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VOORWOORD

Stel: je bent lid van een groep mensen. Een groep 

mensen die is belast met de strategie en uitvoering van 

een bepaald project. Tussen die mensen bestaat een af-

spraak over wie zich wel en wie zich niet met de uitvoe-

ring bezighoudt. Tot de uitvoerders behoren in ieder 

geval de voorman en degene die op het geld let. De an-

deren van die groep zijn dan in dit voorbeeld de ‘niet-

uitvoerders’. Maar dat ontslaat hen nog niet van hun 

verantwoordelijkheid. Uitvoerders en niet-uitvoerders 

werken eendrachtig samen bij de visie, vormgeving en 

uitvoering van het project. Omdat uitvoerders en niet-

uitvoerders nu eenmaal ook maar mensen zijn, stellen 

zij prijs op prettige omgangsvormen. Daartoe hoort 

ook dat zij met enige regelmaat ‘sociaal’ met elkaar 

verkeren. En dat kan een probleem opleveren, zegt oud 

ABN AMRO-bestuursvoorzitter Jan Kal! in een inter-

view op pagina 10 e.v. Door samen verantwoordelijk te 

zijn voor het project loop je het gevaar dat de kritische 

distantie tussen uitvoerders en niet-uitvoerders uit het 

zicht raakt. Daarom vindt Kal! vanuit het oogpunt van 

checks & balances de two tier board een zuiverder gover-

nance-model. Ter gelegenheid van de (komende) in-

voering van de Wet bestuur en toezicht – exacte datum 

op dit moment nog onbekend – vroeg de commissaris 

aan Kal! en aan oud AEGON-bestuursvoorzitter Kees 

Storm waar de voorkeur van ieder van hen ligt. Anders 

dan Kal! opteert Storm liever voor het one tier-model, 

iets waarmee hij onder meer ervaring heeft bij Unilever 

NAAST ELKAAR  
OF OP ELKAAR

en Air France-KLM. Toch blijken de voorkeuren van 

beiden voor het een of het ander niet zo absoluut dat 

hierover een groot meningsverschil ontstond. Maar 

– daar is Storm pertinent over – als het fout dreigt te 

gaan bij een onderneming, dan is die naar zijn stellige 

overtuiging beter af met een one tier dan met een two 

tier board. 

Ook gaat dit nummer in op mogelijkheden en  

beperkingen die voortvloeien uit de nieuwe Wet 

bestuur & toezicht. Daarbij stelt Sander Wiggers op 

pagina 4 e.v. vast dat de bedoeling van de wetgever om 

de mogelijkheden van het Nederlandse vennootschaps-

recht te vergroten wel bereikt lijkt. Of we ook zo  

positief kunnen zijn over de doelstelling van meer 

vrouwen aan de top valt aan de andere kant echter te 

betwijfelen, zoals blijkt uit de bijdrage van Thessa van 

der Windt en het interview met Mirella Visser.

Afwachten dus hoe de nieuwe wet in de praktijk 

uitpakt. We zijn voorzichtig positief: positief vanwege 

de toegenomen mogelijkheden, maar voorzichtig 

vanwege de betuttelende en soms onduidelijke nieuwe 

regels. Of anders gezegd: géén keus is wat te veel van 

het starre, maar meer keus kan ook juist verwarren!
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AANSPRAKELIJKHEID: NIET!UITVOE!
REND BESTUURDER VERSUS COMMIS!
SARIS
Hoewel een gedetailleerde bespreking 

buiten het bestek van dit artikel valt, toch 

een kort woord over het verschil in aan-

sprakelijkheid tussen een niet-uitvoerend 

bestuurder en een commissaris.

In dat verband is het belangrijk eerst te con-

stateren dat de taak van een niet-uitvoe-

rend bestuurder uitgebreider is dan 

die van een commissaris. De Me-

morie van Toelichting bij het 

wetsvoorstel zegt dat ook 

met zoveel woorden: 

"de niet-uitvoerend 

bestuurders zijn 

belast met het 

toezicht, maar zijn daarnaast ook (mede)

verantwoordelijk voor het medeformuleren 

van de strategie en het algehele beleid". De 

taak van een niet-uitvoerend bestuurder 

is minder scherp omlijnd dan die van een 

commissaris. Daardoor is het aannemelijk 

dat ook het aansprakelijkheidsrisico van een 

niet-uitvoerend bestuurder groter is.

Daarnaast geldt dat voor een commissaris 

zijn persoonlijke aansprakelijkheid tegen-

over de vennootschap een drietrapsraket 

is. Als er sprake is van schade, gelden de 

volgende vragen die door de rechter worden 

beantwoord:

-

Bij wanbeleid of aansprakelijkheid van 

de uitvoerende bestuurders, zullen de 

niet-uitvoerende bestuurders hoofdelijk 

aansprakelijk zijn. Hun rest dan nog slechts 

Het wetsvoorstel kan worden gezien als 

uitbreiding en aanvulling van eerdere voor-

stellen die strekken tot de flexibilisering 

van het BV-recht. Hieronder behandel ik 

in grote lijnen de onderwerpen die aan de 

orde komen in het wetsvoorstel Bestuur en 

Toezicht.

ONE TIER BOARD 

Meest in het oog springend is dat dit wets-

voorstel wettelijke bepalingen introduceert 

voor een bestuur bestaande uit uitvoerende 

en niet-uitvoerende bestuurders. Het one tier 

board-model werd wel al in de praktijk toe-

gepast door enkele NV’s en BV’s; nu ontstaat 

er ook een wettelijke basis. De bepalingen 

gelden slechts voor de NV en de BV. Het one 

tier board-model kan ook gekozen worden 

als de NV of BV valt onder het zogenaamde 

'structuurregime'.

Het wetsvoorstel bepaalt dat in de statuten 

vastgelegd moet worden of de NV of BV 

kiest voor het one tier- of two tier-model. 

De verdere toekenning van de taken en be-

voegdheden van uitvoerende en niet-uitvoe-

rende bestuurders kunnen in reglementen 

TRILLING OF AARDVERSCHUIVING?

WETSVOORSTEL  
BESTUUR & TOEZICHT
Op 1 juli 2012 zal (of zou ) de Wet bestuur en toezicht worden ingevoerd. 
Doel van het wetsvoorstel is om de mogelijkheden van het Nederlandse 
vennootschapsrecht te vergroten en daarbij ook de aantrekkelijkheid van 
de Nederlandse rechtsvormen te verbeteren.

WETSVOORSTEL

SANDER WIGGERS
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verder worden uitgewerkt. Het wetsvoorstel 

wijst de algemene vergadering van aandeel-

houders aan om te bepalen of een persoon 

wordt benoemd tot uitvoerend of niet-

uitvoerend bestuurder. Daarbij is het niet de 

bedoeling dat de toezichthoudende rol door 

een nadere taakverdeling zou worden ont-

nomen aan de niet-uitvoerende bestuurders. 

Bovendien noemt het wetsvoorstel enkele 

taken die niet aan de uitvoerende bestuur-

ders toegekend kunnen worden, waarvan 

de meest in het oog springende is dat de 

voorzitter van een one tier board altijd een 

niet-uitvoerend bestuurder moet zijn. 

TAAK NIET! 
UITVOEREND  
BESTUURDER IS  
UITGEBREIDER  
DAN VAN EEN  
COMMISSARIS

DOOR: Sander Wiggers
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minste twee personen te bestaan.

GEEN ARBEIDSOVEREENKOMST  
BESTUURDER BEURSVENNOOTSCHAP
Tussen de bestuurder en een vennootschap 

bestaat vaak een dubbele relatie: enerzijds 

een arbeidsrechtelijke verhouding en 

anderzijds een vennootschapsrechtelijke 

verhouding.

Volgens het wetsvoorstel wordt de eerste 

relatie niet langer aangemerkt als een 

arbeidsovereenkomst. Dit geldt uitsluitend 

voor beursvennootschappen. 

In de praktijk zal wel behoefte zijn aan 

een overeenkomst tussen bestuurder en 

vennootschap, dus zal naar verwachting 

worden gekozen voor een overeenkomst van 

opdracht (managementovereenkomst). Een 

andere oplossing zou kunnen zijn om een 

arbeidsovereenkomst met een groepsven-

nootschap aan te gaan. Dat is volgens het 

wetsvoorstel wel nog steeds toegestaan.

Bij de keuze voor een managementovereen-

komst moet bedacht worden dat in dat geval 

de (arbeidsrechtelijke) ontslagbescherming 

wegvalt. Een gewone duurovereenkomst is 

immers met een redelijke termijn in begin-

sel eenvoudig opzegbaar.

TEGENSTRIJDIG BELANG
Hier is sprake van een substantiële wijzi-

ging ten opzichte van de huidige regeling. 

De huidige regeling voorziet immers in een 

beperking van de externe vertegenwoor-

digingsbevoegdheid. De nieuwe regeling 

lost het liever intern op, via een verbod op 

deelname aan de besluitvorming. 

Eerst aandacht voor de oplossing die de 

nieuwe regeling heeft gevonden als er 

sprake is van een tegenstrijdig belang van 

een bestuurder of commissaris. Daarna licht 

ik kort toe wannéér er in de nieuwe regeling 

sprake is van een tegenstrijdig belang.

STAPPENPLAN BIJ TEGENSTRIJDIG 
BELANG:
1.    Allereerst moet de bestuurder of com-

missaris de vennootschap op de hoogte 

stellen.

2.   Vervolgens mag de bestuurder of com-

missaris niet deelnemen aan de beraad-

slaging en besluitvorming.

3.   Indien alle bestuurders een tegenstrijdig 

belang hebben, wordt het besluit geno-

men door de raad van commissarissen of 

door de niet-uitvoerende bestuurders.

4.   Bij ontbreken van een raad van commis-

sarissen, of als ook alle commissarissen 

een tegenstrijdig belang hebben, wordt 

het besluit genomen door de algemene 

vergadering. Tenzij de statuten anders 

bepalen.

Als deze bepalingen niet worden nageleefd 

en een bestuurder of commissaris toch 

deelneemt aan het besluitvormingsproces 

dan is het besluit vernietigbaar. Bovendien 

kan de betre!ende bestuurder of commis-

saris aansprakelijk gehouden worden jegens 

de vennootschap voor eventueel geleden 

schade. Volgens een overgangsbepaling 

zullen de huidige statutaire beperkingen 

van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in 

geval van tegenstrijdig belang niet langer 

van kracht zijn.

Het wetsvoorstel schrijft niet voor hoe de 

vennootschap op de hoogte moet worden 

gesteld. De verwachting is dan ook dat men 

de meldplicht 'aan wie en hoe' nader zal 

uitwerken in statuten of reglementen. Ter 

inspiratie zou men eens kunnen grasduinen 

in de Corporate Governance Code en aan-

sluiting zoeken bij die regeling omtrent het 

melden van een tegenstrijdig belang.

Dat er sprake is van een tegenstrijdig belang 

mag niet zonder meer worden aangenomen. 

