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VOORWOORD

Wij leven, net als Keynes, in interessante tijden. Wel hebben wij 

het geluk dat we alleen last hebben van crises, in soorten en maten 

weliswaar, maar niet ook nog eens van wereldoorlogen. 

Sinds 2008 is de populariteit van Keynes en neo-Keynesianen zoals 

nobelprijswinnaar Paul (“End this depression now!”) Krugman flink 

toegenomen. Deze hernieuwde belangstelling voor anticyclische 

begrotingspolitiek, in tijden waarin we – door marktfalen en men-

selijk falen – keer op keer langs de financiële afgrond scheren en van 

de ene recessie in de andere terechtkomen, kan niet echt verbazen. 

Mainstream zijn de neo-Keynesianen echter ook nu nog allerminst. 

Wat bedoelde Keynes trouwens met zijn bekende oneliner “In the 

long run we are all dead”? Niet dat korte termijndenken beter is dan 

langetermijndenken. Wél dat het zinvol is om onderscheid te maken 

tussen e!ecten op de korte termijn versus e!ecten op de lange 

termijn. In de beleving van de postmoderne mens trapte Keynes 

daarmee een open deur in. Natuurlijk moet je oog voor beide heb-

ben, wil je althans vooruitkomen. Maar wie heeft eigenlijk oog voor 

beide, in deze jachtige tijden? Juist, dat wordt bij uitstek verwacht 

van de commissaris als interne toezichthouder. De raad van commis-

sarissen als organe de réflexion. 

Maar wat komt daarvan terecht in de praktijk? De commissaris lijkt 

soms een mode- of wegwerpartikel (zie Ajax of Van Keulen bij een 

systeembank). Soms is meer sprake van windowdressing dan echt, 

scherp, intern toezicht (woningcorporatie Laurentius). Het lozen 

van ongeschikte commissarissen, of zelfs een hele raad, in een derge-

lijk geval kan overigens een teken zijn van zelfreinigend vermogen. 

Hoe dan ook, de commissaris is een vast onderdeel geworden van 

het dagelijks nieuws en vormt inmiddels een dankbaar onderwerp 

van empirisch en ander universitair onderzoek. Alles wijst erop dat 

het commissarissenvak inmiddels behoorlijk volwassen is. 

In dit nummer van de commissaris is er speciale aandacht voor corporate 

governance bij coöperaties. In het "jaar van de coöperatie" – waarin 

bovendien een nieuwe versie van de corporate governance code voor co-

operaties wordt ingevoerd – leek de redactie dat niet meer dan terecht. 

Ook is er bijzondere aandacht voor ‘onderzoeken’. Het is nog onduide-

lijk of dergelijke onderzoeken een Angelsaksisch modeverschijnsel zijn 

dan wel een blijvertje. Nederland neemt met de enquêteprocedure bij 

de Ondernemingskamer in ieder geval een bijzondere positie in. Voor 

de vrouw of man in de praktijk is het om meer dan één reden handig 

van onderzoeken iets meer af te weten: de wereld wordt steeds com-

plexer, het aantal geschillen neemt toe en financiële en andere fraude 

blijkt – ook in Nederland – een redelijk alledaags verschijnsel te zijn. 

De redactie van de commissaris zal overigens met ingang van het 

volgende nummer worden ververst. Aston Goad, private equity-

advocaat en redactielid van het eerste uur, Léon Korsten, redactielid 

met regulering en extern toezicht als aandachtsgebied, en Yvette van 

Gemerden, arbeidsrecht, medezeggenschap- en pensioenspecialiste, 

zullen plaats maken voor Frans Stibbe, corporate governance- en 

corporate litigation specialist, en Thessa van der Windt, ingevoerd 

in het arbeidsrecht en de daarmee verwante governance-issues. Anti-

cyclisch en crisisbestendig, hopen wij. 
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                “THE LONG RUN IS A  
MISLEADING GUIDE TO CURRENT AFFAIRS. 
       IN THE LONG RUN WE ARE ALL DEAD”
                                                                                                                                                                                                                                                                     John Maynard Keynes (1883-1946)



' LASTIG OM GOEDE 
ONDERZOEKERS TE 
VINDEN'
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DOOR:  Marnix Holtzer
FOTO'S:  Amaury Miller

ONDERZOEK I

Econoom Frans Cremers (1952) werkte eerst bij Shell en daarna – als CFO – bij VNU. 
Tegenwoordig heeft hij een aantal commissariaten die zijn aandacht vergen, maar  hij heeft 
ook nog tijd om andere dingen te doen. En tijd hebben is een belangrijke voorwaarde, zegt 
Cremers, als je door de Ondernemingskamer wordt gevraagd om een onderzoek te doen. 
Cremers verwierf onder andere bekendheid als onderzoeker bij Ahold en Fortis.

Ondernemingen zijn net mensen. Er 
worden fouten gemaakt. Soms zijn die 
fouten zo ernstig dat de gerezen misstand 
vraagt om onderzoek. Dat onderzoek kan 
verschillende gedaanten hebben. Dit num-
mer van de commissaris belicht het thema 
‘onderzoek’ met een drieluik. Ten eerste 
het onderzoek dat door de Ondernemings-
kamer wordt bevolen. Ten tweede het 
interne onderzoek, al dan niet met behulp 
van een derde partij (vaak de forensische 
accountant). En ten slotte komt de vraag 
aan de orde wat je kunt doen als je zelf 
voorwerp bent van onderzoek.

ONDERZOEK 
ALLES, BEHOUD 
HET GOEDE
1 Tessalonicenzen 5:21

Holtzer: De enquêteprocedure heeft zich 

in  de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét 

middel bij uitstek om ondernemingsrechte-

lijke geschillen te beslechten, variërend van 

kleine familievennootschappen tot beurs-

genoteerde ondernemingen. Daarbij heeft 

het onderzoek zelf een steeds grotere rol ge-

kregen. Tijdens de Gucci-zaak was dat nog 

niet uitgekristalliseerd, maar de Hoge Raad 

heeft inmiddels beslist dat het onderzoek de 

kern vormt van het enquêterecht. 

Cremers: Ja, het is inderdaad uniek in de 

wereld dat je als onderzoeker zo kunt kijken 

in de keuken van de onderneming.

Holtzer: Wat is u daarbij het meest opgevallen?

