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VOORWOORD

In het schitterend gerestaureerde Hôpital Notre-Dame 

à la Rose, een uit de Middeleeuwen daterend zieken-

huis in Oost-Vlaanderen, hangt een portret van een 

voormalig abdis, waarvan de ogen door kleine gaatjes 

zijn vervangen. Zoals dat tegenwoordig eigenlijk al-

leen nog maar te zien is in slechte horrorkomedies, was 

dat de manier waarop vroeger door moeder-overste het 

toezicht over de nonnen werd uitgeoefend: stiekem. 

In tegenstelling tot stiekem toezicht is tegenwoordig 

transparantie de mantra. In ieder geval als het gaat 

om overheidstoezicht op onder toezicht gestelde 

ondernemingen, maar ook bij het toezicht binnen de 

onderneming door commissarissen of non executives. 

De uitdijing van dat toezicht – vaak als reactie op 

excessen – heeft een prijs. AFM en DNB zijn machtige 

organisaties met een groot ambtenarenapparaat, 

waarbij je maar beter geen dossier kunt opbouwen. 

En de ontwikkeling van het commissariaat? Daarover 

lijkt nog geen eenduidige conclusie te trekken. Er zijn 

steeds meer gewetensvolle en ijverige mensen die het 

commissariaat uitoefenen, hetzij op basis van ervaring 

hetzij op basis van een opleiding, bijvoorbeeld de 

Governance University van Stefan Peij (zie meer over 

diens onderzoek op pag. 8). En verder lijken er meer 

mensen op te treden als beroepscommissaris, zoals 

GLUREN
Margot Scheltema (zie het interview met haar en  

Boudewijn Gerner op pag. 4). 

Verdrietig genoeg kunnen deze ontwikkelingen toch 

niet verhinderen dat er uitglijers zijn. Juist bij het 

ter perse gaan van dit nummer werd opnieuw een 

woningcorporatie bekend, die zich heeft verkeken op 

derivaten. Zelfs als onduidelijk is hoe de toezichthou-

ders in deze zaak hebben geopereerd, is zeker dat in de 

publieke opinie weer de vraag zal rijzen: waar waren de 

commissarissen? Hildegard Pelzer geeft haar mening 

over het fenomeen toezicht bij corporaties op pag. 14.

Hiermee wil niet gezegd zijn dat het vroegere, stie-

keme toezicht dus de voorkeur zou moeten hebben 

boven de wijze waarop tegenwoordig het toezicht 

is geregeld. Maar anderzijds blijkt het opentrekken 

van steeds meer blikken met mensen evenmin de 

oplossing. Ons lijkt dat goed toezicht het in de eerste 

plaats moet hebben van een cocktail die bestaat uit de 

elementen bewustzijn, ijver, tijd en – dat ook – ethiek. 

Is dat nieuw? Nee. Is dat nodig? Ja, nog steeds!
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DOOR:  Erik van Zadelhof
FOTO'S:  Hans Vissers

INTERVIEW

‘
AUDITCOMMISSIE VS RAAD VAN COMMISSARISSEN
Stibbe: Om eens met de basics te beginnen: hoe regelmatig 

komt de auditcommissie bij elkaar?

Scheltema: Dat wisselt. Als beroepscommissaris zie ik veel 

variaties. Bij ASR – wat ik een erg interessant commissariaat 

vind – is dat 6 keer per jaar uitgebreid, plus nog allerlei ge-

relateerde bijeenkomsten, zoals met de 'countervailing po-

wers'. Bij het veel grotere Royal Dutch Shell, waar ik vroeger 

werkte, komt de auditcommissie 5 keer per jaar bij elkaar, 

telkens voor 2,5 uur, dat is dus eigenlijk relatief weinig.

Gerner: Maar daar moet je wel bij bedenken dat een 

financiële instelling een bijzonder bedrijf is. Die frequentie 

van Shell die zie je toch wel bij de meeste ondernemingen. 

Nadat wij bij Imtech onder invloed van Tabaksblat een au-

ditcommissie hadden ingevoerd, was onze conclusie dat dit 

ons aanzienlijke verbetering heeft gebracht. De vergaderin-

gen van de auditcommissie duren vaak aanzienlijk langer 

dan die van de raad van commissarissen en de behandeling 

van de agenda is bepaald intensief te noemen.

Stibbe: Is het lastig om goede mensen voor  

de auditcommissie te vinden?

Gerner: Behoorlijk lastig. Niet alleen in verband  

met de beperking van het aantal commissariaten  

dat je mag hebben, maar ook omdat de eisen steeds hoger 

worden. Er wordt verwacht dat men cursussen volgt en 

examens doet.

Scheltema: En verder moet men bij een financiële instel-

ling naast betrouwbaar en deskundig ook ‘geschikt’ 

bevonden worden. Daarbij kijk je dan naar het track record 

van iemand.

Gerner: En bij een financiële instelling word je ook nog 

eens apart uitgenodigd door de externe toezichthouder. 

Het ambtenarenapparaat volgt de onderneming op de voet 

en leest alles.

Stibbe: Je hoort wel dat wat in de auditcommissie aan de 

orde komt, eigenlijk nauwelijks meer terugkomt in de raad 

van commissarissen.

Scheltema: Dat is wellicht begrijpelijk, maar toch ook iets 

waar je voor moet oppassen. Ik zeg dat uit eigen ervaring. 

Van mijn commissariaten zit ik in één geval niet in de 

auditcommissie. En dan kun je het gevoel krijgen dat je op 

achterstand staat, althans zo ervaar ik dat soms. In ieder 

geval is het zo dat je mensen in de auditcommissie nodig 

hebt waarop je je echt kunt verlaten. En de anderen moeten 

hun best doen aangehaakt te blijven.

Gerner: Je moet gewoon onder ogen zien dat de andere 

commissarissen op dat punt vaak een kennisachterstand 

hebben. In de praktijk spreek je soms in de auditcommissie 

drie of vier uur over een onderwerp, dat je dan vervolgens 

in een kwartiertje moet samenvatten in de raad van com-

missarissen. Het laat zich raden dat de essentie dan verloren 

kan gaan.

Stibbe: Maar soms zeg je wel: dit onderwerp is zó belang-

rijk dat we het toch willen behandelen in de voltallige raad 

van commissarissen. 

Scheltema: Precies, ik denk dan bijvoorbeeld aan een 

onderwerp als risk appetite, typisch iets dat bij een financiële 

instelling zo belangrijk is dat de raad vancommissarissen 

zich daar als geheel over moet uitspreken.

OVERLEG MET EN ROL VAN DE ACCOUNTANT
Stibbe: Kunnen jullie iets zeggen over de belangrijkste 

financiële communicatielijnen? En vergadert de auditcom-

missie ook weleens zonder de CFO?

Gerner: Bij ons in elk geval niet. Wat in de auditcommissie 

aan de orde komt, wordt altijd genotuleerd en ingebracht 

in de raad van commissarissen. En verder heb ik natuurlijk 

regelmatig overleg met de accountant. 

Scheltema: Wij praten ook weleens met alle business risk 

managers. Dat heeft plaats zonder CFO, maar de feedback 

daarvan koppelen we natuurlijk wel aan hem terug. Ik zie 

ook dat de rol van de accountant in Nederland aanzienlijk 

aan belang heeft gewonnen; vaak woont hij zelfs de hele 

vergadering van de auditcommissie bij. Maar elders, 

bijvoorbeeld in Zwitserland, is dat weer anders. Bij een 

commissariaat dat ik daar heb, heb ik de accountant tot 

dusver nog weinig ontmoet. Ik zou willen bepleiten dat 

de accountant in het algemeen losser komt te staan ten op-

zichte van de regels. Meer nadruk op het mondelinge en het 

informele overleg. Zo wordt de inhoud van de management 

letter ook steeds relevanter.

Gerner: Vroeger had je de theoretische mogelijkheid dat 

Ervaringen uit de driehoek CFO, auditcommissie en accountant

“ IN DE INTERPRETATIE 
VAN REGELS KAN VEEL 
TIJD GAAN ZITTEN”

'ANDERE COMMISSARISSEN HEBBEN 
VAAK EEN KENNISACHTERSTAND TEN 
OPZICHTE VAN DE AUDITCOMMISSIE'

De auditcommissie vormt een belangrijke countervailing 
power voor de CFO. DL A Piper’s Frans Stibbe sprak met 
Boudewijn Gerner van Imtech en beroepscommissaris  
Margot Scheltema over de wisselwerking tussen CFO,  
auditcommissie, accountant en externe toezichthouder.



DE COMMISSARIS        DE COMMISSARIS        76

‘
het bestuur een verschil van inzicht met de accountant 

agendeerde in de raad van commissarissen. Die tijd is nu 

echt wel voorbij: de commissarissen varen voor hun oordeel 

nu in overwegende mate op de accountant. In die zin ben 

ik het met Margot eens dat de rol van de accountant dus 

enorm is veranderd. Ik denk dat het in het algemeen goed 

is om zo veel en zo vroeg mogelijk met de accountant in 

dialoog te blijven. Dat geeft hem de beste gelegenheid mee 

te denken. Ik doe dat steeds, soms ook samen met de CEO.

De accountant ziet heel veel waar de raad van commissaris-

sen nauwelijks aan toe komt. Hij kan een zeer waardevolle 

sparring partner zijn en zo moet je hem ook gebruiken. 

De ene keer om te discussiëren met de afdeling vaktech-

niek van zijn eigen kantoor over de interpretatie van een 

bepaalde regel. En de andere keer over een vraag die uit 

IFRS voortvloeit. En dat laatste gebeurt best vaak, want zelf 

vind ik – terzijde – dat IFRS zo is doorgeschoten dat iedere 

logica daaruit is verdwenen.