Louter het hebben van twee petten bij de 

voorgenomen transactie hoeft geen tegen-

strijdig belang op te leveren. De verwachting 

in de praktijk is dat een regeling hierom-

trent zal worden vastgelegd in de statuten of 

reglementen. Denk daarbij aan de frase: "er 

is in ieder geval sprake van een tegenstrijdig 

belang indien…". Andere denkbare oplos-

singen zijn om in de statuten bepaalde han-

delingen met een lage drempelwaarde of in 

het kader van de gewone bedrijfsuitoefening 

uit te sluiten van de tegenstrijdig-belang-

regeling. Of bijvoorbeeld de raad van com-

missarissen (analoog aan de CGC) te laten 

bepalen of er sprake is van een tegenstrijdig 

belang. Lastig aan deze oplossing is wel dat 

uiteindelijk de rechter achteraf bepaalt of 

er sprake was van een tegenstrijdig belang. 

Daar kunnen de statuten of de raad van com-

missarissen niets aan wijzigen.

SLOT
Al met al veel stof om over na te denken. 

Verderop in dit blad meer aandacht voor 

enkele deelonderwerpen van het wetsvoor-

stel. De praktijk zal naar verwachting nog 

wel even moeten wennen aan de nieuwe 

regelingen. Wel staat vast dat de nieuwe 

regelingen veel mogelijkheden bieden; 

de doelstelling om voor flexibilisering te 

zorgen lijkt dus wel gehaald. 

TWEE PETTEN LEVEREN NIET  
AUTOMATISCH TEGENSTRIJDIG  
BELANG OP

Op pag. 8-9 vindt u een overzicht van de 
gevolgen van het wetsvoorstel voor 15 
belangrijke commissarissen.

de individuele disculpatie. Er ontbreekt dan 

dus een trapje bij de aansprakelijkstelling.

Omdat bij de individuele disculpatie de 

overeengekomen taakverdeling belangrijk 

is, zijn veel schrijvers van mening dat een 

specifieke en nauwkeurige taakverdeling 

en -omschrijving bij een one tier board tot 

gevolg kan hebben dat in de praktijk de 

aansprakelijkheid van niet-uitvoerende be-

stuurders en commissarissen nauwelijks zal 

verschillen. Daar staat echter tegenover dat 

de niet-uitvoerend bestuurder, in tegenstel-

ling tot de commissaris, deel uitmaakt van 

het bestuur. Hij heeft dus eerder de beschik-

king over méér informatie en bovendien 

ruimere bevoegdheden dan de commissaris 

om in te grijpen in de onderneming.  

Door deze kennis en bevoegdheden lijkt 

een disculpatieberoep door de niet-

uitvoerende bestuurder minder kans 

van slagen te hebben.

BEPERKING AANTAL TOEZICHT!
HOUDENDE FUNCTIES
Een amendement van Irrgang (SP) heeft 

ondanks stormen van kritiek in de pers en 

zelfs in de Eerste Kamer nog steeds een plek 

in het wetsvoorstel. Dit amendement ziet op 

de beperking van het aantal toezichthou-

dende functies dat een bestuurder of toe-

zichthouder van een 'grote rechtspersoon' 

mag bekleden.

Een grote rechtspersoon kan slechts een NV, 

BV of een stichting zijn. Toezichthoudende 

functies bij andere rechtsvormen zoals een 

coöperatie, een vereniging of een onderlinge 

waarborgmaatschappij vallen dus niet onder 

deze beperkingen.

Om te bepalen of een rechtspersoon groot 

is wordt aangehaakt bij de criteria van 

het jaarrekeningrecht. Een NV, BV of een 

stichting kwalificeert als zij voldoet aan ten 

minste twee van de volgende criteria:

250 of meer.

Bij de behandeling van dit wetsvoorstel 

in de Eerste Kamer kondigde de minister 

herstelwetgeving aan waarmee stichtingen 

die zich primair richten op kerkelijke, cha-

ritatieve of culturele doelstellingen buiten 

deze regeling zullen vallen.

In het ontwerp van deze herstelwetgeving 

komen deze begrippen echter niet meer 

terug en wordt slechts bepaald dat uitslui-

tend stichtingen die krachtens wettelijke 

bepaling verplicht zijn een jaarrekening op 

te maken, vallen onder dit wetsvoorstel.

Een bestuurder van een grote rechtspersoon 

mag niet meer dan twee toezichthoudende 

functies bekleden bij andere grote rechtsper-

sonen. Bovendien mag hij geen voorzitter 

zijn van een raad van commissarissen of van 

een one tier board.

Een toezichthouder mag niet meer dan vijf 

toezichthoudende functies bekleden bij 

grote rechtspersonen. Het voorzitterschap 

telt voor twee.

De vraag is of deze regeling e!ectief is. Al-

lereerst tellen toezichthoudende functies 

bij grote rechtspersonen niet mee als die 

onderdeel zijn van een groepsmaatschappij 

van een grote rechtspersoon waar iemand 

bestuurder of toezichthouder is. Navranter 

is dat het wetsvoorstel alleen op natuurlijke 

personen ziet. De regeling is dus makkelijk 

te omzeilen door een management BV for-

meel als bestuurder te benoemen. Tot slot - 

en dat holt de regeling het meest uit - tellen 

toezichthoudende functies bij buitenlandse 

vennootschappen niet mee.

Een overgangsbepaling zorgt ervoor 

dat de wet niet meteen gevolgen heeft 

voor bestaande situaties. Als iemand bij 

inwerkingtreding van de wet meer functies 

behoudt dan toegestaan dan mag hij/zij 

die behouden. Bij herbenoemingen of 

nieuwe benoemingen geldt dan wel 

de nieuwe regeling.

De nieuwe regeling beoogt de benoemingen 

te beperken. Het is dus geen kwaliteitseis, 

waardoor je bij overtreding alle functies 

kwijt bent. Slechts die benoeming waarbij 

een persoon het maximale aantal functies 

overschrijdt, zal ongeldig zijn en tot nietig-

heid van die nieuwe benoeming leiden.

DIVERSITEITSBEPALINGEN
Voor een uitgebreide behandeling van dit 

onderwerp verwijs ik naar de column van 

Thessa van der Windt op pag. 14. Wel merk 

ik nog op dat volgens het wetsvoorstel de 

bepalingen op dit gebied per 1 januari 2016 

vervallen. 

BINDENDE VOORDRACHT
Niet langer hoeft een bindende voordracht 

voor de benoeming van een lid van het 

bestuur of raad van commissarissen uit ten 

AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO  
NIET!UITVOEREND BESTUURDER  
WAARSCHIJNLIJK GROTER
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1.  Vereniging Hendrick de Keyser (verenigingen blijven buiten beschouwing)
2. Baxter International Inc.
3. Aegon
4. Pon Holdings (voorzitter)
5.  KLM (Air France-KLM) (incorporated under French law) (voorzitter)

1.  Lid Raad van Toezicht Roosevelt Study Center
2.  Vice-chairman Board of Directors  

Anheuser-Busch InBev
3. Deputy Chairman Unilever

3 3 0

1. Triodos Bank (vicevoorzitter)
2. TNT Express
3. ASR Nederland
4. Schiphol Group
5. Warmtebedrijf Rotterdam

1.  Lid Raad van Toezicht Energieonderzoek Centrum 
Nederland (instituut)

2. Lid Audit Commissie ABP
3.  Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum
4.  Lid Raad van Toezicht World Press Photo
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7 2

1. Van Lanschot (voorzitter)
2. Ahold (vicevoorzitter)
3. DSM
4. GlaxoSmithKline (incorporated under UK law)
5.  Zurich Financial Services (incorporated under UK law)

1.  Lid Public Interest Committee KPMG Europe LLP
2.  Voorzitter Raad van Toezicht NKI-AVL Ziekenhuis 

(uitgaande van groot instituut)

4 6 1

1. VVAA Groep (voorzitter)
2. Parcom Capital (kleine B.V.) (voorzitter)
3. Sperwer
4. Maxeda
5.  Unibail-Rodamco (SE, registered o!ce and place of business in France)

1.  Non-executive Director Univar N.V. (kleine N.V.) 3 4 0

1. De Nederlandsche Bank (vicevoorzitter)
2. DSM (vicevoorzitter)
3. Philips
4. Stage Entertainment

1.  Lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden
2.  Bestuurslid Van den Ende Foundation  

(uitgaande van een kleine stichting)
3.  Bestuurslid Johan Cruij" Foundation  

(uitgaande van een kleine stichting)
4.  Bestuurslid Carnegie Stichting  

(uitgaande van een kleine stichting)
5.  Non-executive Director Moody’s Corporation

5 5 0

1. Akzo Nobel (voorzitter)
2. TomTom (voorzitter)

1.  Lid Raad van Beheer Heineken Holding  
(toezichthoudend)

2.  Lid Shareholders’  Committee Henkel KGaA

3 5 0

1. Wolters Kluwer (voorzitter)
2. VolkerWessels (voorzitter)
3. Océ
4. Imtech

1.  Senior Advisor Warburg Pincus LLC
2.  Voorzitter administratiekantoor Kasbank N.V.  

(Kas Bank)
3.  Lid Raad van Toezicht AMC (uitgaande van groot instituut)
4.  Lid Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam 

(uitgaande van groot instituut)
5.  Chairman Dockwise Ltd.

7 8 3

1. Draka
2. TenneT (voorzitter)
3. GVB Amsterdam (voorzitter)
4. Woonbron (grote stichting) (voorzitter)
5. SPF Beheer
6. Eureko (Achmea)
7. Trans Link Systems (voorzitter)

1.  Voorzitter Raad van Bestuur Dutch Institute  
World Class Maintenance Prov. Noord-Brabant

2.  Voorzitter Raad van Toezicht Dutch Institute  
World Class Maintenance

3.  Lid Raad van Toezicht ECN

8 12 7

7

BRON: MANAGEMENTSCOPE

AAD VEENMAN15

ADRI BAAN14

KAREL VUURSTEEN13

EWALD KIST12

ROB TER HAAR11

TOM DE SWAAN10

MARGOT SCHELTEMA9

KEES STORM8

1  In het geval er geen sprake zou zijn van een overgangsregeling 
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ALTERNATIEVE FUNCTIES

1. NS (vicevoorzitter)
2. Vopak
3. Schiphol Group
4.  Unibail-Rodamco 
5. SBM O"shore
6. Parcom Capital Management (geen grote B.V.)