Cremers: Nou, in de eerste plaats ontkom je 

er niet aan dat alleen al de omvang van het 

onderzoek opvalt. De grote onderzoeken 

waarbij ik betrokken ben geweest, waren 

zeer diepgaand. Het uiteindelijke Fortis-on-

derzoek omvatte 580 pagina’s en 8 ordners 

             ‘JE HOEFT DE 
SMOKING GUN 
NIET ZELF OP TAFEL 
TE LEGGEN’

aan bijlagen. Daarvoor hebben wij 330.000 

pagina’s gelezen en 40.000 e-mails. Ik heb er 

circa 1.500 uur aan besteed, dat komt dus al 

aardig in de buurt van een volle dagtaak en 

daarnaast waren er nog twee andere onder-

zoekers voor wie hetzelfde geldt. De eerste 

vraag waar je naar moet kijken als je door de 

OK wordt gevraagd of je beschikbaar bent, is 

dus: heb ik tijd?

Holtzer: Welke voorvragen zijn er nog meer 

als wordt gevraagd of je onderzoeker wilt 

worden?

Cremers: Van onderzoekers mag worden 

verwacht:

jaar in de boardroom rondgelopen, en bij 

mij werd tevens inzicht in de (financiële) 

keuken verondersteld;

partijen;

onderzoek dus binnen een redelijke tijd 

weten af te ronden; en ten slotte

hebben.

Dat laatste is nogal belangrijk omdat je 

als onderzoeker vaak aanloopt tegen het 

fenomeen van hindsight bias, het beruchte 

verschijnsel dat mensen die weten hoe iets is 

afgelopen de zaak beoordelen met die ken-

nis. Als onderzoeker stel ik mijzelf iedere 

dag de vraag of mijn beoordeling niet op 

hindsight gebaseerd is. Als je vaststelt dat 

een bedrijf in moeilijkheden is geraakt, kun 

je niet simpelweg concluderen dat er dus 

sprake is van wanbeleid. Dat is veel te kort 

door de bocht. 

Holtzer: Al die voorwaarden die aan onder-

zoekers worden gesteld – niet in de laatste 

plaats dat ze tijd hebben – maken het in de 

praktijk soms lastig om onderzoekers te vin-

den. De Ondernemingskamer zelf zegt niet 

te werken met een lijst, maar er zijn schrij-

vers die dat onjuist vinden, omdat dat naar 

hun mening onvoldoende transparant is.

Cremers: Och, je moet je afvragen wat het 

doel van openbaar maken zou zijn. Zou je 

die lijst openbaar maken, dan krijg je toch 

geen betere onderzoekers alleen omdat de 

lijst openbaar is.  Ik denk dat het vinden van 

goede onderzoekers zo complex is dat het 

lastig is om met hardere criteria te werken 

dan die ik hiervoor gaf. Wat je van onder-

zoekers verwacht, verschilt van geval tot 

geval. Overigens: uit het door mij genoemde 

criterium dat ze niet vooringenomen moe-

OK-onderzoeker Frans Cremers: 

ten zijn, vloeit ook voort dat leading questions 

worden vermeden. Belangrijk is dus dat je 

vaardig bent in de interviewtechniek. Dat is 

trouwens een term die ik liever gebruik dan 

de term ‘verhoor’. Ook vind ik het belang-

rijk, maar dat is een ander punt, dat je werkt 

met een oneven aantal onderzoekers, zodat 

de stemmen niet kunnen staken.

Holtzer: En vindt u dan dat de geïnter-

viewde zich altijd mag voorzien van bijstand 

van een advocaat? Ik vraag dit omdat som-

migen daar pertinent tegen zijn omdat zij 

vrezen dat zij anders de informatie niet 

onverbloemd en rechtstreeks krijgen.

Cremers: Ja, ik weet dat, maar ik vind 

dat onzinnig. Je moet je realiseren dat je 

mensen te zien krijgt uit alle geledingen 

van de onderneming: van hoog tot laag. 

Er kan voor die mensen best wat a"angen 

van het onderzoek, dus ik vind het een 

vanzelfsprekend rechtsprincipe dat een ge-

interviewde aanspraak maakt op een zekere 

 

FUNCTIES



'GA ER MAAR VAN UIT  
DAT DE ONDERZOEKERS  
VEEL TE WETEN KOMEN'

' IK BEPAAL ZELF  
ALS ONDERZOEKER  
WAT IK RELEVANT 
VIND'
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MARNIX 
HOLTZER
WIE: 
Mr. Marnix Holtzer is advocaat bij DLA 
Piper en voorzitter van de praktijkgroep 

is co-auteur van de Richtlijnen voor 
de onderzoeker in enquêteprocedures 

Solinge, Kluwer 2004). 
CONTACT:
Marnix Holtzer is Group Member van de

reageren op uw posts.

bescherming. Maar die assistentie moet wel 

beperkt blijven tot maximaal twee man. Ik 

heb wel gezien dat men zich liet vergezellen 

door zowel een strafadvocaat als een civilist, 

maar dat is wat mij betreft dan toch echt 

wel het maximum. En verder vind ik dat de 

advocaat niet het voortouw mag nemen.

Holtzer: In de praktijk is de roep ontstaan 

om het optreden van de onderzoeker te 

reguleren. Verschillende auteurs hebben 

geprobeerd richtlijnen te formuleren en de 

Ondernemingskamer is recentelijk overge-

gaan tot het opstellen van aanbevelingen en 

suggesties voor onderzoekers. Wat vindt u 

van deze ontwikkeling en wat is uw oordeel 

over de aanbevelingen van de Onderne-

mingskamer?

Cremers: Ik zie die aanbevelingen en sug-

gesties van de OK als een uitgangspunt voor 

beginnende onderzoekers. Ze zijn zeker 

geen oplossing voor alles wat zich kan voor-

doen. Dus als dat alles geen houvast meer 

biedt, dan is de laatste toets toch die van de 

redelijkheid.

Holtzer: Maar dat roept wel de vraag op 

waar die toets dan moet liggen: bij de onder-

zoekers zelf of bij de OK? Wellicht kan de 

nieuwe figuur van de raadsheer-commissa-

ris  hier uitkomst bieden.*

Cremers: Wellicht, dat zullen we moeten 

afwachten. Maar als er wordt gesteggeld over 

het al dan niet geven van bepaalde informa-

tie, dan is tot op heden de praktijk dat ík als 

onderzoeker bepaal wat ik relevant vind. Als 

de onderneming dan desondanks weigert om 

het gevraagde te geven, dan ga je als onder-

zoeker terug naar de OK, en mijn ervaring is 

dat je die informatie in laatste instantie dan 

toch krijgt voordat de OK aan bod komt.

Holtzer: U heeft als onderzoeker in op-

dracht van de Ondernemingskamer deel 

uitgemaakt van commissies die onderzoek 

deden naar het beleid van grote Nederlandse 

beursvennootschappen zoals Ahold en 

Fortis. Waarin verschilt het onderzoek naar 

grote vennootschappen wat u betreft van 

het onderzoek naar kleine ondernemingen? 