Scheltema: Ik herken dat er veel tijd kan gaan zitten 

in de discussie met de accountant als het gaat om een 

verschil van inzicht over een bepaalde boekhoudkundige 

verwerking. In een recent geval kreeg ik te maken met een 

overheidsgarantie die na de balansdatum werd gegeven 

maar niet verwerkt mocht worden. De accountant stelde 

zich aanvankelijk op het standpunt – ook na overleg met de 

afdeling vaktechniek van zijn eigen kantoor – dat de door 

de garantie gedekte voorziening wél genomen moest wor-

den. Het resultaat daarvan zou echter zijn dat de betrokken 

onderneming zuiver theoretisch een jaar lang insolvabel  

zou worden. Dit was een lastig conflict tussen accoun-

tantstheorie en marktpraktijk. Uiteindelijk is, na intensief 

overleg, een volstrekt redelijke en verdedigbare oplossing 

gevonden, maar ik kan je zeggen dat dit een stressvol spel 

was. Stress ontstaat vooral als er weinig tijd is en het is dan 

essentieel dat de accountant 'vroege signalen' afgeeft.

DE INTERNE AUDIT
Stibbe: Hoe is bij de ondernemingen waarbij jullie betrok-

ken zijn de interne audit geregeld?

Scheltema: Toen ik bij Shell begon, werd  Internal Audit 

bij de NAM gestationeerd. Daar ervoer ik dat je als auditor 

in eerste instantie gezien wordt als politieman. In mijn 

visie is dat een verkeerde blik. De auditor moet je niet zien 

als een politieman, die tijd kost en zoekt naar misstanden, 

maar als een interne verzekering, een extra bescherming 

tegen bedrijfsrisico's. Audit is een belangrijk intern proces 

dat er alleen bij gedijt wanneer de juiste cultuur door de top 

wordt gestimuleerd.

Gerner: Om ons als raad van bestuur te helpen bij het 

tekenen van de in control-verklaring werken wij bij Imtech 

met een web enabled lijst van ongeveer 300 vragen. Daarop 

kun je steeds antwoorden: geheel oneens – gedeeltelijk 

oneens – gedeeltelijk eens – geheel eens. Iemand uit Zwe-

den kijkt dan bijvoorbeeld mee naar een dochter in Spanje, 

enzovoort. Wij vragen onze mensen om daar een keer per 

jaar een halve dag aandacht aan te besteden. Daarbij is onze 

houding: je doet het niet voor ons, maar vooral voor jezelf. 

Een ding is zeker: als alles positief is, weet je zeker dat je 

voorzichtig moet zijn!

Scheltema: Bij Shell bestaat ook een dergelijk systeem. 

Het is belangrijk dat je als bedrijfsleiding de mensen juist 

stimuleert om problemen aan te dragen. Beloon het  

rapporteren van incidenten, berisp het achterhouden.

Gerner: Ja, maar in sommige culturen blijkt dat toch moei-

lijk, heb ik gemerkt. Uitgangspunt moet zijn dat fouten 

mogen worden gemaakt en dat je daarvan kunt leren of, 

zoals de Amerikanen zeggen: Fail forward!

WENSEN
Stibbe: Ten slotte, hebben jullie nog wat meer algemene 

opmerkingen die zien op verbetering van ons corporate 

governance-stelsel?

Gerner: Nou, ik heb wel problemen met de stringente 

regels voor het wisselen van de accountant. Er wordt ernstig 

onderschat wat het betekent om als onderneming van 

accountant te wisselen. Als wij bij Imtech een maintenance 

contract overnemen dan is dat inclusief de mensen, en dat 

is hetzelfde als je naar een nieuw accountantskantoor gaat 

of – liever gezegd – moet. Er moet dan opeens een blik met 

tientallen en nog eens tientallen nieuwe mensen worden 

opengetrokken, dus de vraag is: waar haal je die zomaar 

opeens vandaan?

Scheltema: Toch ben ik geneigd dat als een overgangspro-

bleem te zien. Bij Shell was ik achteraf blij dat ik, weliswaar 

gedwongen, een accountantswissel meemaakte. Een 

nieuwe relatie geeft dan weer een nieuwe onbevangenheid 

en een frisse, ona!ankelijke blik op de samenwerking en 

dat vind ik toch een belangrijk voordeel.

Gerner: Ik ben niet overtuigd van het uiteindelijke nut, al 

helemaal niet als ik kijk naar de enorme hoeveelheid tijd en 

dus geld die daarmee gemoeid is.

Scheltema: En verder – nog iets anders – ben ik er voorstan-

der van om de maximale duur van het commissariaat van 

nu twaalf jaar terug te brengen naar acht jaar.

Gerner: Een laatste wens van mij zou zijn om, naar 

Amerikaans voorbeeld, ook in de Nederlandse praktijk 

een strengere scheiding aan te brengen tussen controle en 

andersoortige dienstverlening door de accountant.

Scheltema: Dat ben ik geheel met Boudewijn eens. Je ziet 

bij accountants steeds weer de commerciële druk om extra 

business te genereren. Soms wordt er dan gewerkt met 

bepaalde regels (bijvoorbeeld dat die ‘andere’ business 

hoogstens 25 procent van de omzet mag bedragen), maar 

zuiverder is het toch om alleen al de schijn van belangenver-

strengeling te vermijden.

Stibbe: In elk geval zou je de accountant niet in een situatie 

moeten willen brengen om iets te zeggen over dingen waar-

aan hij zelf in het verleden heeft meegewerkt.    

'BELOON HET  
RAPPORTEREN 

VAN INCIDENTEN, 
BERISP HET 

ACHTERHOUDEN'
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Wetenschapper, 
ondernemer en adviseur 
Stefan Peij deed een 
onderzoek onder 120 
toezichthouders naar de 
problemen die zij ervaren 
in de wisselwerking met 
het bestuur. Tijdens 
een congres in Doorn, 
georganiseerd door 
NKCC, Grant Thornton 
en Governance University, 
discussieerde hij met even 
zoveel toezichthouders 
over de uitkomsten. 
“Vergaderen is toch iets 
anders dan een echt 
gesprek voeren.”

ONDERZOEK

CV STEFAN PEIJ
Stefan Peij, oprichter van Governance 
University, is een internationaal ervaren 
deskundige op het terrein van corporate 
governance in de rollen van adviseur, 
commissaris en bestuurder. Hij adviseerde 
meer dan honderd raden van commissarissen 
en -toezicht en heeft tientallen zelfevaluaties 
begeleid. Stefan publiceerde naast vele 
artikelen het Handboek Corporate Governance, 
waarop hij in 2005 promoveerde.
CONTACT:  Stefan Peij is Group Member van 
de LinkedIn Group 'De Commissaris' en kan 
reageren op uw posts.

DOORVRAGEN 
WORDT NOG 
STEEDS ALS 
GROOTSTE 
PROBLEEM GEZIEN

DOOR: Erik van Zadelhof

Peij: “Ik houd mij al de nodige jaren bezig 

met de gedragskant van de raad van com-

missarissen. Het is fair om te zeggen dat het 

gedrag zich in de praktijk minder snel ont-

wikkelt dan vanuit een oogpunt van goed 

bestuur wenselijk zou zijn. In die zin zijn 

de praktijk en de wereld van het toezicht 

conservatief. Maar waar wél verandering is 

waar te nemen, is dat commissarissen zich 

in toenemende mate bewust worden van de 

rol van psychologie bij governance. Dus niet 

zozeer denken en handelen vanuit regels of 

checklists maar veeleer vanuit de vraag: heb-

ben wij echt contact? De meeste mensen die 

werken in professionele organisaties her-

kennen wel dat machtsspelletjes, oordelen 

en (al dan niet verborgen) agenda’s nooit ver 

weg zijn. Deze staan goede samenwerking 

tussen bestuur en toezichthouders soms in 

de weg. Als commissarissen en bestuurders 

leren waar het echt op aankomt in hun 

onderlinge communicatie, dan zal hun in-

teractie veel productiever kunnen zijn dan 

tot op heden nog vaak het geval is.”

WAT IS DE AANLEIDING VOOR 
EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

GEWEEST? 

Peij: “Vanuit Governance 

University begeleiden 

wij vrijwel wekelijks 

zelfevaluaties van 

raden van com-

missarissen en 

toezicht. 

Wij zagen daar een patroon van veelvoor-

komende problemen en hebben vervolgens 

120 toezichthouders intensief ondervraagd 

naar hun ervaringen met en meningen 

over de wisselwerking tussen raad van 

commissarissen en bestuur. Dit waren 

toezichthouders bij een gevarieerde groep 

organisaties: commercieel (beursgenoteerd 

en MKB), non profit en coöperaties. In de 

eerste plaats is daarbij gebleken dat waar 

commissarissen problemen ervaren, die 

problemen zich overwegend voordoen in de 

verhouding met het bestuur, niet zozeer in 

de onderlinge verhouding binnen hun eigen 

raad. Er is dus sprake van een denkbeeldige 

‘muur’ tussen toezicht en bestuur. In ons 

enthousiasme zijn we wel, moet ik toegeven, 

enigszins doorgeschoten: het invullen van 

de enquête kostte zeker 30 minuten. Dat 

is veel gevraagd van mensen die het druk 

hebben, maar maakt wel dat de resultaten 

waardevol zijn.”

EN WAT ZIJN DE UITKOMSTEN?
Peij: “De problemen die worden 

ervaren als het meest 

prangend hebben 

achtereenvolgens betrekking op  

(1) de kunst van het doorvragen,  

(2) de informatievoorziening,  

(3) de samenwerking c.q. om-

gang tussen beide lichamen 

en (4) rolverwarring. Laat 

ik op ieder van deze 

punten kort ingaan.

Ten eerste 

wordt door-

vragen 

bij de raad 

van bestuur 

als het grootste 

probleem van de 

toezichthouder ervaren. 

