijven 

actief te monitoren, maatregelen te nemen tegen even-

tuele conflicterende belangen en naast governance ook 

milieu- en sociale aspecten in aanmerking te nemen 

bij de uitoefening van aandeelhoudersrechten. Ook 

dienen zij transparant te zijn over het stembeleid en 

het stemgedrag.

Ook met de best practices in de hand zal niet ieder 

pensioenfonds of andere institutionele belegger over 

voldoende armslag beschikken om direct in dialoog te 

treden met elke onderneming. Dat is ook niet nodig. 

Deze institutionele beleggers kunnen ook betrokken 

zijn door hun vermogensbeheerder te mandateren om 

de dialoog en de engagement-activiteiten uit te voeren. 

Hier moet dan wel goed de vinger aan de pols worden 

gehouden.

Daarnaast moeten de schadelijke beperkingen uit de 

bestaande regelgeving worden geschrapt. Solvency II, 

het FTK-kader voor pensioenfondsen en onduidelijke 

regelgeving over het moment waarop ‘samenwerken’ 

tussen aandeelhouders overgaat in ‘samenspannen’ 

tegen de onderneming en er bepaalde transparantie-

verplichtingen ontstaan, belemmeren institutionele 

beleggers nu om duurzaam grotere aandelenpakketten 

aan te houden en constructief samen te werken met 

andere aandeelhouders. Dit werkt kortetermijngedrag 

zelfs in de hand. 

Met de best practices laten deze beleggers blijken seri-

eus werk te maken van betrokken aandeelhouderschap 

bij beursondernemingen. Dit is cruciaal voor lange-

termijnwaardecreatie. Als overheden en toezichthou-

ders dit ook echt belangrijk vinden, moeten zij nu actie 

ondernemen door in elk geval bestaande belemmerin-

gen weg te nemen. 

De volledige best practices zijn terug te vinden op 

de website van Eumedion: www.eumedion.nl.

de 10 eumedion BeST 
pracTiceS BeTrokken 
aandeeLhouderSchap

01   Actief monitoren van de beursvennootschappen waarin  
belegd wordt.  

02   Duidelijk en openbaar beleid voor de uitoefening van aandeel-
houdersrechten en het in dialoog treden met vennootschappen. 
Jaarlijkse rapportage over de implementatie. 

03   Duidelijk beleid over handelwijze bij conflicten met het onder-
nemingsbestuur.

04    Bereidheid om samen te werken met andere aandeelhouders. 
05   Maatregelen nemen om tegenstrijdige belangen te verminderen.
06   Duidelijk en openbaar stembeleid. 
07   Geïnformeerd stemmen op alle aandelen en bereidheid om uitleg te 

verschaffen over redenen tegenstem.
08   Ten minste elk kwartaal openbaarmaking van uitgebrachte  

stemmen op aandelen. 
09   Naast governance worden milieu- en sociale aspecten in aanmerking 

genomen bij  de uitoefening van aandeelhoudersrechten. 
10   Aandelen mogen niet worden ingeleend enkel en alleen om op deze 

aandelen te kunnen stemmen.

Lees verder

juridisch

Door: David Schreuders
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het begrip 'corruptie'
Synoniemen voor  corruptie zijn omkoping 

en het betalen van 'smeergelden' (facilitation 

payments) of steekpenningen. Wetgevingen 

kennen doorgaans een onderscheid tussen 

actieve corruptie (het omkopen) en pas-

sieve corruptie (het omgekocht worden). 

Ook wordt onderscheid gemaakt tussen 

ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. In 

de eerste categorie kan sprake zijn van een 

ambtenaar die in strijd met zijn ambtsplicht 

handelt (hij verleent bijvoorbeeld een 

vergunning terwijl niet aan de voorwaarden 

wordt voldaan) en een ambtenaar die niet in 

strijd daarmee handelt (bijvoorbeeld door 

de omkoper een voorkeursbehandeling te 

geven). Bij niet-ambtelijke of private cor-

ruptie valt te denken aan kickbacks of andere 

voordelen die in strijd met de goede trouw 

worden verzwegen. 

internationaal perspectief:  
verdragen, fcpa en uk bribery act
Nederland heeft in het afgelopen decen-

nium de eigen wetgeving aangepast aan de 

belangrijkste anticorruptieverdragen in het 

kader van de EU, de OESO en de Raad van 

Europa. Dit heeft er onder meer toe geleid 

dat ook het omkopen van buitenlandse 

ambtenaren strafbaar is. 

Een belangrijke wet bij het internationale 

zakendoen is de Amerikaanse FCPA, die 

omkoping van buitenlandse ambtenaren 

strafbaar stelt. Deze wet strekt zich uit tot 

niet-Amerikaanse (rechts)personen, wan-

neer zij direct of indirect op Amerikaans 

grondgebied hun bijdrage leveren aan 

omkoping buiten de VS. Te denken valt aan 

bedrijf kan aantonen dat het adequate pro-

cedures heeft ter voorkoming van corruptie, 

kan aan strafrechtelijke vervolging wegens 

omkoping door de Serious Fraud Office 

(SFO) worden ontkomen.

preventie van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor corruptie
In het kader van de UK Bribery Act is 

bepaald dat het hebben van adequate 

mechanismen om corruptie te voorkomen 

inhoudt, dat bedrijven moeten kunnen 

aantonen dat zij een 'levend' anticorruptie 

compliance-systeem hebben. Dit kan worden 

bereikt door het periodiek geven van 

trainingen aan werknemers aan wie wordt 

bijgebracht wat in hun dagelijks werk een 

red flag zou kunnen zijn, welke risico's be-

paalde handelspraktijken of het uitbundig 

fêteren van relaties kunnen opleveren, wat 

de bedrijfsethiek (waaraan zij zich vaak 

schriftelijk hebben moeten committeren bij 

indiensttreding) in concreto inhoudt, enzo-

voort. Verder is het toetsen door externe ad-

vocaten van contracten een methode om te 

laten zien dat de anticorruptie compliance 

geen tandeloze tijger binnen het bedrijf is. 

detectie van mogelijke  
corruptiepraktijken
Sommige bedrijven kennen klokken-

luidersregelingen voor het melden van 

omkopingspraktijken van collega's. Het 

interne onderzoek kan ook een adequaat 

detectie-instrument zijn. Dit kan verschil-

lende vormen hebben. De audit dient om 

te controleren of de anticorruptieregels 

werken. Indien men ondanks alle preven-

tieve regelingen toch gestuit is op mogelijke 

normschendingen, kan gekozen worden 

tussen een legal assessment, primair gericht 

op het vaststellen van juridisch relevante fei-

ten en een internal investigation, meer gericht 

op het voorbereiden van (interne) sancties.

In de FCPA is de zorgverplichting om cor-

ruptie te voorkomen niet opgenomen. De 

DOJ en SEC zullen ter beoordeling van de 

vraag of moet worden vervolgd echter kij-

ken naar het tijdig en vrijwillig melden van 

de normschending, de maatregelen die het 

bedrijf getroffen heeft en het bestaan en de 

effectiviteit van het bestaande compliance-

programma. Voor al deze facetten is het 

voor de board dus van belang te weten wat 

er precies speelt, om adequaat te kunnen 

ingrijpen en een afweging te kunnen maken 

of en wanneer aan toezichthouders gemeld 

moet worden. Dit alles ziet op het ontlopen 

van strafrechtelijke aansprakelijkheid, op 

schadebeperking (niet alleen financiële maar 

ook reputatieschade) en de continuïteit van 

de onderneming.