1.  Lid Commissie Kapitaalmarkt AFM  
(slechts adviserend) 5 5 0

1. Koninklijke BAM Groep (voorzitter)
2. Camille Oostwegel Groep (voorzitter)
3. Q-Park (voorzitter)
4. FrieslandCampina
5. SHV Holding
6. ING Groep (vicevoorzitter)
7. Océ (voorzitter)

7 11 6

1. Jumbo Supermarkten
2. SHV Holding
3. Akzo Nobel
4. Aegon
5. Intergamma (voorzitter)
6. TNT Express (voorzitter)

1.  Non- executive Director BP  
(incorporated under UK law) 6 8 3

1. Concertgebouw
2. Philips (voorzitter)
3. ING Groep (voorzitter)

1. Non- executive Director Shell 3 5 0

1. DSM (voorzitter)
2. Aegon (voorzitter)
3. KPN (vicevoorzitter)

1.  Lid Board of Directors A.P. Möller - Maersk, Kopenhagen
2.  Lid Board of Directors UPM-Kymmene, Helsinki
3.  Lid Board of Directors Canadian Utilities, Calgary
4. Lid Board of Directors AECOM

3 5 0

1. Air Liquide (incorporated under Delaware law)
2. Philips
3. Koninklijke Tichelaar (voorzitter)
4.  Sara Lee (incorporated under the laws of the State of Maryland)
5. Heineken (voorzitter)

1.  Non-executive Director Air France-KLM 2 3 0

1. ING Groep
2. SHV Holding
3. Dekker Hout Groep B.V. (kleine B.V.) (voorzitter)
4. Jaarbeurs (voorzitter)
5. Dura Vermeer (voorzitter)
6. Blokker (voorzitter)
7. PostNL (voorzitter)
8. Credit Yard B.V. (voorzitter)

6 10 5

FRANS CREMERS1

PETER ELVERDING2

ANTONY BURGMANS3

JEROEN VAN DER VEER4

ROB ROUTS5

KEES VAN LEDE6

PIET KLAVER7

TOP!15 COMMISSARISSEN: EEN GEVOLG  
VAN HET WETSVOORSTEL BESTUUR & TOEZICHT
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‘TELEFOON: 
“Met Storm.”

“Ja meneer Storm met het tijdschrift de commissaris: zou u 

beschikbaar zijn voor een interview over verschillen tussen one en 

two tier boards?”

“Zeker, u weet misschien wel dat ik een groot pleitbezorger ben 

van de one tier board. Maar ik heb er nu eenmaal een handje van 

om mij overal mee te bemoeien, dus daarom dacht ik: waarom 

zetten we er niet iemand naast die wijst op de voordelen van de 

two tier board?”

“Aan wie dacht u dan?”

“Ik dacht aan Jan Kal!.”

Zo gezegd zo gedaan en zo kwam het dat DLA Piper’s Frans 

Stibbe werd ontvangen door beide heren, die – hoewel reeds 

ruimschoots pensioengerechtigd – nog altijd zeer actief zijn. 

Daarbij bleek overigens dat Kal!  zich wel wil laten welgevallen 

om ingedeeld te worden bij het kamp van de two tier board, maar 

niet onvoorwaardelijk en met de nodige nuances.

Stibbe: Laat ik eens met een algemene vraag beginnen. 

Wat zijn de grote verschillen tussen beide systemen en 

Kal!: Als jurist vind ik dat het two tier-model zuiverder 

is. Ik blijf het merkwaardig en eigenlijk niet goed vin-

den dat je in een bestuursgremium twee klassen hebt 

(of zelfs drie als je de Chairman erbij neemt), waarbij 

de non-executives dan staan boven de executives. 

Het gevaar is dan dat men dan toch teveel als frères et 

compagnons met elkaar omgaat, ook in sociale zin, waar-

door het moeilijker wordt om echt kritisch te blijven. 

Ik zat indertijd in de Commissie-Tabaksblat en dit 

is iets dat uitvoerig onder ogen is gezien. Begrijp me 

goed: met de one tier board is op zichzelf niets mis, maar 

de kans dat daar iets onwenselijks in sluipt, kan je niet 

negeren.

Storm: Daar ben ik het niet mee oneens. Het two 

tier-model is wellicht zuiverder. Maar er zijn toch drie 

overwegingen waarom ik uiteindelijk overhel naar 

een one tier-model. Ten eerste heb ik meer dan eens in 

de praktijk ervaren dat de countervailing power van de 

raad van commissarissen te zwak was om een CEO af 

te remmen, zeker nu je daar toch al een steeds grotere 

machtsconcentratie ziet. Ten tweede wil ik wijzen op 

ONE OR TWO 
TIER? THAT’S  
THE QUESTION

De commissaris vroeg het aan twee iconen van corporate Nederland, 
die naast hun bestuursvoorzitterschappen bogen op een lange lijst 
van toezichthoudende functies in binnen- en buitenland. Conclusie: 
er is geen eindconclusie.

de perceptie van het publiek. Dat redeneert nu eenmaal 

dat executives en toezichthouders beide verantwoor-

delijk zijn – en terecht. En tenslotte wijs ik op het 

tijdsbeslag. In een one tier board word je nu eenmaal 

gedwongen om veel meer tijd te besteden aan toezicht 

dan in een two tier board.

Stibbe:

Kal!: Ja, als het goed gaat in de onderneming, dan 

klopt dat wel. Een gewone raad van commissarissen 

vergadert meestal circa zes keer per jaar; in een one tier 

board is dat veelal tien keer per jaar. Maar het komt 

er natuurlijk pas echt op aan als het slecht gaat in de 

onderneming of als er problemen met het bestuur zijn. 

Toen Stork het moeilijk had, is de raad van commis-

sarissen in een jaar wel 37 keer bij elkaar geweest.

Storm: En dat is nu precies wanneer ik liever in een 

one tier board zit: als het slecht gaat. Daarom ben 

ik het ook eens met Anthony Burgmans, als die het 

heeft over een rogue CEO. Burgmans verklaart zich dan 

voorstander van een one tier-model, omdat het voor 

een rogue CEO in een two tier board makkelijker is om 

governance principes en de checks & balances tussen 

bestuur en commissarissen te frustreren. Een foute 

CEO krijgt met andere woorden meer kans om fout te 

zijn in een two tier board. 

Kal!: Als ik zou twijfelen aan de integriteit van de 

CEO, dan deel ik die mening. Maar ik heb, misschien 

anders dan Kees, nooit de ervaring gehad dat ik het 

gevoel had beduveld te worden door een CEO. Terzijde 

wil ik erop wijzen dat ik de ontwikkeling dat de CEO 

meer macht aan zich heeft getrokken dan vroeger de 

voorzitter van de raad van bestuur had, betreur. Dit 

heeft bovendien geen wettelijke basis aangezien de wet 

INTERVIEW
DOOR: Erik van Zadelhof
FOTO’S: Hans Vissers

LIEVER EEN ONE TIER 
BOARD ALS HET  
SLECHT GAAT

vlnr Kees Storm, Jan 
Kal! en Frans Stibbe



DE COMMISSARIS        DE COMMISSARIS        1312

‘
uitgaat van collegiale besluitvorming. Daardoor is het 

nodig geworden om dichter op de CEO te zitten.

Storm: Ik heb twee keer in situaties gezeten waarbij 

de CEO werd ontslagen. Hoewel zoiets in de pers bijna 

per definitie het verwijt oplevert dat je te laat bent, 

vind ik toch wel dat je in een one tier board in zulke 

gevallen aanzienlijk sneller kunt optreden. In een two 

tier board geef je het bestuur bijna per definitie nog 

een kans.

Kal!: Toch neemt dat niet weg dat ik het voordeel 

van afstand als voorwaarde voor kritisch toezicht 

gestreefd om te dikke maatjes te worden met toezicht-

houders en omgekeerd evenmin. Dus ook geen diners 

met echtgenotes en dergelijke; daarmee kan je het 

jezelf maar onnodig lastig maken.

Stibbe: Verwacht u dat veel ondernemingen zich nu 

Storm: Nee, dat denk ik niet. Het geeft maar gedoe, waar-

van vooral juristen beter zullen worden, maar in de eerste 

plaats maak je een dynamiek los die je niet wilt. Men gaat 

zich afvragen of er iets schort aan de verhoudingen: moet 

Stibbe: -

Kal!:

die de agenda bepaalt. Dat is tot op zekere hoogte mis-

schien ook wel zo in het two tier-model, maar de facto 

komen de voorstellen daar toch veel meer uit de raad 

van bestuur.

Storm: Het lijkt wat dat betreft een beetje op de  

accountantscontrole: de juistheid controleren is niet  

zo ingewikkeld, maar of de informatie ook volledig is, 

is buitengewoon lastig.

Een voorbeeld van een onderwerp waarbij naar mijn 

mening het verschil tussen beide governance-systemen 

pregnant naar voren kan komen is waar het gaat om  

de strategie. Ik heb (te) vaak meegemaakt dat je als  

toezichthouder zat te luisteren naar gelikte presenta-

ties waar je eigenlijk alleen maar ja tegen kon zeggen. 

Vergelijk dat nu eens met hoe het toegaat bij  

Anheuser-Busch InBev. Daar spreken wij als non  

executives twee volle dagen met de CEO over wat wij 

vinden dat met de onderneming dient te gebeuren. In 

een one tier board word je als non-executive zo veel 

meer uitgedaagd om een eigen inbreng te hebben. Je 

ziet dus de verantwoordelijkheid enigszins verschui-

ven naar de non-executives en ik denk dat je zo beter 

gebruik maakt van gezamenlijk potentieel en kruis-

bestuiving.

Stibbe: Hoe kijkt u aan tegen de aansprakelijkheid van 

Kal!: Ik wil hier niet ingaan op recente casuïstiek, 

maar meen wel dat in zijn algemeenheid de verant-

woordelijkheid verschuift naar de non-executives. 

En als je dat vaststelt, dan is de kans op persoonlijke 

aansprakelijkheid van hen het volgende station dat 

eventueel in zicht komt. Hoewel we in Nederland maar 

heel weinig one tier boards kennen, moet toch worden 

vastgesteld dat ook daar zich grote missers hebben 

voorgedaan. 

Storm: In de ogen van het publiek maakt dat natuurlijk 

niet uit. Voor het publiek is het de ondernemingstop 

die het gedaan heeft.

Kal!: Toch zijn dat ontwikkelingen waar we niet te 

makkelijk over moeten doen. Het is zoals het is, maar 

een toegenomen aansprakelijkheidsrisico voor toe-

zichthouders zal het niet makkelijker maken om goede 

mensen te vinden. Tel daar dan ook nog de beperking 

van het aantal toezichthoudende functies bij op dat je 

mag hebben en de conclusie is dat de vijver waarin je 

kunt vissen, steeds kleiner wordt.