Dat bleek twee jaar geleden 

ook uit ons onderzoek en 

is dus is niet helemaal nieuw, 

maar het feit dat dit probleem 

zo taai blijkt – dus ook volgens de 

toezichthouders zelf – noodzaakt ons het 

serieus te nemen en beter over mogelijke 

oplossingen na te denken dan alleen vast te 

stellen dat het een probleem is. Men is vaak 

bang om – in goed Nederlands – versleten 

te worden voor een zeurpiet, als men te lang 

ergens bij stil blijft staan. Of er is te weinig 

tijd om het onderwerp echt uit te diepen. En 

daarbij vonden we ook als dwarsverband dat 

hoe groter de onderneming is, des te minder 

er wordt doorgevraagd.

Ten tweede blijkt 

op het stuk van de 

informatievoorziening 

dat veel raden van com-

missarissen eigenlijk niet 

uit hun vergaderzaal komen. 

Zij doen het met wat hun wordt 

aangereikt. Ik ken zelf een commis-

saris die (nota bene!) bij een beursfonds 

te horen kreeg dat het niet de bedoeling 

was dat hij eens een kennismakingsrondje 

zou doen langs een aantal dochteronderne-

mingen. Die is toen opgestapt. Een andere 

beruchte hindernis is te veel informatie of te 

veel detail. Je kunt uiteindelijk iedere goed-

bedoelende commissaris bedelven onder 

informatie dat hij het zicht op het bos door 

de bomen verliest.

Ten derde zeggen de respondenten ten aan-

zien van de samenwerking tussen bestuur 

en commissarissen dat hoe groter de raad is, 

hoe minder de individuele leden zich doen 

gelden. Er bestaat volgens hen een omge-

keerd evenredig verband tussen de omvang 

van de raad en de expressie van de leden. 

Je ziet, wat je kunt noemen, te weinig een 

‘journalistieke’ aanpak, dus een kritische 

en ona!ankelijke opstelling. Tegelijkertijd 

wordt de raad van bestuur verweten dat hij 

zich te weinig kwetsbaar opstelt jegens de 

raad van commissarissen.

En ten slotte hebben wij gevraagd naar het 

voorkomen van rolverwarring, maar dat 

bleek in de praktijk wel mee te vallen. Ik heb 

het dan over toezichthouders die, zo al niet 

TOP 3 OORZAKEN PROBLEEM 
'SAMENWERKING MET DE RVB'

TOP 3 
OORZAKEN PROBLEEM 'DOORVRAGEN'

Hoe groter de rvc, hoe minder expressie

Doorvragen wordt gezien als doorzeuren

De rvc stelt zich onvoldoende kwetsbaar/open op

Tijdgebrek

Leden van de rvc zijn con#ictmijdend

Een grotere board vraagt minder door

(Enigszins) eens    Geen mening    (Enigszins) oneens

(Enigszins) eens   Geen mening   (Enigszins) oneens

45%

23%

59%

31%

28%

25%

16%

17%

14%

18%

13%

7,5%

39%

60%

27%

51%

59%

67,5%

WEG MET DE  MUUR 
TUSSEN U EN UW   BESTUUR
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RVC NIET VOOR IEDERE 
ONDERNEMING DE 
AANGEWEZEN FIGUUR

HOE VAKER DE 
RVC BIJEEN KOMT, 
HOE MINDER 
PROBLEMEN MEN 
ERVAART

op de stoel, dan toch in elk geval erg graag 

op de leuning van de bestuurder willen 

zitten. Dat is meestal terug te voeren op de 

persoonlijkheid van de betrokken commis-

saris. Hij is uit op macht, denkt ‘ik zie het 

toch beter’ of doet dat gewoon met de beste 

intenties.”

VASTSTELLEN WAAR DE PROBLEMEN 
WORDEN GEPERCIPIEERD IS ÉÉN, BE!
LANGRIJKER IS NATUURLIJK DE VRAAG: 
WAT IS DE OPLOSSING?
Peij: “Misschien is het allesoverkoepelende 

antwoord op deze vraag wel: bewustzijn. 

Bewustzijn helpt actie te ondernemen in 

het leren kennen van elkaars drijfveren, 

het aanstellen van een goede procesman of 

-vrouw als voorzitter en het organiseren van 

voldoende spreektijd zodat vergaderingen 

meer een gesprek worden. Ik ken een Aus-

tralisch onderzoek naar governance in de 

gezondheidszorg waarbij de kwaliteit van 

de besluitvorming tussen twee ziekenhui-

zen werd vergeleken. Bij het ene ziekenhuis 

vonden de vergaderingen plaats op een 

dinsdagavond, bij het andere op een zater-

dag. Bijzonder was (iets wat ik ook graag 

eens in Nederland zou doen!) dat men erin 

had toegestemd dat de vergaderingen met 

camera’s werden opgenomen. Nadat men 

zich er overheen had gezet dat een weekend-

PROBLEEM   OPLOSSING

leading questions

            - Wat willen we weten?

            - Wat levert dat op?

dag moest worden opgeo"erd, bleek daarbij 

dat de zaterdagvergaderingen veel beter 

waren dan de dinsdagavondvergaderingen, 

gewoon omdat er in het eerste geval veel 

meer tijd was om de agendapunten een 

afgewogen behandeling te geven. Je kunt 

zeggen dat dat misschien voor de hand ligt, 

maar ik zeg dan: organiseer net als de raad 

in dit voorbeeld voldoende tijd. En zo is het 

met de meeste oplossingen. In die zin ver-

rast een andere uitkomst van het onderzoek 

evenmin, namelijk dat hoe vaker de raad 

van commissarissen bij elkaar komt, des te 

minder groot de besproken onderwerpen als 

probleem worden ervaren.”

TEN SLOTTE: DENKT U DAT NU HET 
WETTELIJK KADER ER "BIJNA# IS, 
DE ONE TIER BOARD OPLOSSIN!
GEN BIEDT VOOR DE ERVAREN 
PROBLEMEN?
Peij: “Nee, ik denk niet dat een 

andere structuur het ant-

woord kan zijn op dit 

soort problemen, 

die zich altijd 

CASUS

DOOR: Sander Wiggers

Als notaris ondernemingsrecht wordt Sander Wiggers regelmatig gevraagd om te adviseren 
over toezichtkwesties en, meer in het bijzonder, over het in- en samenstellen van een raad van 
commissarissen. Daarbij blijkt dat een raad van commissarissen lang niet altijd de beste optie 
is, zeker niet in het geval van een familiebedrijf met twee directeur-grootaandeelhouders.

De directie van een buitengewoon succesvol familie-

bedrijf, bestaande uit vader en zoon, had het idee 

opgevat dat de onderneming zichzelf zou moeten 

voorzien van een raad van commissarissen. Niet dat 

daartoe nu een concrete aanleiding bestond, maar op de 

een of andere manier was daar de gedachte ontstaan dat 

het bedrijf met een eigen raad van commissarissen een 

betere indruk zou wekken in de buitenwereld en vooral 

bij hun klanten. Een raad van commissarissen zou hen 

bovendien - naar hun eigen idee - kunnen helpen bij het 

antwoord op de vraag ‘doen we het wel goed?’. Een raad 

zou, dachten ze, professioneel overkomen.

Die gedachte is op zichzelf wel te volgen, maar toch was 

enig tegengas wel op zijn plaats. Immers, in deze situatie 

zou een raad van commissarissen in een ware sandwich 

moeten fungeren. Er was geen sprake van verspreid aan-

delenbezit; de beide aandeelhouders zouden dan de raad 

van commissarissen moeten benoemen, die toezicht zou 

gaan houden op henzelf als directieleden. In zo’n situatie 

is dan van belang dat je doorvraagt. Niet alleen moet 

een raad van commissarissen niet worden verward met 

een soort ISO certificering-achtig uithangbord van de 

onderneming, ook moet worden bedacht dat zo’n raad 

een eigen dynamiek op gang brengt, die je misschien 

helemaal niet wilt. Er komt behoefte aan rapportages en 

updates en er moet worden vergaderd. De commissaris-

sen kunnen gaan vragen om informatie die niet voorzien 

is of die er misschien zelfs helemaal niet is. 

Een van de redenen waarom deze onderneming zo goed 

functioneerde was juist het informeel overleg van vader 

en zoon bij een kop ko#e aan de keukentafel. Korte 

lijnen, geen poespas, ondernemen op gevoel.

Gezamenlijk kwamen we zo tot de conclusie dat we met 

een raad van commissarissen het paard juist achter de 

wagen zouden spannen. Waar men in de kern behoefte 

aan had, was horizonverbreding: hoe kunnen wij beter 

zicht krijgen op wat men wil bij onze klanten? Hoe kun-

nen wij gebruikmaken van inzichten binnen grote on-

dernemingen die volgens de laatste wetenschappelijke 

inzichten over hun eigen strategie en de markt naden-

ken? Dat leidde tot de gedachte dat deze onderneming 

veel meer zou hebben aan een raad van advies en wel een 

raad van advies, die was samengesteld uit key-functiona-

rissen bij hun eigen klanten. Dit advies is ter harte geno-

men en men heeft in deze raad van advies nu het beste 

van twee werelden: wel een goede klankbordfunctie, 

niet de zekere logheid die een raad van commissarissen 

met zich mee kan brengen. Waar vroeger dus de heidag 

van de directie bij wijze van spreke aan de keukentafel 

werd gehouden, wordt nu twee keer per jaar serieus ge-

sproken met senior stakeholders over langetermijnbeleid 

en andere zaken. De conclusie is dus niet alleen: bezint 

voordat ge begint, maar ook: horses for courses, d.w.z. dat 

de mate van toezicht en advies in overeenstemming 

moet zijn met de werkelijke behoefte.

WAT HEEFT MIJN ONDERNEMING NODIG? 