In de Nederlandse rechtssfeer is er nog niet 

zoiets als anticorruptie compliance wetge-

ving. Wel geldt in zijn algemeenheid, dat de 

leiding van een onderneming direct moet 

ingrijpen wanneer signalen worden ontvan-

gen dat iets niet in de haak is. Stilzitten is 

geen optie - dat kan leiden tot persoonlijke 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van het 

management, soms zelfs ook van commis-

sarissen. Het interne onderzoek is dus bij 

uitstek een geschikt middel om feiten vast 

te stellen op basis waarvan kan worden 

opgetreden.

interne onderzoeken bij  
multinationals
Het instellen van een intern onderzoek vergt 

voorkomen 
iS beTer dan 
genezen

het in de VS bijwonen van vergaderingen, 

het gebruik maken van e-mailservers die in 

de VS staan of het gebruik van Amerikaanse 

banken. Buitenlandse bedrijven die een 

Amerikaanse beursnotering hebben, vallen 

eveneens onder deze wet. Een bijzondere 

verplichting in dit verband is het accuraat 

bijhouden van books and records. Indien een 

dubieuze betaling niet goed in de admi-

nistratie is verwerkt, kan dat leiden tot een 

sanctie, ook al kan de omkoping zelf niet 

worden bewezen. Het Department of Justice 

(DOJ) en de beurswaakhond SEC zijn de 

bevoegde handhavende instanties. De FCPA 

stelt echter slechts de actieve omkoping 

strafbaar. Facilitation payments zijn onder om-

standigheden toegestaan. 

De UK Bribery Act gaat in veel opzichten 

verder dan de FCPA. Zij stelt alle vormen 

van omkoping strafbaar - ambtelijke en 

niet-ambtelijke, in beginsel ook facilita-

tion payments - en werkt ook bij buiten het 

grondgebied van het Verenigd Koninkrijk 

gepleegde omkopingsdelicten, wanneer 

een buitenlands bedrijf een office in het 

Verenigd Koninkrijk heeft dan wel in of via 

dat land zakelijke activiteiten ontplooit. Een 

bijzonderheid betreft de bepaling dat on-

dernemingen strafbaar zijn als zij omkoping 

niet hebben voorkomen. Slechts indien het 

het maken van een aantal strategische  keu-

zes, die bij multinationals complexer wor-

den. Wie is de opdrachtgever? De board, de 

audit committee of een aparte commissie? Wie 

voert het onderzoek uit - de interne juristen 

of een extern advocatenkantoor? Voor de 

objectiviteit en transparantie waar toezicht-

houders met name naar zullen kijken, is een 

advocatenkantoor vaak eerder aangewezen. 

Bovendien vallen de voorlopige resultaten 

dan onder het verschoningsrecht, waardoor 

de regie in beginsel in eigen hand wordt 

gehouden.

Welke informatie wordt veiliggesteld? Dit 

is de vraag naar het uitvaardigen van een 

legal hold of documents hold notice. Wie moeten 

worden geïnterviewd en hoe zit het met 

privacyregels die per land verschillen?

Wat nu als een manager van een Franse 

dochtermaatschappij van een Nederlandse 

moeder met Amerikaanse beursnotering, via 

een agent in Engeland met de wederpartij in 

Dubai een dubieus contract heeft gesloten 

- moet dan worden gemeld bij DOJ, SEC, 

SFO, het Franse of Nederlandse Openbaar 

Ministerie?

Maar omdat voorkomen nog altijd beter  is 

dan genezen, is het raadzaam dat boards 

van multinationals zich bewust zijn van de 

juiste tone at the top en dat ze het bestrijden 

en voorkomen van corruptie hoog op hun 

prioriteitenlijst plaatsen. Zeker als zij van 

plan zijn om in het kader van hun marke-

tingstrategie samen met zakenrelaties een 

bezoek aan de Olympische Spelen van 2012 

in Londen te brengen. Transparantie en het 

vermijden van buitensporigheid zijn dan 

het devies.

WerknemerS 
Trainen op heT 
herkennen van 
red flags

15

de Lange arm van de  
BuiTenLandSe juSTiTie:

>  Amerikaanse FCPA: direct of indirect op Amerikaans 
grondgebied een bijdrage leveren aan ambtelijke omkoping 
buiten de VS; buitenlandse bedrijven met een beursnotering 
in de VS

>  Engelse UK Bribery Act: office in Verenigd Koninkrijk; in 
of via Groot-Brittannië zakendoen, ook met tussenpersonen

voorkomen van STrafrechTeLijke 
aanSprakeLijkheid en SchadeBeperking:

>   effectieve en ‘levende’ anticorruptie compliance
>  interne onderzoeken: audits, legal assessments, internal investigations
>  Engeland: bedrijf strafbaar bij niet voorkomen van corruptie
>  Amerika: inhoud en effectiviteit van anticorruptie compliance 

weegt zwaar bij vervolgingsbeslissing en sanctieoplegging

DaViD 
schreuDers
Wie:   
David Schreuders is 
advocaat bij DLA Piper. 
Hij is gespecialiseerd in 
financieel-economisch 
en fiscaal strafrecht. 
Naast strafrechtelijke 
verdediging in fraudeza-
ken, houdt hij zich bezig 
met interne onderzoe-
ken, compliance en 
bestuurlijk boeterecht.
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waarom dit  voorontwerp?
Lutjens: “Het betreft een discussiestuk in de vorm van 

een voorontwerp. Pensioenfondsen zijn traditioneel 

bolwerken van de sociale partners. Eind jaren ’90 be-

gon bij de gepensioneerden zelf het besef te dagen dat 

ze te veel buitenspel stonden. Dat heeft toen geleid tot 

het nieuwe fenomeen deelnemersraad, een orgaan dat 

alleen adviesrecht heeft. In 2005 zijn aanbevelingen 

gedaan aan pensioenfondsen om te voorzien in intern 

toezicht en ook om een zogeheten verantwoordings-

orgaan in het leven te roepen. Het intern toezicht kan 

daarbij worden ingericht door een visitatiecommissie 

in het leven te roepen. De kritiek op de huidige situ-

atie – en daarmee de aanleiding deze te verbeteren – is 

gericht op de onduidelijke afbakening van bevoegdhe-

den, voorts op de samenstelling van het verantwoor-

dingsorgaan (waar dezelfde partijen in zitten als in het 

bestuur) en ten slotte op het feit dat dit verantwoor-

dingsorgaan nauwelijks bevoegdheden heeft.2”

Heijting: “De centrale bepaling bij dit alles vind je in 

de Pensioenwet die het bestuur van een pensioenfonds 

opdraagt de belangen van alle betrokkenen in de 

besluitvorming zorgvuldig tegen elkaar af te wegen. 

Mede daarom zijn de governancebeginselen in deze 

wereld in sterke mate gebaseerd op pariteit, d.w.z. 

vereenvoudiging 
governance  
pensioenfondsen 
noodzakelijk
Terwijl door de crisis de aandacht van de media vooral uitgaat naar de teruglopende 
dekkingsgraden van pensioenfondsen, werkt de minster van SZW eraan om 
binnenkort een ontwerp van wet bij de Tweede Kamer in te dienen over de versterking 
van het bestuur bij pensioenfondsen. Hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens sprak 
hierover met Daan Heijting, directeur van Pensioenfonds ING1. Dat het gesprek plaats 
had in een restaurant met de naam Chiaro (Italiaans voor ‘helder’) was toepasselijk 
omdat juist op het punt van helderheid nog wel wat te verbeteren is.

evenredige vertegenwoordiging van de belangheb-

benden: deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. 

Dat is een goed uitgangspunt maar kan in de praktijk 

op gespannen voet komen te staan met de behoefte aan 

deskundigheid.”

Lutjens: “Het is juist die deskundigheid (of soms het 

gebrek daaraan) die het leidsnoer van de hele discussie 

zou moeten zijn en de vraag is of de voorwaarden van 

het wetsvoorstel wel tot die gewenste deskundigheid 

leiden. Op dit moment is het zo dat als je eens een mid-

dagje een cursus volgt, al wordt verondersteld dat dat 

‘deskundigheid’ oplevert en zo werkt het natuurlijk 

niet. Het zou al een stap voorwaarts kunnen zijn als 

je de opleidingen gaat accrediteren. Ik zou in ieder 

geval niet mijn hand in het vuur willen steken voor 

de deskundigheid die je kunt aantreffen bij de circa 

vijfhonderd pensioenfondsen.”