Noopt het beursgenoteerde karakter van de 

vennootschap tot extra zorgvuldigheid of 

geeft de aard van het onderzoek de onder-

zoekers juist meer vrijheid?

Cremers: Nee, ik geloof het niet. Ik zou 

in ieder geval – of het nu om een grote of 

kleine onderneming gaat – het onderzoek 

even zorgvuldig doen. Maar ik ben wel zo 

realistisch om het kostenaspect onder ogen 

te zien, nu het immers de vennootschap zelf 

is die opdraait voor de kosten. Aan de andere 

kant mag het ook niet zo zijn dat de wens 

om de kosten beperkt te houden zou leiden 

tot een suboptimaal onderzoek. Dus grote 

of kleine onderneming, voor mij is vooral 

belangrijk dat de conclusies goed worden 

gemotiveerd, dat je wegblijft van subjectieve 

meningen. Intussen mag de onderzoeker 

zelf ook zijn kritiek laten doorklinken, zoals 

ik deed in een situatie waar ik bij een onder-

neming in het geheel geen audit trail zag.

Holtzer: Kunt u iets zeggen over best practi-

ces, die het Fortis-onderzoek heeft opgeleverd?

Cremers: Misschien een voorbeeld over hoor 

en wederhoor: We hebben daar alle veertig 

geïnterviewden het integrale rapport gestuurd 

van 580 pagina’s. Inclusief de advocaten heb-

ben circa honderd mensen het rapport gezien. 

Dat heeft weer tot aanpassingen geleid, niet 

drastisch, maar wel relevant. Er zijn in het 

kader van wederhoor nog weer circa twintig 

pagina’s aan het rapport toegevoegd, hetgeen 

het rapport ten goede is gekomen. Daarbij 

hebben we gemerkt dat de geheimhouding 

een lastig aspect is. Als onderzoeker ben je zelf 

aan volstrekte geheimhouding gebonden, 

maar als honderd mensen kennis hebben 

van de inhoud van het conceptrapport, kun 

je je voorstellen dat die geheimhouding al 

snel oncontroleerbaar wordt. Met hulp van 

een IT-partij hebben wij voor een oplossing 

gekozen, waarbij het rapport elektronisch 

beschikbaar kwam. Via een button kon het 

rapport niet alleen gedownload worden, maar 

onderwierp degene die dat deed zich tevens 

aan geheimhouding. Het systeem werkte met 

gewaarmerkte kopieën, zodat wij zicht hadden 

op welke kopieën in omloop waren. Hoewel 

de geheimhoudingsverklaring tevens een 

boete omvatte van honderdduizend euro voor 

schending daarvan – dat was een novum! – had 

binnen 24 uur iedereen op die knop gedrukt.

Holtzer: Advocaten van de onderzochte 

vennootschap geven adviezen en laten soms 

zelf onderzoek verrichten naar het beleid 

van de vennootschap, bijvoorbeeld door 

inschakeling van (forensische) accountants. 

Deze werkzaamheden vallen onder het 

verschoningsrecht van de advocaat, het zo-

genoemde attorney-client privilege. Vindt u 

dat de onderzoeker in de enquêteprocedure 

aan dit beginsel gebonden is?

Cremers: In de wet staat dat de onderzoeker 

gerechtigd is om toegang te krijgen tot alle 

gegevensdragers van de vennootschap. Dat 

betekent dat ik mij volledig vrij acht alle in-

formatie te vragen die ik nodig vind, ook als 

zij onder het verschoningsrecht valt of advie-

zen van de advocaat voor een partij ongunsti-

ge conclusies bevatten. Bij Ahold noch Fortis 

hebben we op dit punt problemen gehad: als 

wij de bedrijfsjurist van de vennootschap om 

adviezen van haar advocaten vroegen, dan 

kregen we die. Nu ben ik geen jurist, maar als 

je daar problemen voorziet, zou ik zeggen: 

leg het daar dan niet in de kast.

Holtzer: Ten slotte: van de uitkomst van 

het onderzoek kan veel a"angen voor de 

betrokken partijen, niet in de laatste plaats 

aansprakelijkheid. Hoe zou u, gelet daarop, 

als onderzoeker de partijen adviseren zich 

in het onderzoek op te stellen?

Cremers: Ik denk dat het in het algemeen 

verstandig is om goede medewerking te 

verlenen. Ga ervan uit dat de onderzoekers 

veel te weten komen. Ik zou wel, zoals we 

bij Ahold hebben gezien, intern de dingen 

regisseren. Daar had de huisadvocaat een 

document gemaakt met de gang van zaken, 

zoals Ahold dacht dat ze waren gelopen. Ik 

heb dat zelf niet gelezen, maar ik vermoed 

wel dat dat voor betrokkenen houvast heeft 

gegeven. Je mag toch als onderneming aan 

damage control doen. Je hoeft voor mij de 

smoking gun niet zelf op tafel te leggen. Laat 

dat maar aan de onderzoekers over, die zijn 

kundig genoeg! 

* De wet bepaalt vanaf 1 januari 2013 dat de 

Ondernemingskamer, tegelijk met de onderzoe-

kers, een raadsheer-commissaris benoemt, die 

desgevraagd aanwijzingen kan geven over de wijze 

waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Tek
st:

 Er
ik v
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Léon Korsten en David Schreuders houden zich beiden 
bezig met handhaving en sanctierecht, de eerste 

vanuit het perspectief van overheidstoezichthouders 
zoals AFM en NMa, de tweede vanuit fiscale en 

strafrechtelijke optiek. Wanneer een intern onderzoek 
naar mogelijke misstanden wordt ingesteld, krijgt een 

onderneming te maken met krachten, die vergen dat 
de treden van de ‘escalatieladder’ verstandig worden 

belopen. Paul Nobelen interviewde hen.

DOOR: Paul Nobelen

DE SUBTIELE 
   DO’S & DONT’S 
VAN INTERN ONDERZOEK

ONDERZOEK II

Nobelen: Als ik de krant lees, krijg ik het gevoel dat we 

steeds meer fraude om ons heen zien. Klopt dat? Zo ja, 

hoe komt dat?

Schreuders: Ik beschik niet over empirisch onderzoek 

om dat te staven, maar op basis van de kranten die ik 

ook lees, lijkt dat er inderdaad wel op. Wij hebben in 

ons land lang gedacht dat corruptie hier eigenlijk niet 

voorkomt, maar de werkelijkheid is ook in Nederland 

toch minder mooi. 