RAAD VAN ÓF
ADVIES
COMMISSARISSEN

SANDER 
WIGGERS
WIE: 
Sander Wiggers is notaris 
en geeft leiding aan het 
notariaat bij de onder-
nemingsrechtpraktijk 
van DLA Piper. Hij richt 
zich vooral op corporate 
governance en adviseert 
over toepassing van good 
governance-maatstaven 
in de praktijk. Naast 
zijn rol als redactielid 
van de commissaris 
doceert hij aan enkele 
commissarissenopleidin-
gen. Hij is coauteur van 
het Handboek voor de 
Participatiecommissaris.
CONTACT:  
Sander Wiggers is  
Group Member van de 
LinkedIn Group 'De Com-
missaris' en kan reageren 
op uw posts.

en overal kunnen voordoen. Ik verwacht 

veel meer van bewustzijn, goede feedback 

op persoonsniveau en investeren in echte 

communicatie. Dat is misschien voor som-

mige commissarissen nog ver van hun bed 

of spannend, maar voor mij lijdt het geen 

twijfel dat in de nabije toekomst het accent 

nog veel meer zal komen te liggen  

op gezamenlijk belang dan  

op macht.”
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Hoewel het verslag geen conclusies trekt uit de antwoor-

den op de gestelde vragen, is opvallend hoe eenduidig 

wordt geantwoord op de vraag of men vindt of een raad 

van commissarissen een jurist in zijn midden moet heb-

ben. 95 procent van de respondenten vindt dat het de 

voorkeur heeft om iemand met juridische kennis in een 

raad van commissarissen te hebben zitten. 58 procent 

vindt zelfs dat er daadwerkelijk een jurist deel uit moet 

maken van een raad van commissarissen. De reden 

waarom dat zo is, blijkt ook wel uit het onderzoek. De 

meeste juristen denken namelijk dat met een jurist in 

de raad van commissarissen het toezicht zal verbeteren. 

37 procent van de respondenten geeft aan dat dit zeker 

zal verbeteren. Volgens 61 procent zal het toezicht 

‘waarschijnlijk’ verbeteren. Slechts 2 procent geeft aan 

dat het toezicht waarschijnlijk niet verbetert. Interes-

sant zou zijn om te weten hoe de niet-juristen over deze 

onderwerpen denken, maar daar is bij mijn weten geen 

onderzoek naar gedaan. 

Van de respondenten (juristen) die tevens lid zijn van een 

raad van commissarissen (dat is volgens het onderzoek 15 

procent), wordt 57 procent meestal of vrijwel altijd aan-

gesproken op hun juridische expertise ten behoeve van 

vraagstukken binnen de raad van commissarissen. Als er 

vragen vanuit de organisatie zelf komen, is dat anders. 

In de meeste gevallen worden externen ingeschakeld. 25 

DOOR:  Frans Stibbe

ONDERZOEK

FRANS 
STIBBE
WIE:  Frans 
Stibbe is advocaat 
ondernemingsrecht bij 
DLA Piper en legt zich 
naast het algemene 
ondernemingsrecht toe 
op corporate litigation 
en het adviseren over 
vraagstukken op het 
gebied van corporate  
governance. Frans 
heeft de nodige 
bestuurservaring 
opgedaan en vervult 
diverse toezichthoudende 
functies.
CONTACT: Frans Stibbe 
is Group Member van de 
LinkedIn Group 'De Com-
missaris' en kan reageren 
op uw posts.

Intomart heeft onlangs 1.200 juristen ondervraagd, werkzaam als 
partner op de grotere kantoren of werkzaam als eindverantwoordelijk 
jurist (general counsel of directiesecretaris) bij een van de grotere bedrijven. 
Aanleiding voor het doen van het onderzoek was blijkens het voorwoord 
van Sylvia den Engelsen de door haar geconstateerde toegenomen vraag 
naar commissarissen met juridische kennis en ervaring.

Onlangs heeft Bureau Intomart GfK een onderzoek verricht met als thema 'Juristen binnen 
Raden van Commissarissen'. De weerslag van het onderzoek is te vinden in het door Intomart 
opgestelde rapport. Dit rapport is te vinden op www.denengelsen.nl/onderzoek en zal 
binnenkort binnen de Linkedin Group 'De Commissaris' worden gedeeld.

JURISTEN
IN DE RVC

procent van de vragen wordt zelf beantwoord, maar wel 

ondersteund door een second opinion. In 29 procent van 

de gevallen wordt zelf geantwoord zonder een ander te 

raadplegen. 

CONFLICT OF INTEREST
Wat mij betreft is deze uitkomst niet heel verrassend. 

Of en in hoeverre een externe deskundige wordt inge-

schakeld dan wel een second opinion wordt gevraagd, 

zal ongetwijfeld mede a!angen van de vraag om welk 

belang het gaat en of het om een technisch ingewikkeld 

vraagstuk gaat.

Vanuit governance-optiek is de vraag interessant die aan 

partners van advocatenkantoren is voorgelegd, namelijk 

of een kantoor werkzaamheden verricht voor de 

onderneming waarop het toezicht houdt. In 46 procent 

van de gevallen blijkt dat zo te zijn. Deze uitkomst is 

interessant omdat er een conflict of interest-situatie kan 

ontstaan als er om wat voor reden dan ook geschillen 

ontstaan tussen de onderneming en het kantoor van de 

betrokken partner. Voorafgaand aan het inschakelen van 

het kantoor van de betrokken partner zullen daar dan 

ook goede afspraken over moeten worden gemaakt. Ik 

wijs in dit verband ook naar wat er in de Corporate 

Governance Code is opgenomen ten aanzien van 

ona!ankelijkheid van commissarissen. Als principe 

hoort te gelden dat de raad van commissarissen zodanig 

is samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het 

bestuur en welk deelbelang dan ook, ona!ankelijk en 

kritisch kunnen opereren. Als best practice-bepaling is 

daaraan onder meer gekoppeld dat een commissaris niet 

als ona!ankelijk geldt als hij aandeelhouder, vennoot, 

medewerker of adviseur is van een kantoor dat in het 

jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke 

zakelijke relatie met de vennootschap heeft gehad. Het 

komt mij voor dat dit temeer zal gelden als tijdens het 

commissariaat het kantoor van de betrokken 

commissaris wordt ingeschakeld. 

JURIST MET BREDE ERVARING
Het onderzoek is beperkt van aard en ik verwacht

dat als er een breder onderzoek wordt gedaan

naar de vraag of een jurist deel zou moeten uitmaken

van een raad van commissarissen, de visie van de niet- 

juristen weleens een geheel andere zou kunnen zijn dan 

die van de ondervraagde juristen. Ik denk in ieder geval 

dat in het huidige tijdsgewricht bij het samenstellen 

van een raad van commissarissen aandacht gegeven 

moet worden aan de vraag of al dan niet invulling  moet 

worden gegeven aan een juridische component. Het kan 

de e#ciëntie en doelmatigheid van een raad vergroten 

als in een vroeg stadium kan worden gewezen op juri-

dische aspecten die (kunnen) spelen. Ik heb het woord 

'component' overigens bewust gebruikt. Het opnemen 

van een jurist uitsluitend vanwege zijn juridisch kennis 

zal slechts in uitzonderlijke situaties in overweging ge-

nomen worden. Het zou om een jurist kunnen gaan met 

een brede ervaring, zodat eveneens invulling gegeven kan 

worden aan de algemenere toezichtstaken. De juridische 

component kan uiteraard ook worden ingevuld door een 

secretaris, wat in de praktijk ook vaak gebeurt.

EEN JURIST ZAL NIET SNEL TOT 
COMMISSARIS WORDEN BENOEMD 
UITSLUITEND VANWEGE ZIJN 
JURIDISCHE KENNIS
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WIE: Hildegard Pelzer 
is directeur van advies-
bureau Governance 
Support. Zij ondersteunt 
toezichthouders en 
bestuurders van maat-
schappelijke en commer-
ciële ondernemingen bij 
structuur- en functione-
ringsvraagstukken en bij 
zelfevaluaties. Hildegard 
is al vele jaren betrokken 
bij het professionaliseren 
van commissarissen van 
woningcorporaties.

HILDEGARD 
PELZER

De meest recente en ingrijpende a"aire is Vestia, dat 

door rentederivaten met een waarde van 23 miljard euro 

is gaan wankelen. Uiteindelijk is de derivatenportefeuil-

le voor 2 miljard euro afgekocht, deels met steun van het 

CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) en indirect door 

circa 400 corporaties die eraan bijdragen. Daarbij valt 

het bericht dat Woonbron bij verkoop van de ss Rotter-

dam 230 miljoen euro verlies zal leiden, in het niet.  

De sector heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in zelf-

regulering: de obligate governance code, codes voor de 

beloning van de top en vierjaarlijkse visitaties door een 

ona!ankelijke instantie. Aedes (brancheorganisatie) en 

VTW (vereniging van commissarissen van corporaties) 

doen er veel aan om good governance onder de aandacht te 

brengen en er is in de loop der jaren veel verbeterd. Maar 

het gaat langzaam; wellicht te langzaam. 

Kort voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer de 

'Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisves-

ting' aangenomen. Daarin worden de spelregels voor 

corporaties verder aangescherpt en uitgebreid. 

Helpt dit alles? Er is interessante regelgeving die het 

intern toezicht kan aanscherpen. Maar er dreigt ook een 

overdaad aan regels, instrumenten en controlerende 

instanties die niet of zelfs averechts (kunnen) werken. 

WETTELIJKE VERSTERKING
De meeste corporaties zijn stichtingen, enkele verenigin-

gen. Voor deze rechtspersonen bestaan geen wettelijke 

bepalingen voor een intern toezicht en in de huidige 

sectorwetgeving is het intern toezicht slechts summier 

geregeld. De governance code heeft de rol van de raad van 

commissarissen verduidelijkt, maar zonder wettelijke 

basis. Het is dan ook toe te juichen dat de Herzieningswet 

de positie van de raad wettelijk versterkt. Zo is voor be-

langrijke besluiten de goedkeuring van de raad van com-

missarissen nodig, stelt de raad de jaarrekening vast en is 

het lidmaatschap van de raad gemaximeerd op acht jaar.