Storm: Eens met Jan. Ook als je buitenlandse boards 

niet meetelt, zit je zo aan het maximale aantal van vijf 

functies. En neem dan ook nog in beschouwing dat het 

fatsoenlijk belonen van toezichthouders in diskrediet 

wetsvoorstel dat het salaris van een directeur van een 

woningcorporatie gemaximeerd zou worden tot net 

iets boven de Balkenende-norm. Voor toezichthouders 

was slechts 5 procent daarvan beschikbaar, dus hoe kan 

je nu verwachten dat je daarvoor mensen van het juiste 

Kal!: Ik zou graag tenslotte nog een opmerking 

maken met betrekking tot het functioneren van de 

commissies uit de raad van commissarissen. Ik begrijp 

wel dat het pour besoin de la cause leuk is om het one tier-

model tegenover het two tier-model te zetten, maar in 

de praktijk spelen juist de commissies een belangrijke 

‘dempende’ rol die maakt dat beide systemen toch niet 

zo ver uit elkaar liggen als het wel eens lijkt. Er is in 

de Nederlandse verhoudingen naar mijn waarneming 

bijna geen toezichthouder te vinden die niet deel 

uitmaakt van een of meer commissie(s). En behalve de 

bekende commissies die zien op audit, remuneration 

of nomination, kan je natuurlijk ook nog andere com-

missies instellen a"ankelijk van de behoefte van de 

onderneming. Toen ik voorzitter was van de raad van 

commissarissen van Schiphol hadden we bijvoorbeeld 

een commissie die ging over de communicatie met het 

‘Umfeld’ louter omdat Schiphol een dossier is dat nu 

eenmaal gevoelig ligt in de publieke opinie. Naar mijn 

mening kan je via de commissies in een raad van com-

missarissen vaak tot hetzelfde resultaat komen als met 

een one tier board.

Storm: Ook daar ben ik het mee eens maar behalve – ik 

blijf dat zeggen – als het mis gaat.

DE VIJVER WAARIN  
JE KUNT VISSEN 
WORDT STEEDS 

KLEINER

JAN KALFF was van 1994 tot 2000 voorzitter van de raad van 
bestuur van ABN AMRO. Thans bekleedt hij meerdere toezicht-
houdende functies, o.m. bij Oyens en van Eeghen, AON en HAL.

KEES STORM was van 1993 tot 2002 voorzitter van de raad van  
bestuur van AEGON. Hij is thans toezichthouder bij o.m. 
Anheuser-Busch InBev, Unilever, AEGON, Pon en KLM Air France.
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ARTIKEL 166 LID 1 WIJZIGINGSVOORSTEL1

Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commis-
sarissen wordt ten minste 30 procent van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30 
procent door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.

1  Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en 
toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.
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25 AEX!FONDSEN: VERDELING MAN/VROUW

WIE: Thessa van der 
Windt is advocaat bij 
DLA Piper. 
CONTACT: Thessa zal 
u binnen de Linkedin 
Group 'De Commissaris' 
op de hoogte houden 
van ontwikkelingen 
op het gebied van het 
vrouwenquotum en de 
handhaving ervan.

THESSA VAN 
DER WINDT

Naar verwachting zal in de loop van 2012 de Wet 

bestuur en toezicht in werking treden. Daarmee zal 

het vrouwenquotum - en zuiver bekeken óók het 

mannenquotum - een feit zijn. Op grond van deze wet 

zullen de besturen en raden van commissarissen van alle 

vennootschappen uit minimaal 30 procent vrouwen en 

minimaal 30 procent mannen moeten bestaan. Op dit 

moment is slechts 4,4 procent van de bestuurders en 

11,8 procent van de leden van raden van commissarissen 

vrouw.1 Met ingang van 1 januari 2016 zal deze verplich-

ting al weer uit het wetboek verdwijnen, zodat het de 

vraag is of deze wet in die korte periode veel e!ect zal 

hebben op het aantal vrouwen aan de top. Die kans lijkt 

niet groot. 

In de eerste plaats kunnen de quota pas een rol gaan spe-

len als er vacatures ontstaan. Het is niet mogelijk om op 

zichzelf goed functionerende mannelijke bestuurders 

en commissarissen uit hun functie te ontslaan met als 

enig doel om plaats te maken voor vrouwen. Bovendien 

verbiedt de gelijkebehandelingswetgeving om vacatures 

exclusief voor vrouwen te reserveren. Alleen bij gelijke 

geschiktheid mag de vennootschap, als dat tenminste 

duidelijk uit de vacaturetekst blijkt, de voorkeur aan 

een vrouw geven. De gelijkebehandelingswetgeving 

staat evenmin toe dat de voorkeur wordt gegeven aan 

een “voldoende gekwalificeerde” vrouwelijke kandidaat 

als er een beter gekwalificeerde mannelijke kandidaat 

voorhanden is. Frappant genoeg geldt het voorgaande 

niet als sprake is van een mannentekort. Het is in  

Nederland verboden om in het geval van een mannente-

1  M. Lückerath-Rovers, The Dutch Female Board Index 2011,  
http://www.mluckerath.nl/uploads/femaleboardindex2011compleet.pdf.

kort bij gelijke geschiktheid de voorkeur te geven  

aan een man.

Dit betekent dat vennootschappen die hun vrou-

wenquotum willen halen op zoek moeten gaan naar 

vrouwelijke kandidaten die ten minste zo goed zijn 

gekwalificeerd als de mannelijke kandidaten, omdat  

zij alleen in die gevallen de voorkeur mogen geven aan 

een vrouw. Voor de uiteindelijk te benoemen vrouwe-

lijke kandidaat ongetwijfeld een hele geruststelling dat  

zij niet als excuus-Truus gekozen is, maar als degene  

die ten minste even geschikt is als de mannelijke  

kandidaten.

In de tweede plaats verbindt de wet geen sancties aan 

het niet halen van de quota. Als een vennootschap niet 

voldoet aan de quota, behoeft zij alleen in haar jaarver-

slag uit te leggen waarom dat zo is. Of daarvan veel heil 

te verwachten valt, is de vraag. Het dwingt een vennoot-

schap er in elk geval niet toe tot heel veel verder buiten 

het befaamde netwerk te kijken naar een geschikte kan-

didaat. Stra#epalingen lijken dat e!ect wel te hebben. 

In Noorwegen, waar in 2008 een met stra#epalingen 

versterkt wettelijk quotum van 40 procent mannen en 

40 procent vrouwen werd ingevoerd, groeide het per-

centage vrouwelijke bestuurders en toezichthouders in 

een relatief korte periode van 7 procent naar 40 procent.2 

Alles bij elkaar lijkt de kans klein dat eind 2015 30 

procent van de bestuurders en toezichthouders van ven-

nootschappen vrouw is. 

2  M.S. Houwerzijl, ‘Opzij?! Wettelijke streefcijfers voor vrouwelijke bestuurders en commissarissen’, 
TRA 2010, 34.

DOOR:  Thessa van  
der Windt

KANS OP DRASTISCHE  
TOENAME VROUWELIJKE 
COMMISSARISSEN KLEIN
De toename van vrouwen aan de top is een belangrijk oogmerk van de Wet bestuur  
& toezicht. Of dat oogmerk ook wordt bereikt is echter twijfelachtig, zowel gelet  
op het ontbreken van sancties als op de korte werkingstermijn van de wet.

COLUMN
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‘ IN WELK STADIUM ZIJN WE NU MET HET STREVEN OM 
MEER VROUWEN IN DE BEDRIJFSTOP TE KRIJGEN?
Visser: “In mijn praktijk zie ik veel typecasting. Vrouwen 

excelleren in ondersteunende en sta!uncties , zoals HR, 

PR, general counsel, maar zijn schaars in het hart van de 

organisatie, als lijnmanagers. Uit eigen onderzoek onder 

beursfondsen (AEX large/midcap 60) destilleer ik dat 

waar vrouwen al doordringen tot de raad van bestuur 

(5,6 procent), zij zich ook dan nog vooral toeleggen op 

die portefeuilles. Bijna tweederde van de vrouwelijke 

bestuurders vervult sta!uncties, terwijl een derde CEO, 

COO of CFO is. Begrijp me goed, sta!uncties zijn belang-

rijk, maar ze bieden in de regel geen pad naar de echte 

topfuncties. Vrouwelijke commissarissen worden relatief 

vaak uit het buitenland gehaald en uit andere disciplines 

zoals de academische wereld, politiek en maatschappe-

lijke organisaties. Ook al is ca. 15 procent van de commis-

sarissen vrouw, de commissies (audit, remuneratie enz.) 

van de raad van commissarissen worden geleid door hun 

mannelijke collega’s (98 procent). Deze patronen geven 

geen aanleiding tot overdreven optimisme. 

Ik zie weinig evolutie in het denken, je hoort steeds de-

zelfde argumenten. Er wordt over vrouwen gesproken 

alsof het een groep is. Als ik een verhaal houd voor of 

over vrouwelijke commissarissen, dan eindigt dat regel-

matig in een discussie over kinderopvang of part-      

    Diversiteit: een wat doodgeslagen discussie  
    maar van onverminderd belang

‘ ONZE VROUWENQUOTA 
ZIJN GEEN QUOTA  
MAAR TARGETS’

Mirella Visser (1962) is ondernemer, commissaris, adviseur en publiciste. Overtuigd 
van de noodzaak dat vrouwen beter aan de top moeten zijn vertegenwoordigd, is zij 
niet optimistisch over het tempo waarin dit in Nederland gebeurt. Belangrijker dan 
wetgeving is een drastische cultuuromslag.

Visser: “Laten we ophouden om de verschillen in positie 

tussen mannen en vrouwen te verklaren vanuit biologi-

sche achtergrond en evolutie. Het is zonder twijfel zo dat 

er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en juist 

daarom is het belangrijk dat wij vrouwelijke eigenschap-

pen, zoals empathie en het vermogen te inspireren (die 

je overigens ook bij mannen vindt), beter tot hun recht 

laten komen bij het nemen van beslissingen. Aldus kan er 

complementariteit ontstaan tussen meer transactionele 

(mannelijke) en meer transformationele (vrouwelijke) 

leiderschapsstijlen. Studies van o.a. McKinsey en Catalyst 

laten klip en klaar het verband zien tussen de aanwezig-

heid van vrouwen in de ondernemingsleiding en return on 

investment. Hoewel alle onderzoeken tamelijk eenduidig 

zijn, worden zij nogal eens misbruikt. Want het oorzake-

lijk verband met performance is niet wetenschappelijk 

bewezen, er is hoogstens een correlatie. De vraag blijft 

of het door vrouwen komt dat een onderneming beter 

presteert of door andere factoren, waaronder de bijdrage 

van vrouwen. Naar mijn mening is de doorslaggevende 

factor cultuur. Ondernemingen met meer vrouwen in de 

top zijn succesvoller, omdat hun cultuur verschilt van die 

van de concurrentie. Dat kan zitten in meer transparantie 

en sturing op output in plaats van aanwezigheid en meer 

flexibiliteit in denken en doen. In zo’n cultuur stromen 

meer vrouwen door. ”

DOOR: Erik van Zadelhof 
FOTO’S: Hans Vissers

DIVERSITEIT

'IK ZIE WEINIG 
EVOLUTIE IN HET 

DENKEN, JE HOORT 
STEEDS HETZELFDE'
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DRIE NIEUWE COMPETENTIES  
VOOR LEIDERSCHAP VOLGENS  
MIRELLA VISSER
1.  Het besef dat je het als leider nooit meer helemaal alleen doet en dat hiërarchische  

command & control-stijlen contraproductief zijn. Nieuwe leiders brengen hun  
ondernemingen tot bloei door cocreatie.

2.  Corporate governance wordt human governance: waardegedreven gedrag,  
respectvolle communicatie en gelijkwaardige relaties.