Heijting: “Ik ben het geheel met Erik eens dat de crux 

zit in deskundigheid. Om die reden voeren wij zelf 

gesprekken met aspirant-bestuursleden alvorens hen 

aan DNB voor te dragen. Ook met gepensioneerden 

die zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De 

toetsing door DNB is geen formaliteit en gaat beslist 

verder dan alleen het invullen van een formuliertje.”

' ToeTsing 
aSpiranT-BeSTuurderS 
gaaT verder dan heT 
invullen van een 
formuLierTje’

DOOR: Erik van Zadelhof
BEELD: Hans Vissers

Tweegesprek

highLighTS
>   Governance van pensioenfondsen 

wordt op dit moment gekenmerkt 
door veelheid van organen met deels 
overlappende bevoegdheden

>  Voorontwerp wetsvoorstel geeft drie 
bestuursmodellen naar keuze

>   Wet naar alle waarschijnlijkheid in 
2011 aan Tweede Kamer aangeboden

>  Wijziging IFRS-regels zorgt vanaf 
2013 voor sterker effect van pensioen-
balans op de balans van onderne-
mingen met een defined benefit 
pensioenregeling, ondergebracht bij 
een ondernemingspensioenfonds
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hoe zien jullie op de korte termijn 
de invulling van toezichtposities bij 
pensioenfondsen?
Lutjens: “Je kunt je afvragen waarom je toezichthou-

ders bij een pensioenfonds niet gelijkschakelt met 

commissarissen bij andere financiële instellingen. Het 

antwoord is wellicht dat een pensioenfonds geen echte 

financiële onderneming is. In ieder geval lijkt mij het 

fuseren van pensioenfondsen niet de oplossing, zolang 

de regelingen zo verschillend zijn. Het idee van de 

beroepscommissaris vind ik ook onwenselijk, omdat je 

immers mensen zoekt die in het maatschappelijk veld 

staan waarbij het verrichten van andere relevante werk-

zaamheden kwaliteitsbevorderend kan werken.”

Heijting: “Als het aantal commissariaten wordt 

gemaximeerd op vijf, waar ga je dan het blik toezicht-

houders vinden om al die functies bij pensioenfondsen 

te vervullen?”

Lutjens: “Samenvattend ben ik op voorhand toch 

niet optimistisch over de mate waarin de nieuwe wet 

oplossingen biedt voor de bezwaren tegen het huidige 

stelsel. Je vindt bij veel pensioenfondsen nog een  

‘stapeling van organen’, soms tandeloze tijgers wier  

bevoegdheden vaag zijn. Dit alles heeft zijn oorsprong 

in de naoorlogse sfeer van wederopbouw die sterk in 

het teken stond van solidariteit en samen doen. Maar 

deze tijd heeft andere problemen en uitdagingen en als 

de sociale partners niet de guts hebben om langzaam-

aan genoegen te nemen met minder invloed – dus 

afstand te doen van macht – dan ben ik bang dat dit 

gepolder in ernstige mate in de weg blijft staan van 

echte vereenvoudiging.”

in hoeverre is dit alles van belang voor 
commissarissen en toezichthouders?
Heijting: “In de eerste plaats is dit natuurlijk relevant 

voor toezichthouders bij de pensioenfondsen zelf. 

Maar de hele pensioenmaterie is, meer in zijn alge-

meenheid, ook relevant voor een veel grotere groep van 

commissarissen die toezicht houden op ondernemin-

gen met een pensioenregeling. Van hen mag worden 

verwacht dat zij weten hoe de pensioenen geregeld 

zijn, wat de risico’s zijn en hoe die worden beheerst. 

Het stellen van kritische vragen, de basiskwaliteit van 

commissarissen, hoort daarbij. En dan is er daarnaast 

nog de ontwikkeling dat in 2013 de boekhoudregels 

zullen veranderen. Bij ondernemingen met een defined 

benefit pensioenregeling die is ondergebracht bij een 

ondernemingspensioenfonds zal de pensioenbalans 

veel sterker doorwerken in de ondernemingsbalans. 

Dit besef is doorgedrongen bij ondernemingsbesturen 

en zij moeten hun commissarissen daarover gaan infor-

meren. En ook van de leden van de audit committee mag 

verwacht worden dat  zij deze ontwikkeling kennen 

en de gevolgen daarvan voor de onderneming kunnen 

inschatten.”

wat is er aan te merken 
op het voorontwerp?
Lutjens: “Het grootste gemis ligt in de raad van 

toezicht. Het voorontwerp voorziet weliswaar in de 

mogelijkheid tot instelling van een raad van toezicht, 

maar dat is niet verplicht. Ik vind dat je dat wel moet 

verplichten en, bijna nog belangrijker, dat je aan de 

raad van toezicht de bevoegdheid moet geven om het 

bestuur te ontslaan. Ook is er discussie over de mate 

van zeggenschap van de gepensioneerden. Er is geen 

consensus over dat gepensioneerden in het bestuur 

moeten zitten.”

Heijting: “Maar ik kan het niet anders dan vanzelf-

sprekend vinden dat alle belanghebbenden dan wel 

hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de 

belangrijkste besluiten. Inclusief de gepensioneerden. 

Dus overal waar ‘paritair’ staat, ben ik ervoor om daar 

dan ook de gepensioneerden in te betrekken.”

Het voorontwerp van wet maakt het pensioenfondsen 
mogelijk om bij het inrichten van hun governance te kiezen 
uit drie bestuursmodellen, op een manier die het beste past 
bij de onderneming of bedrijfstak waaraan het pensioenfonds 
is verbonden.

1  Het gesprek vond plaats op persoonlijke titel
2  Het Verantwoordingsorgaan kan wel naar de 

Ondernemingskamer, maar de haar voorgelegde 
vragen worden slechts marginaal getoetst.

van commiSSariSSen 
mag kennis van 
penSioenmaTerie 
Worden verwachT
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erik LuTjenS (53)
>  Hoogleraar pensioenrecht
>  Advocaat bij DLA Piper
>  Restauranthouder
>   Lid raad van toezicht van een pensioenuitvoeringsorganisatie
>  Lid raad van advies bij een verzekeringsmaatschappij
>  Lid van het juridisch-actuarieel adviescollege van een 

pensioenfonds
>  Voorzitter van het pensioenfonds voor beroepswielrenners

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. Erik Lutjens is reeds ‘Group Member’.

daan heijTing (42)
> Directeur van Pensioenfonds ING
> Registeraccountant
>  Volgde recent de opleiding voor commissarissen en 

toezichthouders aan de Erasmus Universiteit

Pensioenfonds inG
>  Balanstotaal: € 15 miljard 
>  Pensioenadministratie en vermogensbeheer zijn uitbesteed
>  Aantal verzekerden: 75.000

V

huidige situatie model 1: paritair model 2: gemengd model 3: extern Variant Lutjens

bestuur Paritair Paritair •  Uitvoerende bestuurders: 
externe deskundigen 

•  Niet-uitvoerende bestuur-
ders: paritair benoemd

Externe deskundigen Combinatie van paritair 
benoemde bestuursleden en 
externe deskundigen

toezicht •  Visitatie
•  Toezichthoudend orgaan
•  One tier-board
•  Audit committee

•  Bedrijfstak-pensioenfonds: 
raad van toezicht 

•  Ondernemingspensioen-
fonds: raad van toezicht of 
visitatie

Niet-uitvoerende bestuurders •  Bedrijfstak-pensioenfonds: 
raad van toezicht 

•  Ondernemingspensioen-
fonds: raad van toezicht of 
visitatie

Raad van toezicht

advies •  Verantwoordingsorgaan
•  Deelnemersraad

Deelnemersraad Deelnemersraad Belanghebbendenorgaan Belanghebbendenorgaan

Verantwoording Verantwoordingsorgaan Deelnemersraad Deelnemersraad Belanghebbendenorgaan Raad van toezicht

VoorontWerP - consuLtatieDocument
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controlitis: proliferatie van 
regels en toezicht 
Intern toezicht door de raad van com-

missarissen of de raad van toezicht is een 

vast onderdeel van corporate governance. 