Nu is het nog lastig om commissarissen van corporaties 

(hoofdelijk) aansprakelijk te stellen wanneer zij hun 

taak onbehoorlijk hebben vervuld. Dat wordt met de 

invoering van de Herzieningswet anders. Daarnaast 

komen er meer mogelijkheden om de Ondernemings-

kamer in te schakelen: op verzoek van de corporatie of 

de minister kan de Ondernemingskamer een commis-

saris of de hele raad ontslaan en huurdersorganisaties en 

de minister krijgen enquêterecht.

Die maatregelen kunnen de raad van commissarissen 

verder op scherp stellen. Je moet – dat is menselijk – 

enige druk voelen om door te blijven vragen, om ‘nee’ te 

zeggen als je het voorstel nog niet voldoende begrijpt of 

om je collega-commissaris niet te herbenoemen omdat 

hij niet de competenties heeft die nodig zijn. Dan moet 

je weleens over een ‘pijngrens’ gaan. 

DREIGENDE OVERDAAD AAN REGELS 

Op incidenten wordt reflexmatig gereageerd met 

nieuwe regels, best practices en instrumenten, vooral voor 

bestuurders en commissarissen. Dat geldt niet alleen voor 

corporaties, maar ook voor andere sectoren zoals banken, 

het onderwijs en de zorg. Zo kent de Herzieningswet 

een lange lijst van met het commissariaat onverenigbare 

functies, eist de governance code voor corporaties een 

investerings- en verbindingenstatuut, wordt in de Wet 

Bestuur en Toezicht het aantal commissariaten dat men 

mag bekleden beperkt en verplicht de bankencode een 

jaarlijks op te stellen lifelong learning program. De regels 

adresseren zwakke plekken en maken die bespreekbaar. 

Dat is het nut ervan. 

DOOR:  Hildegard Pelzer

GEEN REGENDANS
MAAR EEN SCHERPE RVC
Woningcorporaties blijven met a"aires in het nieuws komen.  De ene keer ligt er onkunde 
aan ten grondslag, de andere keer overmoed en weer een andere keer zelfverrijking met 
onwettige praktijken. En steeds is de vraag: “Waar was de raad van commissarissen?”

COLUMN

Maar zij schieten hun doel voorbij als zij de aan-

dacht van commissarissen te veel afleiden van de 

inhoud van het werk en als zij het raadplegen van 

het eigen geweten en het nemen van eigen verant-

woordelijkheid vervangen. Dat dreigt te gebeuren 

door de omvang en strakheid van regels die op ons 

a$omen, zeker ook voor woningcorporaties. 

VELE TOEZICHTHOUDERS
De Herzieningswet versterkt niet alleen de positie van 

de raad van commissarissen, maar ook de controlerende 

rollen van de ‘autoriteit’ (het huidige CFV) en de minister. 

In het oog springend zijn enkele goedkeuringsbevoegd-

heden, waarvan ik er twee uitlicht. Investeringen in de 

volkshuisvesting die een bepaald bedrag overschrijden, 

behoeven niet alleen de goedkeuring van de raad van 

commissarissen, maar ook van de ‘autoriteit’. En het 

vervreemden van onroerende zaken, het daarop vestigen 

van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik en 

het overdragen van het economisch eigendom daarvan 

behoeven in bepaalde gevallen niet alleen de goedkeuring 

van de raad van commissarissen, maar ook die van de 

minister. 

Meer toezichthouders naast en boven elkaar is geen 

garantie voor beter toezicht. Het kan zelfs leiden tot het 

verwateren van verantwoordelijkheid. Sprekend is een 

debat in de raad van commissarissen: de één meende dat 

de investering te risicovol was voor de corporatie en de 

ander meende dat werd voldaan aan de normen van de 

externe toezichthouder en goed mogelijk was. Gelukkig 

was er nog een discussie. Fataal kan het zijn als de raad 

van commissarissen zich geheel laat leiden door het 

positieve oordeel van de externe toezichthouder die met 

algemene standaarden werkt, zonder zich af te vragen of 

de specifieke situatie van de eigen corporatie toch meer 

risico’s met zich meebrengt. 

AS GOOD AS IT GETS
Met nog meer regels en stapelen van toezicht wordt 

geprobeerd om incidenten te voorkomen. Maar dat is 

een illusie. Toezicht blijft mensenwerk en mensen ma-

ken fouten. Belangrijk is het om een cultuur te creëren 

waarin gezonde zelfreflectie gedijt en waarin openlijk 

van fouten wordt geleerd. 

Maar de toename van regels en toezichthoudende 

instanties belemmert de raad van commissarissen zijn 

werk verantwoordelijkheidsvol en gefocust op de onder-

neming en – wat corporaties betreft – de maatschappe-

lijke doelstellingen te doen. En felle, niet onderbouwde 

uitlatingen in vooral social media over bestuurders en 

commissarissen die gefaald hebben, werken een cultuur 

van ‘leren van fouten’ eerder tegen. In dat licht is het te 

betreuren dat op basis van amendement bepalingen in 

de Herzieningswet zijn opgenomen met de volgende 

strekking: wie bestuurder of lid van de raad van com-

missarissen was van een corporatie die ten tijde van zijn 

in-functie-zijn een aanwijzing van de minister heeft 

gehad of op welke de minister een maatregel heeft 

opgelegd, kan geen toezichthoudende functie meer 

vervullen, bij welke corporatie ook. 

Uiteraard maken raden van commissarissen weleens 

ernstige fouten en kan dat tot een debacle leiden. Daar-

mee moeten wij leven. De toegenomen mogelijkheden 

van aansprakelijkstelling door de Herzieningswet zal – 

zo denk ik – helpen om de raad scherp te houden. 

Met incidenten met een zo grote impact als in het 

geval van Vestia is moeilijk te leven. Misschien is 

schaalbeperking van ondernemingen met een wezenlijk 

maatschappelijk belang nodig om de mogelijke schade 

te beperken. 

ER DREIGT EEN OVERDAAD AAN 
REGELS, INSTRUMENTEN EN 
CONTROLERENDE INSTANTIES DIE 
NIET OF ZELFS AVERECHTS WERKEN
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DOOR: Piet Du!hues

COLUMN

Met enige regelmaat wordt in de media gediscus-

sieerd over de relatie tussen het bevorderen van goed 

ondernemingsbestuur en het behartigen daarbij van de 

lange- dan wel de kortetermijnvooruitzichten van on-

dernemingen. Zo ook in de commissaris nr. 15 waarin Léon 

Korsten het belang van die lange termijn als invalshoek 

van een nieuwe Code Corporate Governance benadrukt. 

Korsten mist met name de uitwerking van het lange-

termijnbeginsel van de bestaande code. Ik neem graag 

de vrijheid om dit standpunt dat ik onderschrijf vanuit 

de academische gezichtshoek te becommentariëren, de 

implicatie ervan aan te geven en her en der optredende 

misverstanden over aandeelhouderswaarde als doelstel-

ling van ondernemingen te elimineren. De basis van 

mijn bijdrage is de nationaal en internationaal erkende 

academische financiële economische literatuur.

De finale financiële doelstelling van alle ondernemingen, 

ongeacht of die wel of niet beursgenoteerd zijn, is het 

creëren van waarde. Geen enkele ondernemer kan zich-

zelf complimenteren wanneer er jaarlijks waarde wordt 

opgeo"erd. Het scheppen van waarde wordt bereikt 

als de in het productie- en verkoopproces ingezette 

waarde wordt overtro"en door de waarde van de output. 

Dat is een oeroude economische wet. Het overschot 

wordt in de literatuur netto contante waarde (net present 

value ofwel NPV) genoemd (Du%ues, 2002; Du%ues, 

2006). Deze wordt gemeten met de over de toekomstige 

levensduur van de onderneming contant gemaakte vrije 

kasstromen die uiteraard moeten worden geschat. Deze 

vrije kasstromen bestaan uit het saldo van de verwachte 

ingaande kasstromen uit het verkoopproces en de 

verwachte uitgaande kasstromen uit het investerings-

proces. Investeringen hebben hierbij betrekking op 

verhogingen van vaste activa en van netto werkkapitaal. 

Deze kunnen ook negatief zijn als er sprake is van des-

investeringen. De discontering van de vrije kasstromen 

vindt plaats tegen de gewogen gemiddelde kostenvoet 

van de onderneming. Dit is de actuele kostprijs van het 

voor de financiering van de investeringen aangetrokken 

vermogen. De disconteringsvoet wordt daarom ook 

wel genoemd de cost of capital, geduid met het acroniem 

WACC. Dit staat voor weighted average cost of capital. 

Hierin zijn zowel de kostenvoet van het eigen vermogen 

als van het vreemd vermogen verwerkt.

Het is belangrijk om vast te stellen dat de totale kasstro-

men van de toekomstige perioden in feite eindeloos zijn. 

Zelfs al zou men zich bij het inschatten van kasstromen 

willen beperken tot bijvoorbeeld een planperiode van 

vijf jaar (hetgeen gebruikelijk is) dan nog ziet men zich 

genoodzaakt om de eindwaarde na vijf jaar te schatten 

(want die telt ook mee). En dat is ook weer een contante 

waarde, namelijk van de toekomstige kasstromen 

van jaar zes en alle volgende jaren. Er valt dus niet te 

ontkomen aan de oneindigheid van de kasstroomreeks. 

Alle componenten van de kasstromen moeten worden 

gekwantificeerd.  Een van de uitgaande kasstromen is 

die welke voortvloeit uit de betaling van lonen en sociale 

lasten. Wanneer die op korte termijn als gevolg van 

bijvoorbeeld machtsmisbruik door managers de pan uit-

rijzen, moeten de negatieve e"ecten daarvan toch weer 

in latere perioden worden verwerkt. 