Korsten: Ik ben maar een jurist, dus geen psycholoog, 

maar ik vrees dat het meeste toch is terug te voeren 

op een basale menselijke eigenschap: hebzucht. Je 

ziet bijvoorbeeld dat functionarissen – laatst nog een 

burgemeester – tegen de lamp lopen, omdat ze betrapt 

worden op het declareren van kosten die ze helemaal 

niet gemaakt blijken te hebben. Klein bier misschien, 

maar juist daarom zo opvallend dat mensen steeds weer 

bereid zijn om zulke risico’s te nemen.

Nobelen: Hoe kunnen we het tij keren? En welke rol 

kunnen interne toezichthouders daarbij spelen?

PAUL
NOBELEN
WIE:  Paul Nobelen is 
bestuursadviseur en 
modereert discussies.

Korsten: Het gaat uiteindelijk om het uitdragen van 

moreel gezag, leading by example, de tone at the top of hoe 

je het ook maar noemen wilt. Ik denk dan aan iemand 

als Hans Wijers: in zijn ministerstijd profileerde hij zich 

met het mededingingsdossier en toen hij vervolgens 

in dienst trad bij AkzoNobel, liet hij zien dat het hem 

ernst was en zette hij het thema mededinging ook daar 

massief op de kaart. Ook voor commissarissen, met een 

speciale rol voor de voorzitter, geldt dat zij het goede 

voorbeeld moeten geven. Maar als interne toezicht-

houder moeten zij bovendien zodanige ruimte nemen 

en ervaring inbrengen dat zij zich nimmer om de tuin 

laten leiden: zij moeten goede antennes hebben en waar 

nodig doorvragen en doorgraven.

Schreuders: Het is misschien niet zo’n populaire 

uitspraak, maar naast vertrouwen moet er naar mijn me-

ning ook controle zijn; het is nu eenmaal menselijk om 

anderen naar de mond te praten. Het hanteren van ethics 

questionnaires kan zowel helpen bij de noodzakelijke 

bewustwording als bij het herkennen van onwenselijk 

gedrag.

Nobelen: Waar moet je op letten bij een signaal 

over een mogelijk misstand, of bij het totaal ontbreken 

van signalen over mogelijk misstanden?

Korsten: Het gaat erom dat je dingen niet te snel voor 

zoete koek aanneemt. Je moet altijd doorvragen. Je moet 

je ook goed realiseren dat er in de ene branche vaak vol-

strekt andere gebruiken zijn dan in de andere. 

Schreuders: Een intern controlesysteem vergt niet al-

leen, in laatste instantie, kritische toezichthouders, maar 

ook een fijn afgestelde antenne voor wat er gebeurt en 

wat je doet. Bijvoorbeeld: als iets wordt opgeschreven, 

dekt dat dan wel de lading of is sprake van enige verte-

kening? We weten uit fraudeonderzoek dat facturen met 

een onduidelijke omschrijving vaak een red flag zijn. 

Korsten: Waar het op aankomt, is dat het bestuur niet 

voetstoots op zijn blauwe ogen mag worden vertrouwd. 

Als het zegt ‘de company is schoon’, dan moet de weder-

vraag zijn: ‘hoe stel je dat vast, wat heb je aan preventie 

en controle gedaan?’ Hierbij hoort ook dat in kaart is 

gebracht welke afspraken en procedures er nu precies 

zijn in de onderneming, welke zijn toegepast en 

van welke is afgeweken. 

LÉON KORSTEN is advocaat bij DLA Piper. Hij adviseert 
en procedeert oa. over marktregulering (handhaving en 
toezicht) en mededinging.

DAVID SCHREUDERS is advocaat bij DLA Piper. Hij is ge-

en houdt zich onder meer bezig met interne onderzoeken, 
compliance en bestuurlijk boeterecht.
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Nobelen: Welke overwegingen komen erbij kijken om 

zo’n zwaar middel als onderzoek te entameren?

Korsten: Wij vinden dat de relevantie van een signaal 

moet worden beoordeeld op de zwaarte en de omvang 

ervan, kortom: proportionaliteit.

Schreuders: Er zijn verschillende soorten onderzoek 

die kunnen worden ingezet al naar gelang aard en 

omvang van de omstandigheden. Wij hanteren een 

escalatieladder, waarbij het gaat om het niveau van de 

opdrachtverlening voor het interne onderzoek en de 

uitvoering daarvan, en om de eventuele involvement 

van externe partijen als een forensisch accountant en 

advocaat. De niveaus die wij onderscheiden zijn: compli-

commissarissen en in zeer uitzonderlijke gevallen wel-

licht aandeelhouders. Als het signaal van een mogelijke 

misstand betrekking heeft op een bestuurslid, zit je voor 

de eventuele opdracht tot het verrichten van een intern 

onderzoek natuurlijk meteen op het niveau van de raad 

van commissarissen, bijvoorbeeld de audit committee. 

Korsten: Belangrijk is verder natuurlijk dat je het 

onderzoek zelf niet compromitteert. De slager moet niet 

zijn eigen  vlees gaan keuren. 

Nobelen: Hoe komt meestal het balletje dat leidt tot een 

onderzoek aan het rollen? Moet een intern onderzoek 

betrekking hebben op een vermeende wantoestand?

Schreuders: Dat verschilt van geval tot geval, maar je 

kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld de accountant een 

onregelmatigheid signaleert. Als die signalering raakt aan 

een strafrechtelijke verdenking, dan heeft hij de plicht dat 

te melden bij het Fraudemeldpunt als het bestuur van de 

onderneming er zelf niets mee doet.  Daarnaast kunnen 

klokkenluiders natuurlijk een rol 

spelen. We hebben helaas gezien 

dat het daarmee niet altijd goed 

afloopt, maar tegelijker-

tijd zien wij steeds meer grote ondernemingen met een se-

rieuze regeling voor klokkenluiders. Het kan ook zijn dat 

een externe toezichthouder, bijvoorbeeld NMa of fiscus, 

het initiatief neemt voor een onderzoek, wat vervolgens 

vaak een diepgaand intern onderzoek op gang brengt. 

Korsten: Inhoudelijk kun je onderscheid maken tussen 

onderzoeken die puur op de compliance zijn gericht, 

dat is nuttige routinecontrole. Daarnaast is er gerichte 

fact finding , al of niet met betrekking tot een of meer 

concrete personen ("persoonsgericht"). Dit gebeurt 

meestal na een interne melding of bijvoorbeeld parallel 

aan een onderzoek door externe toezichthouders of een 

aangifte bij de FIOD of het OM. Tot slot heb je de meer 

sanctiegerichte onderzoeken. 