Voor extern toezicht geldt dat dit een vast 

onderdeel van overheidsbeleid is. Zowel 

voor intern als voor extern toezicht geldt 

dat het al jaren op warme belangstelling 

van beleidsmakers, wetenschappers en 

ondernemers kan rekenen. In nummer 5 van 

de commissaris (2008) is uitvoerig ingegaan 

op het fenomeen controlitis: de regelzucht 

van de overheid en de proliferatie van 

toezicht. De aanhoudende crisisstemming 

(kredietcrisis, de bankencrisis, eurocrisis 

en Europese schuldencrisis) zorgen voor 

een nog steeds toenemende roep om regels, 

regulering en overheidstoezicht. Je kunt 

geen krant of (vak) tijdschrift open slaan 

of het bevat een pleidooi of voorstel voor 

invoering dan wel verscherping van extern 

toezicht: accountants, banken, verzekeraars, 

rating agencies, pensioenfondsen, zorginstel-

lingen, advocaten, woningbouwcorporaties, 

vastgoedfondsen, noem maar op, ze moeten 

er allemaal aan geloven. Op het moment dat 

ik deze regels schrijf plaatst Italië zich zelfs 

vrijwillig onder toezicht door het IMF om 

erger te voorkomen (is extern toezicht echt 

zo effectief?) en blijkt dat het IMF zelf aan 

underreporting heeft gedaan waar het om de 

zwakke positie van Griekenland gaat.

Zonder regels geen eerlijk spel, zonder 

toezicht ook niet. Fair enough. De vraag of 

regulering nodig en passend is, komt in 

deze bijdrage niet aan de orde. Wel de vraag 

of het stapelen van extern toezicht op intern 

In deze bijdrage wordt aan 
de hand van ontwikkelingen 
in de zorgsector ingegaan 
op wat een nieuwe trend in 
overheidstoezicht lijkt te 
zijn: het stapelen van extern 
toezicht op intern toezicht. 

column

Door: Léon Korsten

toezicht verstandig is. Dit aan de hand van 

concrete voorbeelden uit de zorgsector.

droste-effect: stapeling  
van toezicht 
Een nieuwe trend in overheidstoezicht lijkt 

het stapelen van extern toezicht op intern 

toezicht. Na het bedrijfsleven heeft nu ook 

de overheid het – soms cruciale – belang van 

intern toezicht ontdekt en probeert zij het 

door haar uitgeoefende publieke toezicht 

uit te breiden tot de taakvervulling van de 

raad van commissarissen of de raad van 

toezicht als interne toezichthouder. Dit 

proces, deels door de aanhoudende crisis-

stemming gestuwd, lijkt sluipenderwijs te 

verlopen. Een overkoepelende visie van het 

kabinet op toezicht ontbreekt vooralsnog. 

In recente beleidsnota’s (met titels als ‘Zicht 

exTern Toezich T op inTern ToezichT
op toezicht’ en ‘Eenduidig toezicht’) werd in 

elk geval geen aandacht besteed aan het sta-

pelen van extern toezicht op intern toezicht. 

Een illustratie ontleend aan de zorgsector.

extern toezicht op intern 
toezicht: de zorgsector 
Ruim een jaar geleden (augustus 2010) heeft 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

het consultatiedocument 'IGZ-Toezichtkader 

voor de invulling van de bestuurlijke verantwoor-

delijkheid van zorginstellingen voor kwaliteit en 

veiligheid' gepubliceerd. Met dit ‘toezichtka-

der’ wil IGZ het toezicht op het terrein van 

bestuurlijke verantwoordelijkheid struc-

tureel, transparant en voorspelbaar maken. 

Ook voor IGZ is duidelijk dat op grond van 

de wet het bestuur van de zorginstelling 

verantwoordelijk is voor kwaliteit en veilig-

heid. Volgens IGZ moet het bestuur hiertoe 

afspraken maken met de professionals en de 

leidinggevenden in de zorginstelling, onder 

meer over actieve deelname van professionals 

aan kwaliteitssystemen. De raad van toezicht 

van de zorginstelling moet er volgens IGZ 

op toezien dat het bestuur zijn verantwoor-

delijkheid voor kwaliteit en veiligheid waar-

maakt. In de woorden van IGZ: “De inspectie 

ziet goed bestuur en intern toezicht als een 

belangrijke randvoorwaarde voor het leveren 

van verantwoorde zorg.” Tot zover weinig 

nieuws. 

Vervolgens maakt IGZ echter een reu-

zensprong. IGZ meent dat zij zich vanuit 

toezicht op de publiekrechtelijke verant-

woordelijkheid van de zorginstelling (voor 

het leveren van verantwoorde zorg), kan 

bemoeien met de privaatrechtelijke 

vooraLSnog 
onTbreekT een 
overkoepeLende 
visie van heT 
kabineT

LÉon 
Korsten
Wie: Léon Korsten 
is advocaat bij DLA 
Piper Nederland. Hij 
geeft leiding aan de 
Regulatory groep en is 
lid van de Zorggroep en 
het Financial Regulatory 
team van DLA Piper.
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verantwoordelijkheid van bestuur en raad van 

toezicht (lees: corporate governance). IGZ vat 

dit als volgt samen: “Het inspectietoezicht op 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 

kwaliteit en veiligheid is integraal onderdeel 

van het reguliere inspectietoezicht”. Wat wij 

hier zien is dat publiekrechtelijke verantwoor-

delijkheid door IGZ wordt gebruikt als koe-

voet om in te breken op interne governance. 

In 2011 (april) heeft IGZ het definitieve 

toezichtdocument vastgesteld. Wat de consul-

tatieronde heeft opgeleverd is niet helemaal 

duidelijk, maar in elk geval géén koerswijzi-

ging. In haar toezichtkader benadrukt IGZ 

weliswaar de bestuurlijke verantwoordelijk-

heid van de raad van bestuur (“het bestuur is 

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van 

de zorg” en “eerste aanspreekpunt”) en de 

toezichthoudende rol van de raad van toe-

zicht. Maar ondertussen wordt de deur voor 

bemoeienis van IGZ met interne governance 

van zorginstellingen wijd open gezet. 

In het consultatiedocument staat dat het doel 

van overleg met de raad van toezicht is om 

te achterhalen of de raad van toezicht en de 

raad van bestuur “de risico’s van de instelling 

voldoende in beeld hebben” en om een beeld 

te krijgen van de wijze waarop de raad van 

toezicht en de raad van bestuur functioneren. 

Verder staat er dat overleg van IGZ met de 

raad van toezicht zeker aan de orde is als de 

inspectie het vertrouwen in de raad van be-

stuur heeft verloren of als de raad van bestuur 

en raad van toezicht een ernstig verschil van 

mening hebben over de vraag of de kwaliteit 

en veiligheid in het geding is.  

Als jurist heb ik mijn twijfels over de wet-

telijke basis die IGZ voor deze bemoeienis 

(of is het bemoeizucht?) noemt, te weten de 

‘Wet toelating zorginstellingen’ en de ‘Kwali-

teitswet zorginstellingen’. Maar daar gaat het 

mij nu niet om. Waar het mij in deze bijdrage 

wel om gaat is dat stapeling van publiek 

toezicht op de naleving van privaatrechtelijke 

governance contraproductief is. Bovendien is 

er al een vorm van extern toezicht op intern 

toezicht.

policing the police
IGZ moet waken over de kwaliteit en veilig-

heid van de zorgverlening. Hiertoe beschikt 

IGZ over een ruim arsenaal aan toezichtbe-

voegdheden waarmee zij het bestuur van 

zorginstellingen, waar dat nodig is, kan cor-

rigeren. Wat is daarnaast het nut of effect van 

publiek toezicht door IGZ op de rol van de 

raad van toezicht als interne toezichthouder? 