Altijd gaat het bij de discontering van de kasstromen om 

CORPORATE GOVERNANCE 
EN HET LANGETERMIJN DEBAT

Ons governancemodel heeft onvoldoende aandacht 
voor het evenwicht tussen korte- en langtermijnaspecten, 
zegt Piet Du%ues.
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een reeks van bedragen die onderling gerelateerd zijn. 

Te hoge lonen en salarissen in periode 1 kunnen lagere 

kasstromen in periode 2 oproepen. De totale contante 

waarde kan daardoor worden verlaagd en het is altijd 

alleen die waarde die telt in de financiële markten. De 

praktijk kan uiteraard zo zijn dat de kortetermijnbelan-

gen in de beslissingen van het management dominant 

zijn. Dat is bijvoorbeeld te zien bij de honger om een op-

zienbarende maar niet per se waardegenererende over-

name of fusie tot stand te brengen. Dit zijn de bekende 

agencykosten die waardevernietiging impliceren. Het is 

dus zaak de agencykosten zoveel mogelijk te beperken. 

Governance codes zoals de bekende Tabaksblat-code 

van 1 januari 2004 streven dit ook na, maar werken 

onvoldoende uit wat die waardecreërende doelstelling 

op lange termijn van ondernemingen inhoudt. Eigenlijk 

wordt de zaak toegespitst op het beloningsbeleid voor 

het management en de verantwoording daarvan aan 

de aandeelhouders. Dat raakt dus slechts een klein deel 

van het 'totale' ondernemingsbestuur dat uiteraard alle 

korte- en langetermijnaspecten van de waardecreatie 

dient te omvatten zonder enige weglating.

De conclusie van deze column is dat de bestaande gover-

nance code nalaat te wijzen op de noodzaak om bij alle 

ondernemingsbeslissingen het streven naar verhoging 

van de netto contante waarde als leidraad te nemen 

en daarmee alle korte- en langetermijnaspecten te 

integreren. Dat verwijt geldt zeker voor de Nederlandse 

code-Tabaksblat en zijn opvolgers waarin te veel ruimte 

wordt geschapen voor het ontstaan van agencykosten 

als gevolg van een onduidelijke hybride ondernemings-

doelstelling. Het streven naar netto contante waarde van 

de onderneming is geheel in lijn met het Angelsaksische 

model en niet strijdig met het Rijnlandmodel. Het 

NCW-streven is volstrekt in overeenstemming met 

een a$eer voor focus op de korte termijn als die een 

verwaarlozing van de lange termijn tot gevolg heeft. 

Dat geldt in beide modellen. Beide horizonten moeten 

voortdurend worden geïntegreerd in het nastreven van 

de genoemde algemene ondernemingsdoelstelling. Het 

zou goed zijn als de Nederlandse governance code zich 

op dit belangrijke punt in een toekomstige bewerking 

duidelijker zou uitspreken en de ogenschijnlijke tegen-

stelling tussen korte- en langetermijndenken daarmee 

zou ophe"en.
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en open afspraken moet maken. Wat willen we ermee, 

hoe richten we het proces in en hoe communiceren we 

de gevoelige boodschappen? De evaluator moet hierover 

vooraf duidelijke afspraken maken met de raad.

Zo heb ik ook eens meegemaakt dat de evaluatie ople-

verde dat een medecommisssaris luiheid werd verweten. 

Betrokkene nam dat, begrijpelijkerwijze, hoog op en 

wilde weten van wie dat verwijt kwam. Als je dan vooraf 

geen goede afspraken hebt gemaakt over communicatie, 

anonimiteit of volledige openheid, dan kom je al snel 

in moeilijk vaarwater. Het is essentieel dat de ‘moeilijke 

boodschappen’ over en weer open, maar wel respectvol 

kunnen worden overgebracht. Hiermee staat of valt het 

succes van de evaluatie.

Maar mijn hoofdpunt is dat evaluatie geen modegril is. 

Het is bij uitstek het middel om een nieuw begin te maken. 

Ik zie het als het geheime wapen van de raad om in de toe-

komst beter en e"ectiever samen te werken in het belang 

van de vennootschap. Ik heb weleens een voorzitter gezien 

die een externe evaluatie afwees met het argument dat het 

te duur was. Nou, dan weet je pas echt zeker dat bij zo’n 

onderneming een evaluatie op zijn plaats is! Ik pleit dan 

ook voor een wettelijke verplichting om ten minste eens in 

de drie jaar een professionele evaluator in te schakelen.

‘ ALS DE VOORZITTER ZEGT 
DAT EXTERNE EVALUATIE 

 WEET JE DAT 
HET PAS ECHT NODIG IS’

Ik ben een groot pleitbezorger van professionele evalu-

atie van de raad van commissarissen. Ik ben tot de 

overtuiging gekomen dat zelfevaluatie sec volstrekt niet 

werkt. In een tijd van transparantie moet je dat ook niet 

willen. Je moet als raad ten minste om de drie jaar een 

ona!ankelijke evaluator erbij betrekken.

Geruime tijd geleden al kreeg ik zelf met een externe 

evaluatie te maken toen ik in de raad zat van een grote 

internationale onderneming. Er werd toen een buiten-

gewoon lange vragenlijst van wel twintig pagina’s 

voorgelegd. Een van de vragen betrof een gedetailleerde 

mening over de medecommissarissen. Ik heb die lijst 

toen ‘uit protest’ niet ingevuld, niet alleen omdat ik die 

te veel voor tweeërlei uitleg vatbaar vond, maar ook om-

dat ik het niet op zijn plaats vond om op zo’n anonieme 

manier een oordeel te geven over het functioneren 

van medecommissarissen. Dat komt wel aan de orde 

in het persoonlijke gesprek, dacht ik. Vervolgens vond 

met ieder van de commissarissen en directieleden een 

gesprek plaats van twee uur met de externe evaluator en 

zijn collega. Het gesprek was vertrouwelijk zodat je alles 

kon uiten wat je op je lever had. Dat resulteerde erin dat 

de externe evaluator uiteindelijk een veel beter beeld had 

van de inner workings binnen de raad en van de relatie tus-

sen de raad en directie, ofwel de boardroom dynamics. 

Na de presentatie door de evaluator, hebben wij vervol-

gens met de raad de evaluatie zelf geëvalueerd. Toen 

brak een grote discussie los, niet alleen omdat som-

migen het erg bezwaarlijk vonden om over anderen te 

oordelen, maar zeker toen bleek dat lang niet iedereen 

de vragen over personen had ingevuld. Dat heeft mij 

geleerd dat je van tevoren over zo’n evaluatie heel goede 
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Advocaat en multi-commissaris Willem Stevens 
zit en zat in nationale en internationale raden 
van commissarissen. Vanuit die ervaring heeft 
hij stellige opvattingen over zowel evaluatie 
van de raad als de vraag: wie is de baas in de 
vennootschap. Frans Stibbe interviewde hem.

'EVALUATIE RAAD VAN 
COMMISSARISSEN IS 
GEEN MODEGRIL'
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Willem Stevens treedt op als mediator en vervult functies als toezichthouder en 
bestuurder van ondernemingen en non-pro"tinstellingen. Hij is onder meer  
non-executive director bij Brit Insurance Holdings BV en commissaris bij  AZL NV, 
De Nederlandse Staatsloterij en Holland Casino. Hij is lid van de raad van advies 

Verder is hij voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Diabetes Onder-
zoek Nederland en van VEROZ, platform voor ondernemerschap in de zorg. Hij 
is  vice-voorzitter van Het Concertgebouw Fonds en directeur van de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij was onder meer landelijk voor-
zitter van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel en voorzitter 
van de raad van toezicht van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. 

‘'SOMS PROBEERT DE 
PRESIDENT!DIRECTEUR DE 
PRESIDENT!COMMISSARIS 
IN TE PAKKEN'

CONTACT: 
Mocht u vragen hebben 
naar aanleiding van dit 
artikel dan kunt u deze 
rechtstreeks aan Willem 
Stevens stellen binnen 
de LinkedIn Group van  
'De Commissaris'.

VOORVERGADERING EEN MUST
Interessant vond ik het ook om te zien hoe bij onderne-

mingen waar ik commissaris ben/was het evaluatie-

proces werd gebruikt om een draaiboek te maken voor 

de manier waarop toezichthouders en executives in de 

toekomst met elkaar moeten omgaan. Je objectiveert als 

het ware de uitkomst van het onderzoek. In dat draai-

boek kunnen dan de betere procedures (best practices) 

worden beschreven. Bijvoorbeeld dat je als raad van 

commissarissen eerst een voorvergadering houdt alvo-

rens het overleg met de raad van bestuur start. Ik vind 

dat een must, alleen al om de standpuntbepaling over de 

agenda vooraf af te stemmen. En eigenlijk is het dan ook 

goed om na afloop nog even kort na te praten over hoe 

het is gegaan. Een en ander leidt weer tot vervolgvragen, 

die soms gedetailleerd-technisch lijken, maar die in de 

praktijk toch van belang zijn. Bijvoorbeeld dat je voor-

vergadert in een andere zaal dan waarin de gezamen-

lijke vergadering met de raad van bestuur plaatsheeft, 

dat je laat weten als het uitloopt, waarom het uitloopt, 

dat je aparte notulen maakt van de voorvergadering, dat 

die notulen niet door een secretaris maar door een lid 

van de raad van commissarissen zelf worden gemaakt, 

et cetera. Ik heb weleens gezien dat een secretaris uit een 

vertrouwelijke vergadering van de remuneratiecommis-

sie over de bestuurdersbeloning direct doorliep naar de 

raad van bestuur! Dat wil je gewoon niet.