3.  Cocreatie en human governance kunnen alleen gedijen in een inclusieve cultuur met 
open communicatie, transparante besluitvorming en het stimuleren van anders denken.

‘zelfs delisting – inderdaad het verwachte resultaat hebben 

opgeleverd: meer dan 40 procent vrouwen in de top. 

Maar door de manier waarop dit nu in Nederland in de 

wet lijkt te worden vastgelegd als tijdelijke regeling (tot 

2016), zonder stra#epaling, met slechts de aanwijzing 

aan de vennootschap om uit te leggen waarom men van 

het 30 procent-quotum afwijkt, kun je niet van quota 

spreken, hoogstens van targets. We zullen het moeten 

hebben van de publieke opinie, pers, lobbygroepen en 

de overheid om de voortgang te monitoren. Overigens is 

de kans groot dat er Europese wetgeving aankomt. Op 

Europees niveau is het aandeel vrouwen in de bedrijfstop 

(raad van commissarissen) gegroeid van 10 procent in 

2005 naar bijna 14 procent in 2012; in dat tempo duurt 

het nog zeker 40 jaar voordat evenwicht is bereikt en 

daar willen Europees Commissaris Reding en het Euro-

pees Parlement niet op wachten.” 

IS HET BELANGRIJKSTE ARGUMENT VOOR MEER 
VROUWEN IN DE ONDERNEMINGSLEIDING NIET 
GEWOON DAT DE ECONOMIE ERVAN PROFITEERT?

-

wen in de leiding, zoals ik aan het begin al aangaf, maar 

voor meer vrouwen op alle niveaus. De situatie in Neder-

land wijkt nogal af van die in andere Europese landen. 75 

procent van de vrouwen werkt hier parttime – ook als ze 

geen kinderen hebben, terwijl het Europese gemiddelde 

32 procent is. Er heersen hier tamelijk vastgeroeste over-

tuigingen tegen kinderopvang. In Noorwegen bijvoor-

beeld bestaat een breed gedeeld gevoel, onder vrouwen 

en mannen, dat kinderen juist gedijen bij kinderopvang 

en dat het essentieel bijdraagt aan hun ontwikkeling. In 

2009 is een belangwekkende studie van de Universiteit 

van Stockholm verschenen, die laat zien dat als vrouwen 

net zo productief op de arbeidsmarkt zouden zijn als 

mannen, het BNP van de EU met 27 procent zou stijgen.  

In Nederland zou de toename zelfs 40 procent zijn. Ver-

groot de participatie van vrouwen op alle niveaus en we 

groeien vanzelf uit de crisis!"

TEN SLOTTE: DE VERTEGENWOORDIGING VAN 
VROUWEN IN RADEN VAN COMMISSARISSEN IS IN 
HET KADER VAN DIT BLAD VOORAL VAN BELANG 
VOOR DE KWALITEIT VAN HET TOEZICHT. WAT 
DIENT ER, VANUIT UW EIGEN ERVARING ALS COM!
MISSARIS, NOG MEER TE GEBEUREN MET HET OOG 
OP DE KWALITEIT VAN TOEZICHT?
Visser: “In de financiële sector blijft het van het groot-

ste belang dat toezichthouders, tegen de achtergrond 

van de nieuwe Europese regels, de Code Banken en 

Basel III, begrijpen hoe de producten en derivaten die 

verhandeld worden in elkaar zitten. En hoe de verschil-

lende onderdelen van het financiële systeem op elkaar 

ingrijpen. De enorme complexiteit noodzaakt dat er 

heel hoge eisen gesteld moeten worden aan zowel de 

interne als externe toezichthouders. Wat mij betreft is 

een van de grootste tekortkomingen van commissaris-

sen dat ze hun stakeholders onvoldoende kennen. Als 

men bijvoorbeeld een beslissing beoordeelt over een 

omvangrijke hypothekenportefeuille, realiseert men 

zich dan voldoende wat zo’n hypotheek betekent voor 

Onlangs was ik op een bijeenkomst waar de vraag aan 

de orde was of je als commissaris op LinkedIn een uit-

nodiging van iemand op de werkvloer zou moeten ac-

cepteren. Tot mijn schrik bleek dat de algemene teneur 

was dat je dat beter niet kan doen! Hoe goed ben je dan 

>  Slechts 12 Fortune 500-bedrijven (2,4%) hebben  
een vrouwelijke CEO (2011).

>  Van de 588 grootste beursgenoteerde bedrijven  
in de 27 EU-landen hebben 19 een vrouwelijke RvC-
voorzitter (3,2%) (2011).

>  Twee van de 60 (3%) AEX large/midcap bedrijven 
worden geleid door een vrouw (2012). 

>  5,6% van de bestuursleden van de 60 AEX large/ 
midcap bedrijven is vrouw. 

>  15,4% van de commissarissen van de 60 AEX large/
midcap bedrijven zijn vrouw, van de commissievoor-
zitters is slechts 2,4% vrouw. 

'VERGROOT DE PARTICIPATIE VAN 
VROUWEN OP ALLE NIVEAUS EN WE 

GROEIEN VANZELF UIT DE CRISIS!'

FACTS & FIGURES

CONTACT: 
Mocht u vragen hebben 
naar aanleiding van 
dit artikel dan kunt u 
deze rechtstreeks aan 
Mirella stellen binnen de 
Linkedin Group van de 
commissaris.

time werken. Terwijl de oorzaken voor het geringe aan-

tal vrouwen in de top daar niet liggen. Ook is de manier 

waarop we over dit onderwerp praten veelzeggend. 

Bijeenkomsten worden steevast aangeduid met ‘voor 

talentvolle vrouwen’ terwijl ik de eerste bijeenkomst 

‘voor talentvolle mannen’ nog moet tegenkomen. Het 

is alsof we collectief denken dat mannen in principe 

getalenteerd zijn en (sommige) vrouwen (nog) niet. De 

manier waarop je over zaken praat, zet beweging in een 

bepaalde richting in gang. Daarom blijven echte door-

braken nog uit.” 

WAT BEDOELT U MET DE MYTHE  
VAN DE MERITOCRATIE, DIE U IN  
UW BOEK BESCHRIJFT?
Visser: “Om dat te verduidelijken moet ik in algemeen-

heden spreken. Vrouwen worden vaak geroemd om hun 

toegewijde en harde werken, tot op het perfectionisti-

Maar op het moment dat de vraag aan de orde is of zij 

kunnen doorstromen naar een hogere management-

positie – wat strategisch denken vereist – dan stokt het 

hebben, maar te veel de nadruk hebben gelegd op perfor-

mance en zo het belang van de twee andere belangrijke 

componenten voor een succesvolle carrière, power en 

promotion, hebben veronachtzaamd.” 

DUS DAN TOCH, BIJ GEBREK AAN BETER,  
MAAR QUOTA?
Visser: “Het is in ieder geval duidelijk dat het niet 

vanzelf gaat. In Noorwegen hebben we gezien dat quota 

– gekoppeld aan strenge stra#epalingen, tot 

Mirella Visser is oprichter van het Centre for Inclusive Leadership, dat adviseert over 
strategische leiderschapsvraagstukken. Van 2006 tot 2011 was zij commissaris 
van voormalig beursfonds Koninklijke Swets & Zeitlinger. Zij is lid van de Commis-
sie Europese Integratie, van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en 
adviseert de Europese Commissie op het gebied van vrouwen in besluitvormende 
functies. Daarnaast is zij voorzitter van de Commissarissengroep Noord-Holland van 
de NCD (Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren) en lid van het 
NCD expertpanel 'Commissariaat'. Mirella werkte o.a. 10 jaar in Zuidoost-Azië waar zij 
lid was van de management board van ING in Hongkong. Zij publiceerde 'Women on 
Boards, Moving Mountains' (2007), 'De Zijderoute naar de Top' (2009) - genomineerd 
voor de titel van Managementboek van het Jaar 2010 - , en ’The Female Leadership 
Paradox – Power, Performance and Promotion’ (2011). 

WIE IS MIRELLA VISSER
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‘
KARTELS: RED FLAGS VOOR DE INTERNE  
TOEZICHTHOUDER

CONTACT MET CONCURRENTEN
Voor overleg, contacten en afspraken tussen 

concurrenten1 onderling is de gouden regel: 

doe dit gecontroleerd. Dat wil zeggen: weet 

wat je doet, vraag tevoren intern of extern ad-

vies over de geoorloofdheid ervan en leg het 

contact en de inhoud van hetgeen werd be-

sproken schriftelijk vast. Deze spelregel geldt 

voor één-op-ééncontacten, maar bijvoorbeeld 

ook voor deelname aan brancheoverleg. 

Inhoudelijk geldt dat commercieel gevoelige 

informatie nimmer aan concurrenten mag 

worden onthuld, ook niet via derden. 

CONTACT MET AFNEMERS2

Voor overleg, contacten en afspraken met 

1 Ook ‘horizontale’ contacten genoemd.

afnemers2, leveranciers en samenwerkings-

partners die geen concurrent zijn3, hoeft 

men niet zo beducht te zijn als voor contac-

ten met concurrenten. Incidenteel contact 

en incidentele samenwerking zal niet snel 

problematisch zijn. Structurele banden 

kunnen in strijd met het kartelverbod zijn, 

met name als ze voor langere tijd worden 

aangegaan tussen belangrijke marktdeel-

nemers en exclusief zijn. Dergelijk afspra-

ken moeten daarom worden getoetst aan 

het kartelverbod. In de meeste gevallen zal 

blijken dat er niets aan de hand is, maar ter 

voorkoming van problemen is het de kunst 

om juist die contacten en contracten eruit 

te pikken die verboden zijn. 

2 Ook ‘verticale’ contacten genoemd.
3  Soms is een afnemer ook een concurrent, bijvoorbeeld een afnemer van 

merkproducten die een eigen private label heeft.

INKOOP! 
SAMENWERKING
In beginsel niet problematisch: 
zo lang gezamenlijk marktaandeel 
beneden 15 procent blijft en er geen verplich-
ting tot gezamenlijke inkoop is.

HOGE BOETES KARTELRECHT NOPEN TOT ALERTHEID
De strenge regels van het Europese kartelrecht stammen uit 1958, het jaar 
waarin het EEG-Verdrag werd gesloten. Na een overgangsperiode van drie 
jaar zijn de regels in 1961 in werking getreden. In Nederland gelden deze 
regels dus al meer dan vijftig jaar. Toch is het geen uitzondering dat onder-
nemingen, bestuurders en interne toezichthouders niet goed weten wat het 
kartelverbod inhoudt. De hoofdregel is eenvoudig: formele en informele 
afspraken en ook minder duidelijke vormen van afstemming die de mede-
dinging (kunnen) beperken, verhinderen of vervalsen zijn verboden. 

LÉON  
KORSTEN
WIE: Léon Korsten is  
advocaat bij DLA Piper 
Nederland, gespecia-
liseerd in het mede-
dingingsrecht. Léon  
Korsten is redactielid 
van de commissaris.