De raad van toezicht moet toezicht houden 

op het reilen en zeilen binnen de zorginstel-

ling. Als er iets niet in de haak is, kan de raad 

van toezicht bij het bestuur de kat de bel 

aanbinden. Welke (dubbel)rol is hier weg-

gelegd voor IGZ? Waarom moet IGZ toezicht 

op toezicht stapelen en behalve de kwaliteit 

en veiligheid van zorgverlening ook nog eens 

het interne toezicht door de raad van toezicht 

bewaken? 

Als IGZ vanuit bezorgdheid over governance 

binnen zorginstellingen bestuur en raad 

van toezicht gelijkelijk aanspreekt op het 

waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van 

zorgverlening, negeert of miskent IGZ het 

verschil in taken en verantwoordelijkheden 

van bestuur en raad van toezicht. De eindver-

antwoordelijkheid voor goede en veilige zorg 

ligt bij de raad van bestuur, niet bij de raad van 

toezicht. De raad van toezicht en IGZ houden, 

ieder vanuit hun eigen perspectief, toezicht 

op de performance van de zorginstellingen 

en de raad van bestuur als eindverantwoorde-

kamer moet het laatste woord hebben over 

interne governance. Ook de tegenwerping 

dat de rechter slechts ‘toezicht op afstand’ 

uitoefent aangezien hij niet op de stoel 

van de ondernemer mag (en kan) gaan zit-

ten, snijdt geen hout. Publiekrechtelijke 

toezichthouders als IGZ en NZa mogen (en 

kunnen) immers evenmin op de stoel van de 

ondernemer plaatsnemen. 

Stapeling van extern toezicht op intern toe-

zicht werkt desoriënterend en verlammend 

en is contraproductief. 

nza: intensive care 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een 

snelle leerling. Wie de website van de Ne-

derlandse Zorgautoriteit (NZa) bezoekt en 

het interview met vertrekkend bestuurslid 

Cathy van Beek leest (juli 2011, www.nza.nl) 

ziet bij deze andere zorgtoezichthouder een 

mindset die in vergaande mate overeenkomt 

met die van IGZ. Van Beek stelt dat voor 

de NZa de raad van bestuur het eerste 

aanspreekpunt is, maar “kan zich toch 

voorstellen dat de NZa bij incidenten en 

als er bijvoorbeeld verzoeken om financiële 

steun komen ook de visie van de raad van 

toezicht wil horen”. Met andere woorden: 

zo lang alles goed gaat, is het bestuur eerste 

aanspreekpunt, maar vanaf het moment 

dat dit anders lijkt te zijn, wordt soepel de 

sprong naar de raad van toezicht gemaakt. 

Dat is nog tot daar aan toe. Veel verder gaat 

het standpunt “dat als NZa signalen krijgt dat 

het intern toezicht bij een instelling niet goed 

georganiseerd is… kan dat aanleiding zijn 

om, in nauw overleg met IGZ, na te gaan of 

er reden is om het toezicht op de instelling te 

intensiveren.” 

Van Beek onderkent dat het werk van de raad 

van toezicht “een vak apart is” en stelt dat in-

tern en extern toezicht “complementair aan el-

kaar zijn”: raden van toezicht houden toezicht 

vanuit het private belang, de NZa heeft steeds 

het algemeen belang van de consument voor 

ogen, waarbij “die belangen soms niet parallel 

lopen”, aldus Van Beek. 

Ook de visie van NZa roept de – inmiddels 

retorische - vraag op wat de legitimatie is voor 

bemoeienis van de publieke toezichthouder 

met intern toezicht van zorginstellingen en 

hoe effectief het stapelen van extern toezicht 

op intern toezicht is. 

tot slot
Iedereen kent uit zijn eigen omgeving vast 

ook voorbeelden van stapeling van toezicht. 

De financiële sector is een goed voorbeeld. 

Daar is de raad van commissarissen en het 

belang van corporate governance onlangs 

ontdekt door De Nederlandsche Bank (DNB) 

als financiële toezichthouder. DNB was 

STapeLing van exTern ToezichT 
op inTern ToezichT WerkT 
deSoriënTerend en verLammend 
en iS conTraproducTief

‘je vraagT je af of de raad van 
ToezichT nieT BeTer kan Worden 
afgeschafT aLS hij zeLf onder 
ToezichT komT Te STaan’

lijke. Wat voegt het introduceren van extern 

toezicht door IGZ op de raad van toezicht als 

interne toezichthouder toe? Niets. Extern 

toezicht op intern toezicht is niet effectief om-

dat taken en verantwoordelijkheden diffuus 

dreigen te worden. Als de raad van toezicht 

zelf de hete adem van IGZ in zijn nek voelt, 

zal de neiging om op de stoel van het bestuur 

te gaan zitten, toenemen. Dat is funest voor de 

interne verhoudingen en voor de kwaliteit en 

veiligheid van de zorgverlening. Een raad van 

toezicht die zelf onder toezicht wordt gesteld, 

kun je beter afschaffen.

IGZ heeft amper voldoende capaciteit voor 

goed toezicht op de kwaliteit en veiligheid 

van zorgverlening. Voor toezicht op intern 

toezicht ontbreekt het IGZ aan capaciteit en 

deskundigheid. Of is het introduceren van 

toezicht op intern toezicht een vorm van 

‘horizontaal toezicht’ zoals wij dat kennen uit 

het belastingrecht? Als dat waar is, is er sprake 

van een verkapte vorm van privatisering van 

de publieke toezichtstaak van IGZ.

Stapeling van extern toezicht op intern 

toezicht vanuit bezorgdheid over interne 

governance is intussen niet alleen gevaarlijk, 

maar ook niet nodig. De civiele rechter (en 

dan met name de Ondernemingskamer van 

het gerechtshof te Amsterdam) houdt im-

mers reeds ‘toezicht’ op de naleving van (de 

privaatrechtelijke) corporate governance. De 

tegenwerping dat de rechter c.q. de Onderne-

mingskamer geen publieke toezichthouder 

is, maar gericht is op het beslechten van pri-

vaatrechtelijke geschillen, snijdt geen hout. 

Het ‘toezicht’ op intern toezicht is juist bij de 

rechter c.q. de Ondernemingskamer belegd 

omdat intern toezicht als onderdeel van de 

governance van (zorg-)ondernemingen pri-

vaatrechtelijk is geregeld. De Ondernemings-

recent in het nieuws naar aanleiding van 

een enquêteonderzoek met indringende en 

gevoelige vragen over corporate governance 

en intern toezicht bij financiële instellingen. 

De vele afwijzende en deels verontwaardigde 

reacties die dit opriep, noopte DNB om de 

vragenlijsten terug te halen (een recall-actie 

van een publieke toezichthouder!) en het 

onderzoek schielijk te staken. Het smoesje 

van DNB dat er sprake was van wetenschap-

pelijk onderzoek van een professor van de 

Rijksuniversiteit Groningen, die voor zijn 

onderzoek het briefpapier van DNB mocht 

gebruiken omdat hij daar ook werkzaam was, 

kon het tij niet keren. 

AFM heeft zich tot nu toe nog aardig op de 

vlakte gehouden. Maar voor hoe lang? Het 

toezicht door AFM is beperkt tot ‘gedragstoe-

zicht’ (het aanbieden van financiële produc-

ten en diensten), maar ook AFM heeft een uit-

gesproken interesse in corporate governance 

en de wijze waarop intern toezicht en interne 

checks and balances functioneren. 

Het DSB-onderzoek van de commissie-

Scheltema suggereert een verband tussen 

het slecht functioneren van de interne gover-

nance en het voortbestaan van DSB als kleine, 

niet-systeembank. Een bankdirecteur die er 

prat op gaat overdag geitenwollen sokken 

te dragen, maar ondertussen de bank weet 

leeg te zuigen om een verzameling schapen, 

kunst en voetballers aan te leggen, kan net 

iets eerder worden afgestopt als de financiële 

toezichthouder zich ook met de interne go-

vernance bemoeit. 