VERSCHIL IN PERCEPTIE
Ik heb meermalen meegemaakt dat de evaluatie een  

totaal verschil in perceptie opleverde tussen commis-

sarissen en bestuur over elkaars rol en verantwoordelijk-

heden. Er bestond bijvoorbeeld bij de directie ergernis 

over een stellingname van de raad ter zake van de uit-

voering van de strategie, hetgeen leidde tot verborgen 

Willem Stevens startte in 1972 met mr. Caron het kantoor Caron & Stevens,  
advocaten en belastingkundigen. In 2002 nam hij als senior partner afscheid  

McKenzie Amsterdam B.V., de nieuwe naam van het kantoor sinds 2002.

hij onder meer fungeerde als woordvoerder "scale zaken en voorzitter van de  
Commissie voor Financiën. Hij is nauw betrokken geweest bij de belastinghervor-
ming in Nederland. Hij was lid van de commissie-Oort en voorzitter van de commis-

adviescommissie van het CDA en is nog steeds actief betrokken bij dit onderwerp.

WIE IS WILLEM STEVENS?

irritaties, die door de raad niet werden opgepikt. De 

oorzaak hiervan kwam er pas uit bij het vertrouwelijke 

evaluatiegesprek met de externe evaluator. Soms zie je 

dat een raad van bestuur een uitgesproken visie heeft, 

die wordt gepresenteerd op een wijze die weinig te-

genspraak duldt. Toch, en juist dan moet je je rug recht 

houden, het geven van een ona!ankelijk oordeel is nu 

juist waarvoor wij zijn aangesteld. Kort voor het einde 

van het jaar kreeg de raad eens een dikke stapel papier 

toegestuurd met het ‘dringend verzoek’ alles vóór 31 

december goed te keuren. Als advocaat heb ik er niet 

zoveel moeite mee om dikke stukken te lezen en ik heb 

me dus echt in de zaak – het ging om een joint venture 

– verdiept. Daarbij viel meteen op dat drie belangrijke 

bepalingen misten die je gewoonlijk ziet bij elke joint 

venture-overeenkomst. Ik wilde dus dat dit punt goed 

werd geadresseerd, ook al zou dat vertraging opleveren. 

Dat werd door de directie niet op prijs gesteld. Uitein-

delijk is de hele joint venture om een andere reden afge-

blazen en dat was maar goed ook, want de onderneming 

zou zich er ernstig aan hebben vertild, zoals later bleek. 

Het is dus belangrijk dat een klimaat wordt gecreëerd 

waarin de directie de raad echt als klankbord ziet en 

gebruikt en niet als concurrentie, lastpak of overbodige 

nuisance. Helaas zie je nog te vaak onvoldoende begrip 

voor elkaars rol en verantwoordelijkheden. Hier kan een 

externe evaluator onschatbare diensten bewijzen.

Ook is het belangrijk dat je alert bent op zogenoemde 

‘korte mededelingen’ van de directie, met name als ze 

tijdens de rondvraag aan de orde worden gesteld. Zo 

herinner ik mij dat bij een onderneming bij de rondvraag 

werd gemeld dat de directie zich aan het oriënteren was 

op een mogelijke overname in Azië. Nadere informatie 

zou natuurlijk volgen, zodra er ontwikkelingen waren. 

Wij hoorden lange tijd niets totdat we plotseling werden 

uitgenodigd voor een spoedvergadering. Wij werden 

door de directie, met veel overtuigingskracht, geïnfor-

meerd over een unieke acquisitiekans: ‘excuus voor de 

haast, maar de letter of intent moet morgen worden gete-

kend!’. Toen bleek dat er al ruim een jaar aan de overname 

was gewerkt zonder dat de raad of zijn voorzitter op de 

hoogte was! De voorzitter van de raad, een zeer ervaren en 

verstandig man, pikte dit niet. Daarmee was het project 

dood en was de onderlinge verhouding met de directie 

voor langere tijd goed ontwricht. Een zuiver voorbeeld 

van onderschatting en minachting door de directie van de 

toezichthouders, met alle consequenties van dien.

WIE IS DE BAAS?
Ten slotte nog een korte bespiegeling over de krachten 

in de vennootschap. Gewoonlijk gaat men ervan uit dat 

dit krachtenveld in overwegende mate wordt bepaald 

door raad van bestuur, raad van commissarissen en de 

algemene vergadering van aandeelhouders. Maar ik 

vind dat een versimpeling en miskenning van de werke-

lijkheid omdat er ook nog drie andere coalities zijn die 

veel gewicht in de schaal leggen, namelijk in de eerste 

plaats de as president-commissaris en president-directeur, 

in de tweede plaats het overleg tussen de voorzitter van 

het audit committee en de CFO en in de derde plaats het 

overleg tussen de voorzitter van de remuneratiecom-

missie en de CEO. Zo zijn er dus eerder zes dan slechts 

drie gremia en dat levert een wel wat veelkleuriger 

beeld op. Goed overleg tussen president-commissaris 

en president-directeur is van groot belang. Maar soms 

zie je wel dat de tweede de eerste probeert in te pakken, 

waardoor de andere commissarissen het gevoel krijgen 

in de tweede wagon te zitten. Dat is een reëel gevaar. Je 

moet je dan afvragen of de governance zo niet te veel 

wordt uitgehold. Hier ligt de belangrijkste rol van de 

president-commissaris. Hij is key in de bewaking van 

een gezond en transparant governance systeem in de 

onderneming. De spin in het web. Ik stond eens op een 

receptie te praten met de voorzitter van de raad van 

bestuur en de voorzitter van de raad van commissaris-

sen van een bekend beursfonds. Er stond ook iemand bij 

(een leek in governance land) die toen de ontregelende 

vraag stelde wie van beiden eigenlijk de baas was in de 

vennootschap. De commissarissenvoorzitter reageerde 

minzaam met drie tegenvragen: wie benoemt en ont-

slaat de directie, wie bepaalt hun salaris en wie keurt de 

strategie goed? Need I say more? De bestuursvoorzitter 

stond erbij als een boer met kiespijn! 

In de praktijk heb ik vele situaties gezien – ook in 

juridische procedures – waar het, a!ankelijk van het 

geval, steeds weer een andere partij was die aan het 

langste eind trok: soms de raad van bestuur, dan weer 

de raad van commissarissen, soms de aandeelhouders, 

een andere keer een stakeholder (Cruij"/Ajax) of in een 

uitzonderlijk geval zelfs ook de politiek (privatisering 

Schiphol). Al die uitkomsten kunnen at the end of the day 

– gezien de omstandigheden – op zichzelf bevredigend 

zijn, zolang de commissarissen maar met rechte rug de 

taak uitoefenen die van hen wordt verwacht en zij zich 

niet laten marginaliseren.  

MEDIATOR & TOEZICHTHOUDER
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DE RAAD VAN  
COMMISSARISSEN 
KRIJGT ENQUÊTE! 
BEVOEGDHEID
Op 12 juni 2012 is door de Eerste Kamer het wetsontwerp 

aangenomen strekkende tot aanpassing van het recht van 

enquête. U weet wel, dat machtige wapen dat veelal door 

aandeelhouders wordt gebruikt om via de Ondernemings-

kamer een onderzoek af te dwingen naar het beleid en 

de gang van zaken bij een onderneming. Voor het 

kunnen toewijzen van zo'n onderzoek is nodig dat 

aannemelijk wordt gemaakt dat "blijkt van 

gegronde redenen om aan een juist beleid te 

twijfelen". En als er om wat voor reden 

dan ook structureel ruzie is in de 

tent over belangrijke onder-

werpen, dan is daar al snel 

sprake van. 

Een enquête kan als 

doel hebben sane-

ring en herstel van de gezonde verhoudingen door het 

tre"en van voorzieningen door de Ondernemings- 

kamer, maar ook als doel het verkrijgen van opening van 

zaken en het vaststellen bij wie de verantwoordelijk-

heid berust voor mogelijk blijkend wanbeleid, terwijl 

bovendien van de mogelijkheid van instelling van een 

enquête een preventieve werking zou kunnen uitgaan. 

Daarnaast kunnen zogeheten onmiddellijke voorzie-

ningen getro"en worden waarmee snel en doeltre"end 

maatregelen genomen kunnen worden die rust kunnen 

brengen in een conflictueuze omgeving. Te denken valt 

aan het schorsen van bestuurders of commissarissen, 

het benoemen van ona!ankelijke bestuurders of com-

missarissen met speciale bevoegdheden, het schorsen 

van besluiten, het overdragen van aandelen ten titel van 

beheer, et cetera, et cetera.

Met de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2013 

wordt onder meer geregeld dat niet alleen aandeelhou-

ders van een vennootschap een enquête kunnen ver-

zoeken, maar ook de vennootschap zelf, waarbij in het 

laatste geval de vennootschap ook vertegenwoordigd 

kan worden door de raad van commissarissen.          

ONWENSELIJK GEDRAG TOETSEN
De gedachte die eraan ten grondslag ligt om de 

vennootschap zelf de bevoegdheid te geven 

een enquête te verzoeken, is opgekomen 

vanuit een oogpunt van equality of arms. 

Als aandeelhouders de mogelijk-

heid hebben om een onderzoek 

in te laten stellen naar het beleid van het bestuur (en/of 

de raad van commissarissen), dan moet het andersom 

ook mogelijk zijn om onwenselijk gedrag van aandeel-

houders te kunnen laten toetsen. Nu gebeurt dat soms 

via een omweg door aan bijvoorbeeld de ondernemings-

raad of een personeelsvertegenwoordiging contractueel 

het recht tot het indienen van een enquêteverzoek te 

geven. Maar dat is naar zijn aard een suboptimale oplos-

sing omdat het bestuur dan a!ankelijk is van de bereid-

heid van een ander orgaan, welk orgaan bovendien per 

definitie en andere rol vervult, ook al kunnen belangen 

parallel lopen. 