DOOR: Léon Korsten

ARTIKEL

De NMa is gevraagd om medewerking aan dit artikel, maar was daarvoor helaas  
te druk bezet in verband met de eigen verbouwing (lees: de fusie van NMa, CA  
en OPTA tot ACM, Autoriteit Consument en Markt)
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‘
PREVENTIE:  
HOE VOORKOM JE 
DEELNAME AAN EEN 
KARTEL?

> Code of conduct 
> Business ethics 
> Compliance regeling 
> Compliance training
> Compliance o"cer 
> Best practices
>  Protocollen (o.a. M&A, distributie-

contracten, inkoopsamenwerking) 
> Internal audits 
> Surprise assessments 
> Mock dawn raids (invaltraining)
> Meet competition register
>  Register van en controle op lidmaat-

schappen brancheverenigingen en  
commissies en deelname bijeenkomsten

>  Jaarlijks getekende verklaring leden 
raad van bestuur, commerciële staf, 
accountant en key advisers dat zij geen 
weet hebben van en niet-betrokken zijn 
bij verboden kartelgedrag

Binnenkort zullen wij binnen de Linkedin 
Group van de commissaris een korte hand-
leiding voor een verrassingsbezoek van de 
DNB of de AFM met u delen.  

Sindsdien loont het namelijk om  

jezelf en je kartelvriendjes bij de  

autoriteiten te verlinken. De eerste  

winst bij klikken is dat de verklikker zelf 

boetevrij uit het kartel stapt. De tweede 

winst is dat de concurrenten - op basis 

van niet altijd even zuivere verklaringen 

van de verklikker - een forse boete 

krijgen opgelegd. De klikregeling kent 

echter ook een schaduwzijde. Behalve 

de wroeging die zich na afloop van de 

verklikker meester kan maken, is er  

het concrete perspectief op schade- 

vergoedingsacties van slachto!ers. De  

onthulling van kartels leidt tegenwoor-

dig steeds vaker tot een cascade aan  

schadeclaims. Ondernemingen die me-

nen dat zij slachto!er van kartelgedrag 

zijn, kunnen overigens zelf een klacht  

bij de Commissie of de NMa indienen. 

Dit heeft meer dan eens tot een onder-

zoek en boetoplegging geleid.

> Veel ontmoetingen van concurrenten
> Codenamen voor overleg
> Kostennota’s die worden weggemo!eld
>  Afspraken die niet of niet juist in de 

agenda’s zijn genoteerd
> Ontbreken van notulen

> Handgeschreven notulen
> Geheime notulen en aantekeningen 
> Actieve branchevereniging of lobbyclub
> Branchebrede invoering van ‘opslagen’
> Geen goede verklaring voor verkoopsucces
> Weinig innovatie

>  Structureel hoge prijzen c.q. prijsstijgingen, 
ook bij vraaguitval of daling grondstofprijzen 

> Rigide klantenbestand
>  Wurgcontracten en gebrek  

 aan klantvriendelijkheid 
> Irrationeel marktgedrag

EENMAAL 
BETRAPT, VOLGT 
ONVERMIJDELIJK 
EEN BOETE DIE 
KAN OPLOPEN TOT 
10 PROCENT VAN 
DE JAAROMZET

opgelegd van bijna 8 mln euro wegens on-

geoorloofde vestigingsadviezen. Saillant 

detail hierbij was dat de NMa ook twee 

betrokken functionarissen heeft beboet, 

voor respectievelijk 50.000 euro en 25.000 

euro. De NMa hield hen verantwoordelijk 

voor de verboden aanbevelingen aan de 

leden. In jargon zijn zij ‘opdrachtgever’ 

dan wel ‘feitelijk leidinggever’. Dergelijke 

boetes zijn overigens niet nieuw. In 2010 

werden directeuren en commissarissen 

van Wegener door de NMa persoonlijk 

beboet, met bedragen tussen 150.000 en 

350.000 euro, omdat zij onvoldoende 

hadden toegezien op de handhaving van 

een door de NMa gestelde voorwaarde 

door Wegener enkele jaren eerder. Mede-

TOP DRIE 
INBREUKEN
1.  Hard core kartels 
2.   Uitwisseling concurrentiegevoelige 

informatie 
3.   Gun jumping bij fusies  

en overnames

PRIKKELS TOT NALEVING 
Er zijn ten minste vier goede redenen 

om het kartelverbod stipt na te leven: (1) 

respect voor de wet en business ethics, (2) 

vermijding van bestuurlijke boetes, (3) 

civielrechtelijke nietigheid van contracten 

en afspraken met onafdwingbaarheid als 

gevolg, en (4) voorkoming van schade-

claims contractspartijen of derden. De be-

stuurlijke boetes springen het meest in het 

oog. Maandelijks zo niet wekelijks is het 

raak. Bij het schrijven van deze bijdrage 

zijn door de Europese Commissie net voor 

een totaalbedrag van 169 mln euro boetes 

opgelegd aan de deelnemers van het zoge-

heten ‘expeditiekartel’.

Uit het persbericht van de Europese Com-

missie blijkt dat het gaat om liefst vier 

kartels van expediteurs zoals DHL, met 

onderling geheime afspraken over het 

berekenen van allerlei opslagen aan hun 

klanten. Op nationaal niveau laten de 

nationale mededingingsautoriteiten, zoals 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(NMa), zich niet onbetuigd. In januari 

van dit jaar heeft de NMa aan vier Rentex-

wasserijen, die samenwerkten onder 

het mom van een franchise-organisatie, 

voor een totaalbedrag van bijna 18 mln 

euro boetes opgelegd wegens markt- en 

klantverdeling. Eveneens in januari heeft 

de NMa aan brancheorganisatie LHV (Lan-

delijke Huisartsen Vereniging) een boete 

RED FLAGS: HOE SPOOR JE EEN KARTEL OP?

dingingsautoriteiten zijn onverbiddelijk 

in de handhaving van het kartelverbod. 

Eenmaal betrapt, volgt onvermijdelijk 

een hoge tot zeer hoge boete die voor on-

dernemingen kan oplopen tot 10 procent 

van de jaaromzet. 

Los van een bestuurlijke boete wegens 

overtreding van het kartelverbod, kan 

door de Europese Commissie of een 

nationale mededingingsautoriteit aan 

ondernemingen of betrokken personen 

ook een forse boete worden opgelegd als 

een onderzoek naar een mogelijke over-

treding wordt gefrustreerd. Daarvan is al 

sprake wanneer een sluitzegel op een deur 

of kast wordt verbroken of bij een verhoor 

een vraag niet wordt beantwoord met 

onterecht beroep op het zwijgrecht. 

KLIKKEN EN KLAGEN
De kunst is natuurlijk om onder de radar 

van de kartelautoriteiten door te vliegen. 

Velen lukt dat. Maar sinds de invoering 

van een klik- of clementieregeling door 

Europese Commissie, de NMa en andere 

nationale mededingingsautoriteiten, zijn 

dat er toch een stuk minder geworden. 
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tievoorziening ‘rammelen’ een one tier board het zicht van 

interne toezichthouders op de business en op de nodige 

managementinformatie vergroot. Vreemd genoeg denk 

ik dan eerder aan publieke organisaties, omdat daar de 

complexiteit vaak erg groot is. Maar one of two tier, goede en 

tijdige informatievoorziening over financiën, marktom-

standigheden en risico’s etc. is absoluut noodzakelijk. 

Noodzakelijk ... maar niet voldoende.

Nu is juist bij organisaties die in de problemen komen de 

informatievoorziening vaak niet op orde. Charles Laurey, 

die het totaal oncontroleerbare Meavita heeft gesaneerd 

op de rails aan het zetten is, zegt hierover: “Bij Meavita 

verstoord doordat de planning & control-cyclus niet op orde 

was, wat weer een gevolg was van fusie op fusie. Interne 

sturing staat of valt met een goede planning & control.” 

Mijn conclusie: een verstoorde en chaotische informatie-

voorziening is op zichzelf een duchtig early warning signal 

voor toezichthouders.

Laurey signaleert ook dat commissarissen, met name in 

de zorgsector, zo ver van het management afstaan, dat ze 

moeite hebben de enorme verantwoordelijkheid die op 

MAARTEN DEN
OTTOLANDER
WIE:  
Maarten is medeoprichter 
van DeNieuweCommis-
saris en bestuursadviseur. 
Maartens expertises zijn 
board-reputatiemanage-
ment en zelfevaluatie incl. 
permanente educatie-
programma’s.

hun schouders wordt gelegd, waar te maken. Hij denkt 

overigens wel dat in normale situaties directie en toezicht-

houders heel goed in staat zijn af te spreken welke parame-

ters, die relevant zijn voor de onderneming, voortdurend 

gemonitord en gecommuniceerd moeten worden. “Dat 

moeten parameters zijn die ook een early warning kwali-

teit hebben, zoals klanttevredenheid, crediteurenposities 

of ziekteverzuim. Als dat goed werkt, weet je het binnen 

een kwartaal als de zaken uit het lood slaan.”

Nu het ja: waarom je van raden van commissarissen / 

toezicht wel mag verwachten dat zij early warning signals 

opvangen over op handen zijnde problemen. Dat heeft niet 

zozeer te maken met voldoende informatie. Integendeel 

haast, want een overvloed aan (cijfermatige) informatie 

kan toezichthouders ook misleiden; door de bomen zie je 

het bos niet meer. Het gaat erom hoe je de informatie leest. 

"Ik lees dit en dat, maar waar het eigenlijk niet goed zit, 

dat zit heel ergens anders." Je mag van toezichthouders 

verwachten dat zij een sensitiviteit ontwikkelen om op 

grond van weinig informatie toch te weten waar het zit. Die 

antenne moet gebaseerd zijn op kennis van de business en 

de business drivers, op (financiële) deskundigheid, en op 

ervaring met corporate successen en rampen. 

Bij het Forum2011 van DeNieuweCommissaris zei com-

missaris en advocaat Peter Wakkie: “Commissarissen 

moeten beginnen met kijken naar het businessmodel van 

de onderneming, of daarin wellicht wee!outen zitten 

die later tot problemen kunnen leiden. Daarnaast moet 

een raad bestaan uit mensen met verschillende karakters, 

zodat reflectie en tegendraadsheid zijn ingebakken.”

Crisismanager Charles Laurey: “Ik wil als toezichthouder 

ook weten waar de bestuurders in uitblinken en wat hun 

zwakke punten zijn. Daarvoor moet je elkaar goed kennen. 

Niet iedereen is bereid om daar echt moeite voor te doen.”

Naast deskundigheid, businesskennis en ervaring heeft 

een commissaris die early warning signals op wil kunnen 

vangen ook bepaalde karaktereigenschappen nodig. Hij 

of zij moet mensenkennis hebben en een authentieke 

belangstelling voor de mensen in de organisatie en hun 

drijfveren en beschikken over een positief-kritische hou-

ding die in staat stelt om door te vragen en de ‘achterkant’ 

van bepaalde argumenten te zien. Wantrouwen werkt 

contraproductief. Een goede verstandhouding tussen 

toezichthouders en directie is belangrijk voor een sfeer van 

vertrouwen, waarin de directie ook minder goed nieuws 

durft te vertellen en het niet voor zich houdt in de hoop 

dat de ellende over gaat voordat de raad er iets van merkt. 