Was dat laatste maar gebeurd bij Fortis, met 

andere woorden: als je het dan toch doet, doe 

het dan goed. Als dat laatste was gebeurd, 

denk je onwillekeurig, dan zou deze trotse 

bank vandaag wellicht nog hebben bestaan…

Waarom moeT 
igz ToezichT 

op ToezichT 
sTapelen?

23
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Door: Rodria Laline, 
Fred van Eenennaam 

inTernaTionaal

25

Internationaal (b)lijken er grote verschillen te 

bestaan in wat van een CEO en de verhoudin-

gen in de top teams/board wordt verwacht. 

In Nederland zijn de ontwikkelingen in de 

Ahold-board een klassiek voorbeeld van eind 

jaren negentig, waarin Amerikaanse ideeën 

en gewoonten door het toetreden van Ameri-

kaanse board members over de board en de rol 

van CEO Van der Hoeven (“pak nu eens door 

Cees”) niet strookten met de Nederlandse 

ideeën over het creëren van draagvlak en het 

consensusmodel.

Waar bij een one tier-board als Medtronic 

historisch gezien de Chairman en de andere 

leden van de board sterk sturend zijn, en 

de CEO meer voor een bepaalde periode de 

uitvoering doet, heeft een bedrijf als Philips 

historisch gezien meer een two tier-board 

waar het primaat van de richting sterker ligt 

bij de CEO. De huidige ontwikkeling waar 

een zelfstandiger rol voor de CFO wordt 

gezocht - eigenlijk bijna een controlerende 

functie op de effectiviteit en efficiëntie van de 

CEO - geeft weer een nieuwe dynamiek in de 

boardroom.

corporaTe 
governance 
in inTernaTionaal 
perspecTief

wat is er dan mis met het 
ceo-chairman-model?
Voor Europeanen blijft het fenomeen van 

een vereniging van functies in één persoon 

in die van ‘CEO and Chairman’, vreemd. De 

scheiding van governance en management 

is voor Europeanen een meer natuurlijk 

gegeven. ‘Checks and balances’ met name ten 

aanzien van de interne governance blijft een 

punt van zorg. Cases met de verschillende 

varianten van de CEO-Chairman-combinatie, 

aparte personen als Chairman en CEO, en het 

Angelsaksische model met aanvullend nog 

een onafhankelijk lead director geven geen uit-

sluitsel over wat nu beter is. Succes en falen 

van boards/bedrijven met de verschillende 

kenmerken zijn legio. Het lijkt zo te zijn dat 

een CEO-Chairman-combinatie goed kan 

werken bij een situatie van geconcentreerd 

aandeelhouderschap, sterke committees en 

complexe strategische situaties waar vooral 

door de board op snelle strategische beslis-

singen moet worden gefocust. Vanuit niet-

Europees perspectief komt bij een combina-

tie van een sterke CEO en sterke Chairman 

In zijn aanvaardingstoespraak wees hij op de 

noodzaak voor Nederlanders en vooral Ne-

derlandse commissarissen en bestuursleden 

om zich te verdiepen in wat internationaal 

zich aan het ontwikkelen was: de machts-

verschuivingen in de wereld, de effecten 

van de globalisering op een kleine planeet, 

en de corporate governance-consequentie 

die dat zou hebben. Daarbij zou vooral het 

contrast tussen de Nederlandse denkwijze 

over gedrag en bestuur en die in de Verenigde 

Staten en China een hoge prioriteit moeten 

hebben. Niet-westerse invloeden bepalen 

in toenemende mate de governance en de 

economische vooruitgang. 

board behaviour en dynamiek: 
ceo en topmanagement
Het goed of slecht functioneren van een 

board staat of valt met de bijdrage en het ge-

drag van individuele leden. Zowel de formele 

en technische context, als de culturele achter-

grond van boards en ondernemingen, blijkt 

zeer bepalend te zijn voor het soort gedrag en 

dynamiek in boards. 

Wie met een Nederlandse bril bijvoorbeeld 

kijkt naar de situatie in de Verenigde Staten 

stuit al snel op aspecten als: de combinatie 

van Chairman-CEO, het primaire aandeel-

houdersbelang, daarnaast het bestuurders-

belang, weinig aandacht voor duurzaamheid 

en corporate social responsibility, de rol van insti-

tutionele investeerders, extreme beloningen, 

weinig zeggenschap van aandeelhouders bij 

beursgenoteerde ondernemingen, de regels 

voor audit- en andere committees, de dynamiek 

van agressieve aandeelhouders, de door 

bonden gedomineerde pensioenfondsen en 

uitoefening van macht door CEO’s. Maar 

omgekeerd is het ook voor te stellen dat wie 

met een Amerikaanse bril op kijkt naar de 

Nederlandse situatie zich verbaast over ons 

model, dat nog steeds in belangrijke mate 

op consensus is gericht. In dit korte artikel 

belichten Prof. Fred van Eenennaam en Dr. 

Rodria Laline een aantal in het oog sprin-

gende internationale verschillen. 

In 2008 ontving de onlangs overleden Morris 

Tabaksblat een eredoctoraat aan Nyenrode. 

nieT-wesTerse 
invloeden 
bepalen in 

Toenemende maTe 
de economiSche 

vooruiTgang

Wie succesvol internationaal wil ondernemen doet er goed 
aan om zich rekenschap te geven van buitenlandse corporate 
governance regimes. 

over de
auTeurS

Prof. Dr. Fred van Eenennaam is partner 
van The Decision Group en verbonden 
aan een aantal binnen- en buitenlandse 
universiteiten. Hij is verbonden aan het 
programma 'de New CFO van Erasmus'. 
Op Nyenrode heeft hij onder andere de 
NCD Nyenrode Commissarrissencyclus, 
het New Board Programma en Founda-
tions of Corporate Governance gemaakt. 
Met Prof. Jay Lorsch, Prof Krishna Palepu 
van de Harvard Business School en dr. 
Rodria Laline maakt hij het 'Maximize 
Your Board Potential' programma. Op 
George Washington University is hij 
betrokken bij Health Leadership en 
Trustees programma’s.

Dr. Rodria Laline is CEO van Intrabond 
Holdings Asia Ltd. in Hong Kong en board 
director China Corporate Governance  
Center in Shanghai. 

Linkedin: 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. Rodria 
Laline en Fred van Eenennaam zijn reeds 
‘Group Member’.

ProF.Dr.FreD 
Van eenennaam

Dr.roDria 
LaLine
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Begin 2011 is het corporate governance en board of directors “Maximize Your Board’s Potential Program 
(MYBP)” in The Harvard Faculty Club van start gegaan met vele inspirerende en interessante onderwer-
pen op de agenda. Het programma heeft opnieuw plaats januari 2012. De docenten van het programma 
- waaronder Prof. Jay Lorsch en Prof. Krishna Palepu van de Harvard Business School, en Prof. Fred van 
Eenennaam en Dr. Rodria Laline - bespreken de internationale aspecten van corporate governance en 
board dynamics. Zie verder www.intrabondcapital.com of www.thedecisioninstitute.org

harvard programma over inTernaTionaLe  
aSpecTen van corporaTe governance

heT iS van belang 
na Te gaan  

waar de echTe 
machT LigT

ja zeggen 
hoefT nieT aLTijd 
ja Te BeTekenen

corporaTe 
governance
in chinade vraag op waar dan de macht ligt? Ook is de 

vraag of een sterke Chairman in staat is om in 

zijn gedrag een sterke CEO de juiste ruimte 

te geven. Het aantal potentiële sterke USA 

Chairmen dat hiertoe in staat zou zijn werd 

niet groot geacht. De dynamiek van een CEO 

dominated board versus die van een Chairman 

dominated board is interessant, immers als 

de macht bij de Chairman ligt zullen de non-

executives en stakeholders zich naar deze 

richten en wellicht meer op lange termijn 

inzetten. Bij een CEO dominated board zul-

len de invloed via committees en de nadruk 

op kortere termijn gemiddeld genomen 

meer nadruk krijgen. Vanuit de niet-CEO of 

Chairman-positie is het van belang om na te 

gaan waar de echte macht ligt.Om die macht 

beheersbaar te houden vraagt het om de hou-

ding, zo mooi verwoord door Ronald Reagan: 

“Trust but Verify”, voorwaar geen geringe op-

dracht voor de non-executives ten opzichte 

van dominantie van Chairman of CEO.  

corporate governance via 
de committees
Een dominant kenmerk van de one tier-boards 

is, zeker ook in de VS, het toezicht via com-

mittees. Zo kent men vaak de governance & 

strategy committee, de audit committtee, de re-

muneration committee en daarnaast specifieke 

committees die zich richten op  klant, kwa-

liteit, producten of andere onderwerpen. In 

dergelijke governancesystemen blijkt dit 

een mechanisme te zijn waardoor non-exe-

cutives veel inzicht krijgen in de business en 

organisatie. Gewone non-executives kunnen 

daarin echte bijdragen leveren en, zonder 

dat het tot allerlei formele situaties leidt, 

veel invloed uitoefenen. 