TEGENSTRIJDIG BELANG
De mogelijkheid om de raad van commissarissen ook de 

bevoegdheid te geven om de vennootschap te vertegen-

woordigen, is ingebracht om het voor de raad van com-

missarissen mogelijk te maken een procedure te starten 

“in het belang van de vennootschap, ona!ankelijk van 

de vraag of het bestuur daarmee instemt en ona!anke-

lijk van de vraag of het bestuur een tegenstrijdig belang 

heeft. De bevoegdheid is toegekend aan de raad van 

commissarissen als orgaan, teneinde in die hoedanig-

heid te kunnen optreden in rechte.” Bij vennootschap-

pen waarbij een one tier-model wordt gehanteerd, komt 

deze bevoegdheid toe aan de niet-uitvoerende bestuur-

ders (de non executives). 

Met de mogelijkheid om zelfstandig, dus ona!an-

kelijk van het bestuur, namens de vennootschap een 

enquêteprocedure te kunnen beginnen, krijgt de raad 

van commissarissen ook dat machtige en e"ectieve 

wapen in handen om in het belang van de vennootschap 

het beleid en de gang van zaken van de vennootschap 

getoetst te krijgen als er redenen zijn om aan een juist 

beleid te twijfelen. Als ik het speelveld bekijk, dan zal 

het (inderdaad) gaan om zaken waarbij een of meer 

aandeelhouders zich zodanig gedragen dat ingrij-

pen noodzakelijk wordt geacht en waarbij het 

bestuur vanwege a!ankelijkheid of tegen-

strijdig belang zelf niet in staat is om 

in te grijpen. Een mooi voorbeeld 

waarbij de raad van commissa-

rissen wellicht gebruik had 

kunnen maken van en-

quêtebevoegdheid was 

de Organon-zaak 

waar ik eerder 

over schreef 

in editie 17 van de commissaris. U weet nog wel; de con-

cernleiding van Organon (Merck & Co Inc. in de VS) had 

besloten dat er diverse R&D-afdelingen gesloten zouden 

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 commissarissen was kritisch en niet 

bereid mee te werken. De zaak heeft zich toen 

opgelost door de druk vanuit de ondernemings-

raad en de procedure die de ondernemingsraad is 

begonnen, maar evengoed denkbaar is dat de 

raad van commissarissen een enquête zou zijn 

begonnen als hij de bevoegdheid daartoe zou 

hebben gehad. 

Gaat het om zaken waarop het bestuur 

e"ectief invloed kan uitoefenen, dan 

ligt het niet snel voor de hand dat de 

raad van commissarissen middels een 

enquêteverzoek ingrijpt. Het komt 

mij voor dat dan met de "gewone" 

middelen die de raad ten dienste 

staan wordt ingegrepen en 

geldt het aloude adagium 

"optreden of aftreden". 

DE COMMISSARIS        DE COMMISSARIS        2322



DE COMMISSARIS        DE COMMISSARIS        2524

Lees verder
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NEVENFUNCTIE

President-commissaris Alexander Rinnooy Kan:

‘ HOOGTEPUNTEN IN HET  
CONCERTGEBOU  W ZIJN  
PER DEFINITIE  
MUZIKALE CLIMA XEN’

Als het even kan woont Alexander Rinnooy Kan minstens elke 
tien dagen een muziekvoorstelling bij in het Concertgebouw in 
Amsterdam. Niet alleen omdat hij er president-commissaris is; 
Rinnooy Kan is een fervent muzieklie!ebber én aandeelhouder 
sinds de jubileumemissie van vorig jaar. “Ik besef dat ik er vaker 
kom dan de meeste Nederlanders.”
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'WE MOETEN HET  
CONCERTGEBOUW 

DOOR DEZE MOEILIJKE 
TIJDEN SLEPEN'

Rinnooy Kan, tot voor kort SER-voorzitter en per 1 sep-

tember hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, 

steekt graag de loftrompet over het Concertgebouw 

waar hij al een aantal jaren voorzitter van de raad van 

commissarissen is. “Dit land boft om met het Concert-

gebouw een wereldicoon binnen zijn landsgrenzen te 

hebben. Daarom is het mijn stellige voornemen om dit 

muziekpaleis voor vele generaties te behouden.” 

In dat streven staat Rinnooy Kan niet alleen. Naast 850 

aandeelhouders die de organisatie ondersteunen om 

de hoge onderhoudskosten voor het gebouw te kunnen 

voldoen, wordt de bijzondere concertzaal mede in stand 

gehouden door giften van bedrijven, particulieren en 

de gemeente Amsterdam. Het Concertgebouw ontvangt 

geen rijkssubsidie. 

Het Concertgebouw dankt zijn roem aan de akoestiek, 

de bijzondere ambiance en de topartiesten die er op-

treden. Wat het voor Rinnooy Kan als bestuurder extra 

bijzonder maakt, is dat de naamloze vennootschap nog 

nooit dividend uitkeerde aan haar aandeelhouders. “En 

in mijn optiek zal dat ook nooit gebeuren. De beloning 

ALEXANDER  
RINNOOY KAN
WIE: dr. Alexander H.G. Rinnooy 
Kan, hoogleraar Economie en 
Bedrijfskunde aan de Universiteit 

 

en voorzitter van de SER. Eerder 
was hij lid van de raad van 
bestuur van ING Groep, voorzitter 
van werkgeversvereniging VNO-
NCW en rector magni"cus van 
de Erasmus Universiteit. Rinnooy 
Kan bekleedt tal van neven-
functies. Zo is hij voorzitter van 
de raad van commissarissen van 

 
 

voorzitter van de raad van 
toezicht van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de Stichting Lezen 
& Schrijven en De Balie.

NEVENFUNCTIE:  
Nevenfunctie: voorzitter  
raad van commissarissen  
Het Concertgebouw N.V.

is het muzikale dividend dat ze krijgen. Dat is de inves-

tering dubbel en dwars waard.”

Zelf is Rinnooy Kan sinds de aandelenemissie vorig jaar 

aandeelhouder. Toen werden er via de jubileumemissie 

700 aandelen verkocht om de toekomst van de concert-

zaal veilig te stellen. “We hebben nu 10 miljoen euro 

in kas. Dat vermogen moet aangroeien tot 50 miljoen 

euro om die ambitie te verwezenlijken”, licht hij toe. 

Hij geniet van zijn rol. “Als president-commissaris zie 

ik het als mijn taak om er met mijn collega’s, directie en 

medewerkers van het Concertgebouw alles aan te doen 

de traditie te continueren. De akoestiek van de zaal is 

onwaarschijnlijk prachtig en mystiek.”

Rinnooy Kan ziet het als zijn taak om de directie kritisch 

te volgen en te ondersteunen waar mogelijk. “Alles met 

het doel een constructieve toekomst voor het gebouw 

mogelijk te maken.” Daarom is Rinnooy Kan ook graag 

betrokken bij de fondsenwerving. Enthousiast: “Door 

mijn uitgebreide ervaringen kan ik helpen kansen te 

verkennen en bedrijven te interesseren, zodat de zaal voor 

iedere muzieklie!ebber betaalbaar en toegankelijk is.”

“De hoogtepunten in het Concertgebouw zijn per defi-

nitie muzikale climaxen”, meent Rinnooy Kan, die er al 

veel mooie momenten meemaakte. “Ook een fanatieke 

concertganger als ik wordt soms ineens overvallen door-

dat er iets gebeurt waardoor je de extra kwaliteit ervaart 

van iets dat al mooi was. Dan is het langer stil dan nor-

maal, lopen de rillingen over mijn rug en heb ik tranen 

in mijn ogen”, licht Rinnooy Kan zijn sensatie toe. 

“Onze grootste uitdaging is het Concertgebouw door de 

moeilijke tijden slepen waarin de cultuur en de econo-

mie zich momenteel bevinden. Daarin moeten we het 

bestaansrecht van onze concertzaal zien te bestendigen. 

De lastigste beslissing was dan ook om het personeelsbe-

stand te reduceren, omdat we echt moesten bezuinigen.”

“Toch kijk ik met gepaste vrolijkheid uit naar ons 

125-jarig jubileum in 2013 waarin we een bijzondere 

programmering voor het publiek in petto hebben die 

we rond deze tijd (september 2012, red.) presenteren. Ik 

hoop echt dat we elke muzieklie!ebber de kans bieden 

daar iets van mee te pikken. En wie nog nooit is geweest, 

moet ons nu leren kennen.”  

HET CONCERTGEBOUW 
Zes vooraanstaande Amsterdammers komen in september 1881 bijeen om een 
'Voorloopige Commissie tot het bouwen van een concertzaal' in het leven te 
roepen; de Parkzaal in de Plantage staat op het punt gesloopt te worden, Felix 
Meritis is te klein, het Paleis voor Volksvlijt oncomfortabel en berucht vanwege 
de slechte akoestiek. 

Architect Pierre Cuypers, architect van het Rijksmuseum in aanbouw, bemid-
delt bij de aankoop van het terrein net buiten de gemeentegrens, dan nog 
middenin de weilanden van Nieuwer-Amstel. Op 7 maart 1882 liggen de 
plannen op tafel voor een NV met een kapitaal van 400.000 gulden waarvoor 
aandelen à 1.000 gulden worden verkocht. Op 8 juli 1882 is de oprichting van 
de Het Concertgebouw N.V. een feit, ook al is slechts voor 250.000 gulden 
ingetekend.

Een speci"eke bouwstijl wordt niet verlangd, het geheel moet passen op het 
terrein van 130x55 meter, niet meer dan 300.000 gulden kosten en ruimte 
bieden aan tweeduizend toehoorders. Er wordt gekozen voor het ontwerp van 
de Amsterdamse architect Dolf van Gendt, zij het in vereenvoudigde vorm. 

het tot 11 april 1888 voor de concertzaal feestelijk wordt ingewijd.
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LINKEDIN GROUP DE COMMISSARIS 

De rapporten die in deze editie van de commissaris worden  
besproken, zullen binnenkort binnen onze LinkedIn Group   
met u worden gedeeld.

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’.