Merk dat maar eens tijdig op.

OP GROND VAN WEINIG 
INFORMATIE TOCH 

WETEN HOE HET ZIT

DOOR:  Maarten den  
Ottolander

COLUMN

EARLY WARNINGS 
MEER EEN KWESTIE 
VAN SENSITIVITEIT 
DAN VAN INFORMATIE

De crisis in het algemeen en de diverse recente governance-

schandalen in het bijzonder hebben een stroom van nieu-

we wet- en regelgeving veroorzaakt die vooral gericht is op 

het versterken van toezicht. Nu is het de vraag of het beleid 

bij al te veel risiconemende banken, megalomane woning-

corporaties en microbenverspreidende ziekenhuizen een 

kwestie is van falend toezicht. Achteraf zijn politici, media 

en het grote publiek het er heel gauw over eens wie heeft 

gefaald: dat waren de toezichthouders die veel beter had-

die overduidelijke waarschuwingssignalen niet te zien. 

Die pavlovreactie is een beetje alsof je van een voetbalteam 

dat 6-0 achter staat uitsluitend de keeper de schuld geeft 

van al die doelpunten. Toezichthouders hebben nu een-

maal de pech aan het einde van de keten te staan van het 

governanceproces.

Is het trouwens niet frappant dat iedereen achteraf precies 

de early warnings weet aan te wijzen die de voorboden 

-

missarissen dat zij dat wel op tijd doen, namelijk voordat 

Eerst het nee. Een raad van toezicht / commissarissen heeft 

een structurele informatieachterstand op de bestuurders 

die zij moet controleren en adviseren. Tijdens de bijeen-

komsten van De Tafel van DeNieuweCommissaris merk ik 

vaak dat commissarissen daar grote zorgen over hebben. 

Méér informatie is echter niet de oplossing, weten zij. En 

een nauwere betrokkenheid bij de business is ook geen 

optie; je moet niet op de stoel van de bestuurders willen 

zitten. Ik denk wel dat voor organisaties die qua informa-

IEDEREEN WEET 
ACHTERAF PRECIES 
DE EARLY WARNINGS 
AAN TE WIJZEN
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GESCHILLEN OVER DE KWALITEIT VAN 
HET TOEZICHT
Een tweede situatie waarin de raad van 

commissarissen en de ondernemingsraad 

met elkaar contact kunnen hebben is 

wanneer een verschil van mening ontstaat 

over de wijze waarop het toezicht door 

commissarissen wordt uitgeoefend. Dat 

kan zijn omdat de ondernemingsraad zelf 

direct bezwaren heeft over een gebrek aan 

openheid van de raad van commissarissen. 

De ondernemingsraad kan ook worden 

betrokken in een geschil dat tussen de raad 

van commissarissen enerzijds en bestuur of 

aandeelhouders anderzijds bestaat. Welke 

mogelijkheden heeft de ondernemingsraad 

om in die situatie rechterlijke toetsing van 

Wanneer de ondernemingsraad vindt 

dat de raad van commissarissen te wei-

nig proactief optreedt, heeft hij weinig 

middelen om grote betrokkenheid af te 

dwingen. Behalve via het adviesrecht kan 

dit in uitzonderlijke situaties ook via het 

enquêterecht. In de enquêteprocedure 

kan de Ondernemingskamer verzocht 

worden een onderzoek in te stellen naar 

mogelijk wanbeleid en kan zij vergaande 

onmiddellijke voorzieningen tre!en, zoals 

benoeming of ontslag van bestuurders en 

commissarissen. De ondernemingsraad 

heeft dit recht wettelijk niet, maar hem 

kan die bevoegdheid wel bij overeenkomst 

worden toegekend.

Dat laatste gebeurde bijvoorbeeld in de 

zaak Stichting Kinderopvang Nederland, 

waarin sprake was fusiebesprekingen  

tussen raden van commissarissen van  

twee ondernemingen zonder medewe-

ten van het bestuur. Toen het bestuur dit 

ontdekte zegde hij het vertrouwen in de 

raad van commissarissen op. In de daarop 

volgende maanden escaleerde het conflict 

en sloot het bestuur een overeenkomst 

met de ondernemingsraad, waarin de 

ondernemingsraad de enquêtebevoegdheid 

werd toegekend. Volgend op dit verzoek 

overwoog de Ondernemingskamer dat 

er gegronde redenen waren om aan een 

juist beleid te twijfelen, nu tussen het 

bestuur en de raad van commissarissen een 

vertrouwensbreuk was ontstaan, welke aan 

de stichting aanmerkelijke schade zou kun-

nen toebrengen. De Ondernemingskamer 

verweet in haar beschikking de raad van 

commissarissen dat hij de fusieafspraak  

had gemaakt. Overigens werd ook het 

bestuur een verwijt gemaakt, namelijk dat 

hij het vertrouwen in de raad van commis-

sarissen had opgezegd. 

VAAK BEWEGEN DE RAAD 
VAN COMMISSARISSEN EN DE 
ONDERNEMINGSRAAD LANGS ELKAAR 
HEEN, ZONDER VEEL CONTACT TE HEBBEN: 
SHIPS PASSING IN THE NIGHT

De relatie tussen de raad van commissaris-

sen en de ondernemingsraad draagt een 

wat vergeten karakter. In veel ondernemin-

gen bewegen deze organen langs elkaar 

heen, zonder veel contact met elkaar te 

hebben: ships passing in the night.  In deze bij-

drage behandel ik drie momenten waarop 

de relatie tussen raad van commissarissen 

en ondernemingsraad van belang kan zijn, 

te weten: (1) het wettelijk overleg tussen 

beide raden, (2) geschillen over de kwaliteit 

van het toezicht en (3) de ondernemings-

raad als bondgenoot van de raad van com-

missarissen. 

WETTELIJK OVERLEG
Van oudsher is de relatie tussen de raad 

van commissarissen en ondernemingsraad 

wat moeizaam geweest. Uit onderzoek 

blijkt dat commissarissen in het verleden 

vaak niet aanwezig waren op vergade-

ringen, omdat zij dat niet functioneel 

vonden.  In de afgelopen periode is deze 

relatie iets verbeterd, maar nog steeds 

wordt in veel ondernemingen de wettelijke 

overlegverplichting niet of moeizaam 

vervuld. Deze verplichting houdt in dat 

ten minste twee maal per jaar de algemene 

gang van zaken van de onderneming met 

de ondernemingsraad besproken wordt, 

waarbij commissarissen aanwezig zijn. De 

praktijk laat zien dat commissarissen dit 

overleg meestal overlaten aan het bestuur, 

de primaire gesprekspartner van de onder-

nemingsraad. 

Dat kan soms fout gaan, zoals bleek uit  

een uitspraak van de Ondernemingskamer 

over het RIAGG in Amersfoort. De bestuur-

der en de raad van toezicht waren van plan 

de structuur van de organisatie te verande-

ren door het creëren van een nieuwe functie, 

-

vraagd aan de ondernemingsraad. De relatie 

tussen de ondernemer en de ondernemings-

raad stond op dat moment al onder span-

ning, omdat de ondernemingsraad vond dat 

de bestuurder onvoldoende reageerde op 

signalen vanuit de organisatie over moei-

lijkheden bij een aantal afdelingen van het 

RIAGG. De ondernemingsraad drong aan 

op overleg met de raad van toezicht, die dit 

afwees onder verwijzing naar de bestuurder. 

Pas na herhaald aandringen vond een verga-

dering plaats waarin een aantal leden van de 

raad van toezicht aanwezig was. Deze leden 

gaven te kennen dat de raad van toezicht er 

primair voor de bestuurder was en dat hij 

zich niet met inhoudelijke organisatorische 

zaken moest bemoeien. Na een negatief 

advies over de organisatiewijziging kwam 

in de procedure bij de Ondernemingskamer 

de rol van deze raad van toezicht aan de 

orde. De Ondernemingskamer overwoog dat 

de wettelijke overlegplicht nu juist ziet op 

situaties zoals deze. Door zich te onttrekken 

aan een inhoudelijk debat gaf de raad van 

toezicht blijk van een te beperkte opvatting 

van zijn taak en droeg zijn houding bij tot 

het oordeel dat het besluit tot organisatie-

wijziging kennelijk onredelijk tot stand was 

gekomen. 

Bij conflicten tussen het bestuur en de on-

dernemingsraad mag de raad van commis-

sarissen dus niet alleen passief aanwezig 

zijn op overlegvergaderingen, maar moet 

hij er blijk van geven dat hij zich met de 

inhoudelijke kant van de zaak bezighoudt. 

DOOR: Marnix Holtzer
FOTO: Freek van Arkel, HH

ARTIKEL

Hoe en wanneer krijgt de raad van commissarissen te 

in op drie situaties. Daarbij blijkt dat onder omstandig-
heden de raad van commissarissen zich ook kan ontwik-
kelen tot bondgenoot van de ondernemingsraad.

WIE:  
Marnix Holtzer is 
advocaat bij DLA Piper in 
Amsterdam. Hij is voorzit-
ter van de praktijkgroep 
Arbeidsrecht, Pensioenen 
en Bene#ts en werkt aan 
een proefschrift over de 
invloed van werknemers 
op de strategie van de 
vennootschap.

MARNIX
HOLTZER

DE RAAD VAN COMMISS ARISSEN  
EN DE ONDERNEMINGS RAAD
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De Ondernemingskamer ging niet over tot 

ontslag van het bestuur, maar benoemde 

een commissaris met doorslaggevende 

kon de ondernemingsraad optreden in het 

belang van de onderneming.

Dat belang stond ook ter discussie in  

de zaak over Smit Transformatoren. Na de 

overname van Smit Transformatoren was 

de situatie ontstaan waarin haar (indirect) 

grootaandeelhouder tevens de meerder-

heid in de raad van commissarissen kon 

benoemen. De vertegenwoordigers van  

de grootaandeelhouder gebruikten vervol-

gens hun meerderheidsmacht in de raad 

van commissarissen om het bestuur van 

Smit Transformatoren onder druk te  

zetten, onder meer door hen te vragen 

adviescontracten te ondertekenen, 

waarbij hen aanzienlijke bedragen als 

managementvergoeding zouden worden 

toegekend. Bovendien wilden zij dat Smit 

Transformatoren aan hen een percentage 

zou betalen van de door de vennootschap 

te verkrijgen financiering. De raad van 

commissarissen besloot vervolgens tot 

schorsing van een van de bestuurders, zon-

der gehoor te geven aan de bezwaren van 

de ona"ankelijk commissaris en zonder 

een advies van de ondernemingsraad af te 

wachten. Vervolgens werd door de raad van 

commissarissen een nieuwe bestuurder be-

noemd, die eveneens aan de grootaandeel-

houder was gelieerd. 