Na 2008 lijkt het belang van deze committees 

en het aantal onderwerpen waarnaar wordt 

gekeken alleen maar toegenomen. Zo is bij 

de audit committee de vraag, welke rol in de 

organisatie de financiële, compliance en risk 

officer ten opzichte van de operationele- en 

lijnverantwoordelijken speelt, fors aan de 

orde. De audit committee is ook bekend in 

two tier-systemen. Deze audit commissies zijn 

als instrument zeer nuttig gebleken voor de 

bepaling van hoe technisch om te gaan met 

‘toezicht’ op risk en de nieuwe internationale 

auditing regels; dat werd nog benadrukt 

door de slechte situatie die velen hebben aan-

getroffen, toen zij vol goede moed lid werden 

van audit committees. 

De rol van de governance/strategie commit-

tee kennen wij in Europese verhoudingen 

nauwelijks. Deze committee heeft zijn nut 

bewezen door o.a. de wildgroei aan ‘Chief ’s’ 

te beperken of te stroomlijnen en de rollen 

van de committees op elkaar afgestemd te 

houden. 

aandeelhoudersactivisme en
de juridische context
In de VS is het handelen in en tussen 

ondernemingen vaak juridisch gedreven. 

Is men het bijvoorbeeld niet eens met een 

overname, dan staat de (minderheids)aan-

deelhouders vaak niet veel anders te doen 

dan leden van boards, individueel juridisch 

aansprakelijk te stellen. De regels van dit 

spel en de mogelijke consequenties zijn van 

belang om te doorgronden voor een ieder 

die zaken doet in de VS. Daarbij is een fun-

damentele vraag wat wordt bedoeld met de 

zogenoemde  fiduciaire verantwoordelijk-

heid in de VS. De formele posities per staat 

verschillen ook zeer. Dat is ook het geval 

waar het gaat om de vraag of non-executives 

uitsluitend voor aandeelhouders dienen op 

te treden, of als zogenoemde trustees. 

de ondernemer, de investeerder, 
de topmanager en de commissaris 
in de wereld van vandaag
Gedrag en dynamiek in de boardroom zijn 

internationaal zeer verschillend. Neder-

landers komend uit een zogenoemde low 

context culture [d.w.z. het letterlijk nemen 

van wat wordt gezegd, waarbij toonzetting, 

situatie of context minder goed worden ge-

interpreteerd] staan in toenemende mate op 

achterstand in het spel met en om de macht. 

Zij die in de high context cultures onder andere 

de verschillende ‘kleuren van het woord ja 

kunnen begrijpen’ zoals China, het Verenigd 

Koninkrijk en in mindere mate de VS, heb-

ben een toenemende voorsprong. 

Tabaksblats toespraak en zijn oproep om de 

internationale sensitiviteit snel te ontwik-

kelen, is niet aan dovemansoren gezegd. 

Systematisch onderzoek naar Amerikaans, 

Chinees, Latijns-Amerikaans en de men-

gelmoes van eclectische Europese systemen 

alsmede de professionele educatie van board 

members, gelden inmiddels als belangrijke 

voorwaarden om succesvol te kunnen zijn in 

de wereld van vandaag.

De technieken om boards internationaal te 

ontwikkelen via (zelf)evaluaties, permanente 

educatie, interventies en de bijbehorende net-

werken, zijn in volle ontwikkeling. Belangrijk 

voor ons land dat leeft van zijn export en 

investeringen, is om deel te nemen aan de 

corporate governance educatie en onderzoek 

in andere landen: ‘to stay ahead of the curve'.

>  China kent een two tier-bestuursstructuur. 
>  Maar: raad van bestuur komt vrijwel overeen met 

een one tier-board in de VS (uitvoerende/inside 
directors en onafhankelijke/outside directors). 

>  In de transitie van een geplande economie naar 
een sociale markteconomie wordt in China een 
ander gewicht dan in het Westen toegekend aan 
het belang van de raad van commissarissen: afhan-
kelijk van de positie van de onderneming werkt dit 
soms wel, soms niet. 

>   De meeste Chinese bedrijven kennen geen audit-, 
risk-, governance- en benoemingscommittees. Is 
er wel een structuur van committees, dan is die 
meestal opgehangen aan de raad van bestuur en 
niet aan de raad van commissarissen. 

>  Veel Chinese bedrijven kennen geen benoemings-
committees: de benoeming van bestuurders 
is veelal politiek getint, waarbij de CEO wordt 
benoemd door de overheid of de grootaandeel-
houder. De macht zit bij de bestuursvoorzitter die 
vaak tegelijkertijd DGA, CEO en Chairman is, en de 
macht zit bij de staat. 

>  Zorgwekkend zijn de onduidelijke transacties 
met gerelateerde bedrijven waaronder de staat. 
Daarnaast hebben minderheidsaandeelhouders 
weinig te vertellen en te verhalen. Meer dan zestig 
procent  van de aandelen van aan beursge-
noteerde bedrijven zijn niet verhandelbaar en 
staat-gerelateerd. 

>  Daar veel CEO’s van Chinese ondernemingen alleen 
een salaris en een jaarlijkse bonus ontvangen, 
zoeken ze een beursnotering aan buitenlandse 
beurzen om hun inkomen te compenseren. Het 
probleem is dat er weinig inzicht is in de kwaliteit 
van hun corporate governance, alle inspanningen 
van de Chinese overheid om het vertrouwen in 
Chinese bedrijven te versterken ten spijt. 

>  De waarde van het jaarverslag van een Chinese 
onderneming is betrekkelijk. Alleen een externe 
accountant slaagt er soms in om corruptie en 
fraude aan de oppervlakte te brengen, maar dat 
blijkt zelfs voor de Big Four niet gemakkelijk – zie 
de recente corruptie- en fraudeschandalen die 
de SEC registreerde betreffende de ADR beurs-
notering van Chinese bedrijven in de VS.
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DOOR: Gwen van Loon
BEELD: Hans Vissers

nevenfuncTie

Aan de Stegge wordt in 2005 in één klap bekend als hij 

een vermogende Nederlander wordt door de verkoop 

van Telfort – waar hij een mooi belang in heeft – aan 

KPN. Er volgt nog een uitstapje naar PCM Uitgevers 

waar hij op verzoek van investeringsmaatschappij 

Apax bestuursvoorzitter wordt. Tegenwoordig is hij 

zelf professioneel investeerder en – meestal stille – 

'goededoelenman'. 

Als Ton betrokken raakt bij Net4kids besluiten 

Van den Boog en hij dat ze beiden de helft van de 

overheadkosten voor hun rekening nemen: zo kan 

het geld dat sponsoren opbrengen rechtstreeks naar 

de hulpprojecten gaan. “Het principe hebben we 

overeind gehouden, alleen vragen we nu – door de 

groei van de organisatie, omdat we inmiddels veel 

meer projecten doen – sinds vorig jaar ook een bij-

drage voor onze interne kosten aan bedrijven die ons 

sponsoren.” 