Nobelen: En wie schakel je dan bij voorkeur in om een 

"intern" onderzoek te doen?

Schreuders: Dat hangt af van de gevraagde expertise, 

maar dat kunnen zowel forensische accountants als advo-

caten zijn. Dat eerste kan bijzonder nuttig zijn als het bij-

voorbeeld gaat om de analyse van een grote hoeveelheid 

data. Forensische accountants beschikken daartoe over 

geavanceerde IT-tools, waarbij zij aan de hand van rele-

vante keywords enorme bestanden kunnen doorzoeken. 

Je moet er ook procesmatig naar kijken. De accountant 

kan goed naar het verleden kijken; de advocaat kan ver-

volgens op basis daarvan adviseren over hoe procedures 

in de toekomst moeten worden ingericht. En natuurlijk 

ook over de processtrategie, als daarvan sprake is. 

Nobelen: wat voegt een advocaat toe?

Schreuders: De advocaat kan een nuttige rol vervullen 

omdat hij de van toepassing zijnde wettelijke regels kent 

en weet welke feiten relevant zijn. Daarnaast is het verscho-

ningsrecht van de advocaat van belang. Dit voorkomt dat 

externe toezichthouders, FIOD en OM over de schouders 

van de interne toezichthouders meekijken. Het is vaak pret-

tig om als bedrijf de regie zo veel mogelijk in eigen hand te 

houden.

Korsten: Dit laat overigens onverlet dat je bijvoorbeeld op 

grond van financiële wetgeving verplicht kunt zijn bepaal-

de feiten zelf te melden. En het laat ook onverlet dat je in 

beginsel verplicht bent om mee te werken aan onderzoeken 

van externe toezichthouders. Die hebben rechten en mid-

delen om hun eigen fact finding te doen. Daarnaast kan het 

soms voordelig zijn om op basis van het interne onderzoek 

zelf een melding bij de autoriteiten te doen, bijvoorbeeld als 

er een gunstige clementie- of klikregeling bestaat. 

Nobelen: Als het gaat om onderzoek in een beursgeno-

teerde vennootschap, zijn er dan specifieke adviezen?

Korsten: Het feit dat je een intern onderzoek instelt, is 

niet altijd koersgevoelig en hoeft dan ook niet te worden 

gemeld. De uitkomst kan dat wel zijn. Het zal meestal 

a"angen van het materieel belang, de omvang van de 

fraude.

Schreuders: Het is belangrijk om onderscheid te maken 

tussen feiten en geruchten. Als het onderzoek substan-

tiële belastende feiten oplevert, dan zul je dat direct 

bekend moeten maken.

Nobelen: Hoe bepaal je de reikwijdte van het onder-

zoek, ook bijvoorbeeld als het gaat om de vraag wie je 

wel en wie je niet wilt interviewen?

Schreuders: Wij houden de kring van personen waarop 

het onderzoek zich richt zo klein mogelijk. Mijn ervaring 

is dat je moet oppassen om al te voortvarend te werk te 

gaan. Je loopt anders ook meteen tegen allerlei ingewik-

kelde uitvoerings- en privacy-aspecten aan en het risico op 

uitlekken wordt te groot. Kijk goed naar wat de feiten zijn. 

Korsten: Ook hier geldt: proportionaliteit. Hoe zwaar 

is de beschuldiging, hoe ernstig is de verdenking, wie 

hoort tot de kring van betrokkenen? Dit kan natuurlijk 

uitdijen. Overigens is het gebruikelijk dat de werkgever 

zijn instructiebevoegdheid gebruikt en geheimhouding 

oplegt aan iedereen die betrokken is bij onderzoek. Ook 

speelt de vraag of terugkoppeling en verslagen monde-

ling of schriftelijk gebeuren. Dit is geen onbelangrijke 

vraag als je kijkt naar de enorme snelheid waarmee 

informatie tegenwoordig kan worden verspreid.

Nobelen: Hebben werknemers in alle gevallen een 

medewerkingsplicht of hebben zij ook rechten, bijvoor-

beeld op privacy?

Schreuders: De werkgever kan de werknemer bewegen 

om zijn medewerking aan het onderzoek te verlenen, 

maar als er aanwijzingen zijn voor strafrechtelijk ver-

wijtbaar handelen, dan wijzen wij de werknemer op zijn 

zwijgrecht, wanneer hij zelf verdacht wordt. Overigens 

moet de rol van ex-werknemers niet worden onderschat: 

bij vertrek wordt nogal eens  – terecht of onterecht  – ge-

klaagd of geklikt door een disgruntled employee. Hier ligt 

nog het extra risico dat de ex-werknemer vrij is in zijn 

doen en laten en door externe toezichthouders en OM 

ook vrijelijk kan worden gehoord.

Nobelen: Kunnen wij nog iets leren van het buitenland?

Korsten: Een praktijk die in de Verenigde Staten vrij 

normaal is, maar die naar mijn mening ook in Nederland 

goed zou zijn, is wat ik noem de ‘schonegrondverklaring’. 

Daarmee bedoel ik dat een nieuwe bestuursvoorzitter 

voorafgaand aan zijn eigen aantreden een due diligence 

doet of laat doen om vast te stellen of er lijken in de kast zit-

ten. Als die er zijn, laat hij die eruit halen. Daarmee kan hij 

met een schone lei beginnen en minimaliseert hij de kans  

op eigen strafrechtelijke of andere aansprakelijkheid voor 

wetsovertredingen. U weet, in de VS zijn de autoriteiten 

keihard en sancties onnoemelijk zwaar. Dit is een kostbaar 

en tijdrovend proces, dat niet geschikt is voor kleinere on-

dernemingen. Ook op een ander punt kunnen wij nog wel 

iets leren van Verenigde Staten, namelijk de verplichting 

die rust op de corporate counsel om ieder vermoeden van 

onregelmatigheid aan de directie te melden, de zogeheten 

up the ladder reporting. Doet hij dat niet en komt dat uit, dan 

krijgt-ie zelf een Berufsverbot.

Nobelen: Tot slot, wanneer kan een onderzoek leiden 

tot aansprakelijkheid van een commissaris?

Korsten: De kans op civielrechtelijke aansprakelijkheid is 

miniem, tenzij je als commissaris het onderzoek weet te 

verkwanselen of het best vindt dat niet wordt ingegrepen 

na een signaal of bewijs van een ernstige misstand. De 

kans op strafrechtelijke aansprakelijkheid is nog geringer.

Schreuders: De strafrechter hanteert het criterium dat het 

gaat om wat je wist, dus niet om wat je had moeten weten. 