Ook hier kende het bestuur aan de 

ondernemingsraad bij overeenkomst 

het enquêterecht toe, van welk recht de 

ondernemingsraad gebruik maakte. De 

Ondernemingskamer oordeelde vervolgens 

dat sprake was van gegronde redenen om te 

twijfelen aan een juist beleid, onder meer 

omdat de raad van commissarissen onjuist 

had gehandeld. Als voorziening werd onder 

meer een nieuwe voorzitter van de raad van 

commissarissen van Smit Transformatoren 

benoemd, met doorslaggevende stem wan-

neer de stemmen in de raad van commissaris-

sen zouden staken. Door de tussenkomst 

van de ondernemingsraad werd dus ook in 

deze zaak het functioneren van de raad van 

commissarissen aan rechterlijke toetsing 

onderworpen. 

EEN BONDGENOOTSCHAP TUSSEN 
RAAD VAN COMMISSARISSEN EN  
ONDERNEMINGSRAAD
De verhouding tussen ondernemingsraad 

en raad van commissarissen hoeft niet 

steeds onder spanning te staan. Op som-

mige - wellicht onverwachte - momenten 

kunnen de raad van commissarissen en 

ondernemingsraad zij aan zij staan. Het 

gaat dan vaak om geschillen waarbij aan-

deelhouders in conflict komen met bestuur 

en raad van commissarissen over het strate-

gisch beleid van de vennootschap. Dit soort 

gevallen komt niet heel vaak voor, maar de 

zaken waarin dit is gebeurd zijn bekende 

kwesties zoals HBG, Corus, Stork en ASMI. 

In de zaak Corus vervulde de onderne-

mingsraad een duidelijk rol, nu een van de 

onmiddellijke voorzieningen rechtstreeks 

tot hem was gericht. In die zaak werd de 

Ondernemingskamer gevraagd om de 

ondernemingsraad te veroordelen om 

aan Corus te kennen te geven dat zij niet 

gehouden was de uitvoering van haar  

besluit tot het tekenen van de koop- 

overeenkomst op te schorten. Bij Stork 

leidde het optreden van de ondernemings-

raad onder meer tot de vaststelling dat het 

bestuur van Stork zeer brede steun genoot 

voor het gevoerde strategisch beleid. Op 

verzoek van de werknemers trof de Onder-

nemingskamer in die zaak voorzieningen, 

die onder meer voorkwamen dat de raad 

van commissarissen door een stemming in 

de algemene vergadering collectief werd 

heengezonden. 

Dit doet vermoeden dat een raad van com-

missarissen er belang bij kan hebben om 

bij de ondernemingsraad steun te zoeken 

voor het beleid en hem ervan te overtuigen 

dat het zinvol is om in een juridische 

procedure een standpunt in te nemen. Dat 

geldt vooral voor de pleidooien die in een 

procedure worden gevoerd. Steun sterkt. 

Dit geldt ook voor die situaties waar stand-

punten genuanceerd worden verwoord en 

veel partijen in het geschil zijn betrokken. 

De ondernemingsraad zal in dit soort 

procedures een kritische houding moeten 

innemen en zich ona"ankelijk moeten  

opstellen. Soms zal de processuele rol van 

de ondernemingsraad overigens beperkt 

kunnen blijven tot een aanvullend oordeel 

over het door het bestuur bepaalde en  

door de raad van commissarissen getoetste  

beleid van de rechtspersoon. Uit de hier  

besproken voorbeelden blijkt dat de visie 

van de ondernemingsraad in sommige  

gevallen zwaar kan wegen bij de beoorde-

ling van het geschil. 

TOT SLOT 
In dit artikel heb ik in vogelvlucht  

laten zien hoe contacten tussen raad  

van commissarissen en ondernemingsraad 

- buiten de wettelijke verplichtingen -  

in het belang van de onderneming kunnen 

zijn. Het lijkt verstandig dat zowel  

commissarissen als ondernemingsraad-

leden zich de vraag stellen hoe deze 

contacten op dit moment verlopen en of 

deze voor verbetering vatbaar zijn, zodat 

geschillen in de toekomst kunnen worden 

voorkomen. 

NEVENFUNCTIE

DOOR: Gwen van Loon
FOTO'S: Hans Vissers

    Voorzitter Irene Asscher-Vonk van de Landelijke  
    Geschillencommissie Scholen

‘ DOORDAT WIJ GOED 
LUISTEREN, WORDT  
DE BOOSHEID MILDER’

De zaken die voorzitter Irene Asscher-Vonk van de Landelijke  
Geschillencommissie Scholen behandelt, zitten vaak vol emotie.  
Het geschil dat op tafel ligt, is meestal niet ontstaan uit desinteresse 
van de klager, maar juist uit een enorme betrokkenheid. “Het gaat 
vaak om mensen die enorm begaan zijn met hun werk. Als voorzitter 
van de Geschillen-commissie moet ik vooral goed luisteren”, vertelt 
Irene Asscher-Vonk.

Lees verder
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Mensen uit het onderwijsveld die aankloppen bij de 

Landelijke Geschillencommissie Onderwijs zijn vaak 

zeer deskundig en intens betrokken bij hun werk, weet 

voorzitter van de commissie die in 2008 is ingesteld 

bij het samenvoegen van verschillende klachteninsti-

tuten die waren ontstaan tijdens de verzuiling en haar 

termijn is net weer verlengd.

Wat volgens Asscher het lastigste is van de zaken die 

haar Geschillencommissie moet beoordelen, is dat beide 

betrokkenen vaak vastzitten in hun mening. “Wat ik 

daarom probeer is de tegenstelling tussen de twee partij-

om ervoor te zorgen dat de kemphanen gezamenlijk tot 

dat de standpunten nog verder worden verhard.” 

Asscher en haar medecommissieleden hebben ook een 

rol in het verbeteren van de regelgeving in het onderwijs 

vanuit de verhalen die ze oppikken tijdens zittingen. 

“Het is interessant om voorbij het incident een bijdrage 

te leveren aan de politieke discussie of de dialoog in 

-

sie een bijdrage geleverd aan de evaluatie van de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS). Op basis daarvan 

zijn voor vier onderwerpen concrete voorstellen tot 

verbetering van de wet gedaan.

Bij de Geschillencommissie staat meestal de Medezeg-

genschapsraad tegenover de directie of het bestuur van 

een school. Vaak voert de personeelsgeleding het woord, 

maar ook ouders kunnen dat doen en een enkele keer 

komt het voor dat een leerling dat doet. In het voort-

gezet onderwijs maken leerlingen immers ook deel uit 

van de Medezeggenschapsraad. “Ik herinner me goed de 

keer dat een leerling het woord kwam voeren: voor de 

gelegenheid in een iets te groot pak, met das,vergezeld 

van een medeleerling als assistente. Maar steengoed 

en tot in de puntjes voorbereid. Wat kennis betreft zou 

die jongen zo doorkunnen naar de Tweede Kamer om 

woordvoerder Onderwijszaken te worden.”

Het mooiste van haar werk voor de Geschillencommis-

sie vindt Asscher dat de betrokkenheid van de mensen 

afspat. “Wat prachtig is om te ervaren, is dat degene die 

de zaak aanhangig heeft gemaakt, je na afloop van een 

zaak bedankt, omdat hij zich echt geholpen voelt. Nog 

mooier is het wanneer partijen in een bemiddelings-

voorstel meegaan en het alsnog eens worden.” 

Asschers belangrijkste inbreng wordt naar eigen zeggen 

vooral ingevuld door haar kennis op het terrein van het 

arbeidsrecht. Tot juli 2009 was zij hoogleraar Sociaal 

Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Mijn 

kennis over het primair en secundair onderwijs zelf heb 

ik uit de krant en opgedaan als moeder. Via mijn klein-

kinderen krijg ik er straks ook weer wat van mee, maar 

die zijn nu nog klein.” 

Wat haar verder boeit in het werk van de Geschillen-

commissie is dat ze zich door deze functie middenin de 

onderwijswereld bevindt. “Ik ben dan wel jurist, maar 

de meeste commissieleden komen uit het veld, hetzij als 

werkgever, hetzij als werknemer of zijn specialist onder-

wijsrecht. Die ervaring verrijkt me zeer, je steekt er bij 

wijze van spreken elke dag iets van op.’ Lachend: “Al is het 

maar om me bewust te zijn van het eeuwige gevaar dat 

bij mij op de loer ligt: dat een grapje ook totaal misplaatst 

kan zijn. Dat overkomt me gelukkig niet vaak meer.” 

LANDELIJKE  
GESCHILLENCOMMISSIE 
SCHOLEN
De Geschillencommissie is ingesteld voor het primair en het secundair 
onderwijs. Je kunt er terecht als je lid bent van een (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad (MR) of van het schoolbestuur en er tussen de 
medezeggenschapsraad en het bestuur een geschil ligt. Een veelvoor-
komend voorbeeld is dat de MR van een school het niet eens is met een 
voorgenomen besluit van de directeur of het bestuur. Scholen kunnen zelf 
bepalen of ze zich aansluiten bij de Landelijke Geschillencommissie. De 
commissie buigt zich alleen over geschillen die zijn ontstaan over beleids-
voornemens van het bestuur, die dat bestuur heeft moeten voorleggen 
aan de medezeggenschapsraad. In de Wet medezeggenschap onderwijs 
(WMO) staat precies omschreven bij welke beleidsvoornemens het bestuur 
vooraf advies of instemming moet vragen aan de medezeggenschapsraad. 
Een uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen. 
Wie bezwaar wil maken, moet binnen een maand beroep aantekenen 
tegen de uitspraak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam.

'WE ZORGEN ERVOOR DAT DE KEMPHANEN  
GEZAMENLIJK TOT EEN OPLOSSING KOMEN'

IRENE  
ASSCHER!VONK
WIE: Prof. mr. Irene Asscher-
Vonk (67) is emeritus-hoogleraar 
Sociaal Recht aan de Radboud 
Universiteit van Nijmegen sinds 
juli 2009. Ze is tegenwoordig 
commissaris bij KLM, Rabobank, 
TBI, Arriva Nederland en Philip 
Morris Nederland. Eerder was 
ze onder meer Kroonlid van 
de Sociaal Economische Raad, 
commissaris bij PGGM en lid van 
de raad van toezicht van het 
Rijksmuseum.
NEVENFUNCTIE:  
Voorzitter Landelijke  
Geschillencommissie Scholen

De kleindochter van 
Irene Asscher-Vonk vindt 

het heerlijk als ze komt 
oppassen. Ze kan zich nog 

niets voorstellen bij het idee 
dat oma ook nog andere 

nevenfuncties heeft. 
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LINKEDIN GROUP: LIMITERING AANTAL 
TOEZICHTHOUDENDE FUNCTIES 

Hoeveel toezichthoudende functies moet de top-25 van commis-
sarissen inleveren ten gevolge van de Wet bestuur & toezicht? Bekijk 
het hele overzicht op LinkedIn.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de LinkedIn Group van  
de commissaris? 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’.