Volgens Aan de Stegge is het voordeel van de insteek 

die Van den Boog en zijn vrouw Anke bij de oprich-

ting in 1999 hebben gekozen, dat je met gelijkge-

stemden die een professionele inslag hebben flinke 

meters kunt maken. “Dat is in het bedrijfsleven en 

tegenwoordig voor mij als investeerder niet anders. 

Als je steeds te maken hebt met amateurgeneuzel 

wordt het moeizamer om iets voor elkaar te krijgen en 

bovendien is de effectiviteit dan een stuk geringer.” 

Wat dat betreft, heeft Aan de Stegge een hele slechte 

ervaring in het begin van zijn zoektocht naar goede 

doelen die hij wilde ondersteunen. “Ik wilde echt 

‘ ik probeer rusT en 
professionaliTeiT 
in Te brengen’

Oud-Telfort- en PCM-topman Ton aan de Stegge:

neT4kidS

Kinderhulporganisatie Net4kids wil kansarme kinderen een betere toekomst geven, 
omdat er in deze wereld te veel kinderen zijn die geen keuzes hebben, kansen en 
mogelijkheden krijgen. Deze kinderen wil Net4kids helpen met structurele en concrete 
hulpprojecten. “Wij geloven sterk dat wanneer je een kind opvang, gezondheidszorg 
en onderwijs biedt, je een kind eigenlijk nog veel méér geeft. Een eerlijke kans in de 
maatschappij en een toekomst”, is te lezen op de website. De organisatie wil de kosten 
laag en de passie hoog houden, talenten maximaal benutten en werkt daarom met een 
team dat voor negentig procent uit professionele vrijwilligers bestaat, die hun werk voor 
Net4kids meestal combineren met een drukke baan of eigen bedrijf. Ook de betaalde 
krachten zijn deels vrijwilliger: twintig procent van hun tijd worden zij niet betaald. 
Net4kids wordt onder meer gesponsord door Achmea, ASML, DLA Piper,Fit4Finance, 
G-Star, KLM, LeasePlan, Veldhoven Group en Oxxio, en heeft strategische samen- 
werkingsverbanden met Wilde Ganzen en de Bernard van Leer Stichting.

amaTeurgeneuzeL 
maakT heT 

moeiLijker om ieTS 
voor elkaar Te 

krijgen

graag geld geven aan een kinderproject, belde er zelfs 

nog achteraan, maar uiteindelijk liet die organisatie 

nooit meer iets van zich horen. Ongelooflijk. En ik kan 

je vertellen: ik ben niet de enige die dat is overkomen.”

Aan de Stegge had dit jaar zijn eerste termijn als 

bestuurder bij Net4kids erop zitten. “Iedereen ging er 

vanuit dat ik herverkiesbaar was. Normaal gesproken 

ben ik geneigd meteen ja te zeggen, maar deze keer heb 

Ton aan de Stegge raakt bij Net4kids 
betrokken als hij tijdens zijn ‘rondje goede 

doelen’ in aanraking komt met oprichter Loek 
van den Boog van de kinderhulporganisatie. ‘Wat 

we gemeen hebben is de zakelijke basis. Ik zeg 
altijd: we doen aan goed doel-nieuwe stijl. Door 

beter samen te werken, komt het geld terecht 
waar het echt nodig is.’
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Onder dit motto heeft de rechtbank Den 

Bosch onlangs een schadevordering van 

de curator in een failliete vennootschap 

(Vialle BV) tegen haar commissarissen 

afgewezen. Advocaten van DLA Piper 

stonden de commissarissen bij in dit 

geschil. De rechtbank onderstreept 

menigmaal in haar vonnis dat commis-

sarissen afstand dienen te houden tot de 

uitvoering van het bestuursbeleid: het is 

niet hun taak om steeds te controleren 

of bestuurders hun wettelijke plichten 

hebben vervuld. De vordering van de 

curator was gebaseerd op de zogeheten 

antimisbruikwetgeving (art. 2:248 

BW), waarbij onder meer een wettelijk 

vermoeden van onbehoorlijk bestuur 

geldt als een jaarrekening in de drie 

jaren vóór een faillissement niet (tijdig) 

is gepubliceerd. In deze casus overweegt 

de rechtbank dat het niet (tijdig) publi-

ceren van een jaarrekening niet eo ipso 

wijst op onvoldoende toezicht. Kortom, 

de wettelijke  bewijsvermoedens van 

onbehoorlijk bestuur gelden volgens 

de rechtbank niet voor commissarissen. 

Dat is een belangrijke versterking van 

hun positie in faillissement.

commissaris; 
houd afsTand 
ToT uiTvoering  
BeSTuurSBeLeid!

Wie: Ton aan de Stegge 
richtte in 2009 Purplefield 
Investments op. Daarvoor 
werkte hij ruim dertig  
jaar in de ICT- en  
mediasector bij Volmac  
(later Capgemini), 
Getronics, CSC Computer 
Sciences, Ericsson, Telfort 
en PCM Uitgevers.  
Bij de laatste twee 
bedrijven was hij bestuurs-
voorzitter. Samen met 
oud-collega Robert van 
Maasakker (CFO bij Telfort) 
runt hij ook Bluefield 
Investment.
nevenfunctie:  
bestuurslid kinderhulp-
organisatie Net4kids

ton aan 
De steGGe

projecT 
rainBoW 
home india
Net4kids is dringend op zoek naar sponsors voor 
kinderen die worden opgevangen in Rainbow 
Home Khushi in Delhi. Dit project voor de inte-
gratie van straatkinderen zorgt voor onderdak 
en onderwijs van meisjes tussen 4 en 18 jaar die 
anders op straat proberen te overleven. Ze worden 
opgevangen binnen een privéschool met kinderen 
uit de hoogste kringen. Samen krijgen ze er les en 
leren ze met en van elkaar. Dwars door alle kasten 
heen ontstaat zo een nieuwe maatschappij. Voor 
450 euro kan er een meisje een heel jaar worden 
opgevangen. Voor meer informatie over dit project: 
www.net4kids.org/nl

ik er eerst serieus over nagedacht. Heeft Net4kids mij 

echt nodig? Wat kan ik toevoegen dat een ander niet 

net zo goed of beter kan? En – ook niet onbelangrijk 

– word ik er zelf blijer van als ik blijf dan wanneer ik 

vertrek. Mijn conclusie was: ik blijf graag, omdat ik 

nog steeds iets kan toevoegen aan het verbeteren van 

de organisatie.”

“Wat ik altijd probeer, waar ik ook ben, is rust en 

professionaliteit in te brengen, een stevige basis neer 

te zetten en ik geef het nooit op om veeleisend te zijn. 

Net4kids bewijst in mijn ogen dat het niet nodig is om 

mild te zijn als het om goede doelen gaat: je moet altijd 

strijdbaar blijven.” 

Wat Aan de Stegge fantastisch zou vinden om in zijn 

huidige bestuursperiode voor elkaar te boksen, is dat 

de stichting voortaan financiële steun krijgt van de 

Postcodeloterij. “Dat zou een mooie bekroning op ons 

werk zijn.” 

>  Door steeF m. bartman
lid van de Corporate Litigation groep van  
DLA Piper en hoogleraar Ondernemingsrecht  
aan de Universiteit van Leiden
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LinKeDin GrouP:  
btW-Positie Van commissarissen

de europese commissie heeft nederland verzocht de regels voor 
de btw-positie van commissarissen aan te passen aan de europese 
btw-wetgeving. Wellicht moet in de toekomst iedere commissaris 
btw afdragen over zijn vergoeding. meer weten?  
volg de commissaris op Linkedin.

heeft u zich nog niet aangemeld voor de Linkedin group van  
de commissaris? ga vanuit uw Linkedn pagina naar ‘groups’ en dan 
naar ‘groups directory’. Toets ‘de commissaris’ in onder ‘search’ en  
ga naar de juiste groep. klik op ‘join group’.