In de bekende Slavenburg-arresten is bepaald dat het 

strafrecht geen risico-aansprakelijkheid kent. Dat is dus 

ook de reden dat voormalig Ahold-commissaris Roland 

Fahlin door het Amsterdamse Hof is vrijgesproken van 

"feitelijk leiding geven" bij de kwestie van de side letter 

en de consolidatiekwestie. Maar hoewel je dus kunt zeg-

gen dat het strafrecht in die zin minder ver gaat dan het 

civiele recht, is het ook weer niet zo dat de verdachte zich 

kan veroorloven to turn the blind eye. Iets niet willen weten, 

is strafrechtelijk geen houdbaar verweer. 

' IETS NIET WILLEN WETEN IS 
STRAFRECHTELIJK GEEN  
HOUDBAAR VERWEER'

' RELEVANTIE VAN EEN 
SIGNAAL BEOORDELEN OP 
DE PROPORTIONALITEIT'
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Het zal je maar gebeuren. Je bent commissaris en doet 

je werk met plezier. Je leest je stukken, bent positief 

kritisch en doet eigenlijk al datgene wat van een goede 

commissaris verwacht mag worden. Dat vinden je mede-

commissarissen en je vrouw bovendien ook. Maar... de 

bestuurder die al jarenlang op zijn post zit, blijkt in een 

korte periode op grote schaal gefraudeerd te hebben. 

Commissarissen hebben wellicht een of meer signalen 

gemist, maar er was geen enkele reden om aan te nemen 

dat de bestuurder zich ineens op het pad van de misdaad 

zou begeven. 

De raad van commissarissen – het is een structuurven-

nootschap – ontslaat uiteraard de bestuurder, maar 

het zit een minderheidsaandeelhouder niet lekker en 

deze vermoedt een (ernstig) verwijtbaar gebrek aan 

toezicht. De advocaat van de betrokken aandeelhouder 

raadt aan om een enquêteprocedure te beginnen met als 

argumenten: eenvoudig, doeltre!end, snel en relatief 

goedkoop. Om te kunnen beginnen hoeft “slechts” 

aangetoond te worden dat er redenen zijn om aan een 

juist beleid te twijfelen. Als de enquête (het onderzoek) 

vervolgens wordt bevolen, dan kan, als het onderzoek 

daartoe aanleiding geeft, aan de Ondernemingskamer 

worden gevraagd om wanbeleid vast te stellen. Voorts 

kan de Ondernemingskamer worden verzocht om aan 

te geven wie voor dat wanbeleid verantwoordelijk is 

of zijn. Wordt wanbeleid vastgesteld en wie daarvoor 

verantwoordelijk zijn, dan lijkt op het oog de weg gepla-

veid naar een aansprakelijkheidsprocedure. 

Terug naar de commissaris die dit allemaal overkomt. 

De enquêteprocedure wordt gestart en omdat zijn naam 

wordt genoemd in het verzoekschrift en daarin staat dat 

er onvoldoende toezicht is gehouden, krijgt hij een brief 

van de Ondernemingskamer met de mededeling dat hij 

als belanghebbende een verweerschrift kan indienen. 

DOOR:

FRANS 
STIBBE
WIE:  
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
heeft de nodige 
bestuurservaring 
opgedaan en vervult 
diverse toezichthoudende 
functies.
CONTACT: 
is Group Member van de 

-
missaris' en kan reageren 
op uw posts.

Wat te doen? Op zich wijst jurisprudentie herhaaldelijk 

uit dat door de Ondernemingskamer vastgesteld wan-

beleid niet meebrengt dat er (dus) ook sprake is van aan-

sprakelijkheid. Dat zijn twee te onderscheiden zaken. 

Maar als de commissaris in een enquêteprocedure als 

belanghebbende verweer voert en er wordt wanbeleid 

vastgesteld, dan is hij als partij in die procedure wél aan 

dat oordeel wanbeleid gebonden en zou dat in een daar-

opvolgende aansprakelijkheidsprocedure kunnen lei-

den tot een omkering van de bewijslast, c.q. zou het de 

bewijspositie van de eisende partij makkelijker kunnen 

maken. Dat geldt niet, of in ieder geval in mindere mate, 

als hij niet als verweerder tot de procedure toetreedt. Er 

kunnen overigens goede redenen zijn voor de commis-

saris om juist wel als belanghebbende verweer te voeren. 

Maar in een schemergebied waar het glibberig kan zijn, 

kan men wellicht beter zijn kruit drooghouden. 

Bovendien is het zo dat, als een onderzoek wordt be-

volen, commissarissen en bestuurders gehoord zullen 

worden door de onderzoeker. Het verhaal kan dan ook 

daar worden verteld, zonder dat dat leidt tot de be-

wijsrechtelijke complicatie als aangegeven. Omdat het 

functioneren van de commissaris in de geschetste casus 

zelf onderwerp van onderzoek is, is het wel raadzaam als 

hij zich laat bijstaan door een raadsman. Soms doet een 

onderzoeker daar moeilijk over, maar gewoon de poot 

stij"ouden. Misschien nog even controleren of de be-

roepsaansprakelijkheidsverzekering dergelijke kosten 

dekt? Want het zal je maar gebeuren…

'WANBELEID LEVERT 
NIET NOODZAKELIJK 
AANSPRAKELIJKHEID OP'

COLUMN
DOOR: 

Ruim tien jaar geleden schreef de grote journalist 

Martin van Amerongen een artikel onder deze titel,  

nadat hij te horen had gekregen dat de kanker in zijn 

slokdarm niet geopereerd kon worden. Hij had deze 

wijsheid van Shakespeare, die in zijn Hamlet Claudius 

laat zeggen: “When sorrows come, they come not single spies, 

but in battalions.” 

Dat was in 1602, maar nog dagelijks worden com-

missarissen met deze wijsheid geconfronteerd. Op 18 

september meldde AkzoNobel dat CEO Ton Büchner 

ziekteverlof moest nemen. Zijn taken werden waarge-

nomen door CFO Keith Nichols, die vanuit de raad van 

commissarissen door Antony Burgmans zou worden 

bijgestaan met advies en steun. Nog geen week later 

moest dezelfde Burgmans, die keer in zijn hoedanigheid 

van president-commissaris bij TNT Express, melden dat 

CEO Marie Christine Lombard daar plotseling ontslag 

had genomen. Haar taken werden waargenomen door 

CFO Bernard Bod. Die kon voor steun en advies terecht 

bij commissaris Mary Harris. 

Wie bij meerdere ondernemingen commissaris is, moet 

soms afwegingen maken. Zeker voor een president-

commissaris kan dat lastig zijn. In de herinnering ligt 

hoe Aad Jacobs bij uitgeverij VNU met muitende aan-

deelhouders te maken kreeg en tegelijkertijd Konink-

lijke Olie door het reserve-schandaal moest loodsen. 

Jeroen van der Veer, voorzitter van de raad van commis-

sarissen van zowel Philips als ING, durft het aan, maar 

beleggers krijgen steeds meer oog voor governanceri-

sico’s zoals deze. Overboarding is een nieuwe term die 

stemadviesbureaus gebruiken als ze van mening zijn 

dat een kandidaat te veel functies vervult. Ze adviseren 

aandeelhouders dan om tegen te stemmen. Dat over-

kwam dit jaar ING commissaris Aman Metha. De kwa-

lificaties van deze voormalig CEO van Hongkong and 

Shanghai Bank stonden niet ter discussie. Maar hij had 

al te veel andere functies, vonden stemadviesbureaus 

ISS en Glass Lewis. Aangezien nogal wat beleggers deze 

adviezen volgen, besloot de heer Metha zijn kandida-

tuur in te trekken.

Dat het aantal functies dat iemand vervult punt van 

discussie is geworden, komt door Morris Tabaksblat. 

Die was niet zozeer bezorgd dat commissarissen te 

weinig tijd besteedden aan hun functie, maar wilde 

nieuw bloed in het old boy network. De beste manier om 

de aderen te openen, was een beperking aan het aantal 

commissariaten per persoon. Dan ontstaan er vanzelf 

vacatures. Zo kwam in de Nederlandse Corporate Gover-

nance Code een limiet te staan op het aantal commissa-

riaten bij beursgenoteerde ondernemingen dat één per-

soon kon bekleden. Maar zoals dat hoort bij een Code, 

met de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken. Dit 

middel uit de Code is vervolgens door de Tweede Kamer 

tot  doel gemaakt. Vanuit de gedachte dat we allemaal 

gelijk zijn en dus niet veel functies kunnen bekleden, 

stelde de wetgever een grens aan het aantal toezichthou-

dende functies bij grote rechtspersonen dat één persoon 

kan bekleden. Ondernemingen zijn niet langer vrij zelf 

te bepalen welke toezichthoudende risico’s ze willen 

lopen. Welke misstand hiermee wordt aangepakt, is niet 

duidelijk. Voor commissarissen die opvolgers zoeken, is 

de nieuwe Wet bestuur & toezicht daarmee nog een van 

die zorgen, die nooit alleen komen.   

‘NOOIT KOMEN RAMPEN EENZAAM 

ALS VERSPIEDERS’

PAUL 
FRENTROP
WIE: 

is hoogleraar corporate 
governance & capital 
markets aan Nyenrode 

Daarnaast adviseert 
hij raden van com-
missarissen bij hun 
zelfevaluaties.

ONDERZOEK III

COMMISSARIS ALS 
VOORWERP  

VAN ONDERZOEK

' BEPERKING AANTAL 
COMMISSARIATEN IS 
VAN MIDDEL TOT DOEL 
GEWORDEN'
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‘
EEN STABIEL 
NEST ZONDER 
ROOFVOGELS 

GOVERNANCE IN DE COÖPERATIE 

Een paar boeren leggen wat geld bij elkaar en richten een club op, die hun producten op de 
markt brengt. Dit is niet het begin van een slechte mop, maar de essentie van de coöperatie, 
een rechtsvorm waarvan de oorsprong ligt in de agrarische wereld. Vanuit deze oorsprong 
spelen coöperaties tot op vandaag een belangrijke rol in de economie. Sommige daarvan 
zijn dicht bij hun komaf gebleven – bijvoorbeeld als het gaat om suikerbieten – andere 
hebben zich ontwikkeld tot allround financiële dienstverleners. Sander Wiggers sprak over 
overeenkomsten, verschillen en wezenskenmerken met Irene Asscher-Vonk (onder meer lid raad 
van commissarissen Rabobank) en Jos van Campen (voorzitter raad van beheer Royal Cosun).

INTERVIEW Wiggers: Rabobank is een van de bekendste coöperaties van 

ons land. Ligt het tegenwoordig nog voor de hand dat een 

financiële dienstverlener zich hult in een coöperatieve jas?

Asscher-Vonk: Eigenlijk is daar geen twijfel over. De 

coöperatie zit in het DNA van de Rabo en wordt intern 

heel serieus genomen. Rabobank is indertijd begonnen 

als een initiatief van leden en dat is het nog steeds. Wij 

hebben achtereenvolgens te maken met de lokale klanten, 

de lokale banken en dan pas Rabobank Nederland. Onze 

bank heeft dus, zoals we dat vaak zeggen, vele moeders. De 

coöperatieve gedachte uit zich er bijvoorbeeld ook in dat 

we niet de vergissing moeten maken om te spreken over 

het ‘hoofdkantoor’ of zoiets. Vragen waardoor we ons bij 

voortduring laten leiden zijn: ‘hoe zorgen we dat de invloed 

van de klanten naar boven komt?’ en ‘wat wil je betekenen 

voor je omgeving?’. Naar mijn mening weerspiegelt dat de 

coöperatieve gedachte in optima forma.

Wiggers: In hoeverre passen allerlei activiteiten binnen 

de topholding van Rabobank nog bij de oorsprong en het 

belang van de lokale bank?

Asscher-Vonk: Het is beslist zo dat de basis ligt bij de lokale 

banken, die aan Rabobank Nederland geld fourneren en 

daarbij zeggen: help ons om het bankbedrijf uit te oefenen. 

Onze internationale activiteiten kunnen daar prima bij pas-

sen; er is uiteindelijk – dichtbij of verder verwijderd – altijd 

een verband tussen de activiteiten en het lokale belang.

Wiggers: En wat doet Rabobank dan precies om die coöpe-

ratiegedachte in leven te houden?

Asscher-Vonk: Er is een aantal momenten dat je dat heel 

duidelijk voelt, bijvoorbeeld in de centrale kring vergade-

ring die vier keer per jaar plaatsheeft. Daar hoor je precies 

hoe het zit en wat er speelt. Die centrale kring vergadering 

wordt voorafgegaan door regionale kring vergaderingen. 

Daar zijn altijd vertegenwoordigers bij van zowel raad van 

bestuur als raad van commissarissen. Binnen de raad van 

commissarissen wordt de terugkoppeling van die regionale 

vergaderingen zeer serieus genomen. Dáár gebeurt het 

immers. Die vergaderingen, zijn buitengewoon levendig en 

laten een grote betrokkenheid van de leden zien. Je moet er 

ook niet gek van opkijken als je als commissaris van Rabo-

bank Nederland ook kritisch benaderd wordt.

Wiggers: Maar is die gelaagdheid niet ook een nadeel van 

de coöperatie, gelet op de administratieve kosten daarvan?

Asscher-Vonk: Ik geloof het toch niet. Ik vergelijk het altijd 

met de vraag of medezeggenschap nadelig is voor een or-

ganisatie. Het is stellig zo dat medezeggenschap een zeker 

vertragend e!ect heeft op de besluitvorming, maar ook dat 

de besluitvorming veel beter wordt gedragen. En daar ligt 

de parallel met de coöperatie. Doordat luisteren naar wat 

er speelt een georganiseerd onderdeel is van de besluitvor-

ming, bevorder je ook dat je ideeën hoort en vernieuwing 

bereikt.

Wiggers: Hoe zit het bij Cosun: is de rechtsvorm daar van 

tijd tot tijd voorwerp van heroverweging?

Van Campen: De rechtsvorm niet. De coöperatieve vorm 

past ons als een jas.

Wiggers: Opvallend bij Cosun is de gelaagde bestuursstruc-

tuur, met een meerderheid van leden in alle (statutaire) 

bestuursorganen. Is die structuur van tijd tot tijd voorwerp 

van heroverweging?

Van Campen: Nou en of! Die vraag komt regelmatig te-

rug en dan vooral of onze huidige structuur – een drie-

trapsraket, bestaande uit een concerndirectie, een raad 

van beheer en een raad van toezicht – niet vereenvou-

digd zou moeten worden. Maar tot dusver hebben wij 

daar nog steeds geen aanleiding toe gezien. Overweging 

daarbij is dat we onze bestuurlijke verantwoordelijk-

heid maar één keer kunnen weggeven, we hechten aan 

een bestuur én een raad van toezicht met een meerder-

heid uit onze leden. Het blijft daardoor 'onze club', dat 

gevoel van betrokkenheid is heel groot.

Wiggers: Zit in het naast elkaar bestaan van die drie orga-

nen een element van dubbel toezicht?

Van Campen: Nee, de raad van toezicht houdt toezicht op 

de raad van beheer, niet op de concerndirectie. Om onze 

organisatie goed te begrijpen, moet je je een zandloper 

voorstellen met aan de ene kant de coöperatie en aan de an-

dere kant de onderneming. Precies in het midden daarvan 

zitten de voorzitters van respectievelijk de raad van beheer 

en de concerndirectie. De laatste let vooral op wat er in de 

onderneming gebeurt, de eerste – ik – heeft zijn antenne 

gericht op de achterban. Timing is daarbij essentieel en het 

is fataal als jou verweten zou worden dat je niet goed naar 

de achterban hebt geluisterd. 

Wiggers: Leidt zo’n overleg- en vergadercultuur tot om-

slachtige besluitvorming?

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-maat-
staven in de praktijk. 
Naast zijn rol als redac-
tielid 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 

reageren op uw posts.

' ONZE BESTUURLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID KUNNEN 
WE MAAR ÉÉN KEER WEGGEVEN'

DOOR:  Sander Wiggers
FOTO'S:  Hans Vissers
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‘steeds intensiever betrokken geraakt bij bestuursfuncties in de coöperatieve 
wereld, onder meer als voorzitter van de raad van beheer van suikerbieten-

-
mische ontwikkelingen wereldwijd.

grondslag die in Nederland is opgericht door ondernemende mensen die nagenoeg 
-
-

ruim 60.000 fte in 47 landen. Wereldwijd worden er circa 10 miljoen klanten bediend.

ruim 3.500 voltijdbanen en boekt een jaaromzet van circa ! 1,8 miljard.

Nijmegen  en bekleedde verschillende commissariaten, waaronder op dit 
moment bij KLM, Arriva en Philip Morris, in welke positie zij in alle gevallen is 
voorgedragen door de ondernemingsraad.

WIE IS JOS VAN CAMPEN 

JAAR VAN DE COÖPERATIE

Van Campen: Die setting ervaar ik niet zozeer als omslach-

tig, eerder als degelijk. Als je een besluit wilt nemen over 

onderwerpen die de coöperatie aangaan, is het zaak om dat 

altijd eerst aan te kaarten in de Ledenraad, daarna dien je een 

voorstel in, dat ten slotte pas tot een beslissing leidt. Je mag 

de mensen nooit met een besluit overvallen. De leden zijn op 

drie manieren betrokken: als eigenaar van hun bedrijf, als be-

langhebbende bij resultaten van de coöperatie en als lid met 

zeggenschap. Je moet dus steeds de juiste toon aanslaan en je 

voortdurend bewust zijn van het belang van communicatie.

Asscher-Vonk: Daar komt bij – en dat is een belangrijk 

verschil met een (openbare) vennootschap met aandeel-

houders – dat de leden blijven. Dus anders dan je soms bij 

aandeelhouders ziet, stappen zij niet in of uit, gericht op 

kortetermijnwinst. Wij hebben geen roofvogels die het nest 

willen leegpikken. Integendeel: de leden zitten er juist in 

voor de lange termijn.

Wiggers: Bij Cosun staat u als voorzitter van de raad van 

beheer toch op enige afstand van de dagelijkse leiding?

Van Campen: Nou, dat ligt iets subtieler. Aan de ene kant 

heeft de concerndirectie een uiterst belangrijke rol bij 

de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, aan de 

andere kant wordt van ons steeds voeling met de achterban 

verwacht. Als ik kijk naar de grote operatie in 2007, toen de 

suikerdivisie van CSM werd overgenomen en in onze eigen 

coöperatieve organisatie moest worden ingevlochten, dan 

kan de conclusie alleen maar zijn dat dat goed is gegaan 

omdat we het zelf deden. Zouden we dat hebben overgelaten 

aan externe mensen, dan zou het niet hebben gewerkt.

Wiggers: Even terug naar de rol van de raad van toezicht; 

wordt daar helemaal niet gesproken over de concerndirectie?

Van Campen: Nee, maar wel over de onderneming. Onze 

raad van toezicht is primair een vertrouwenscollege van de 

ledenraad. Zijn taak is om achtereenvolgens het bestuur –  

gevraagd en ongevraagd – van advies te dienen. Verder heeft 

hij alle wettelijke taken en ten slotte speelt hij een belang-

rijke rol bij een bepaald type beslissingen, zoals grote reorga-

nisaties of acquisities, waarbij het onhandig is om de leden 

al in een te vroeg stadium te raadplegen. A"ankelijk van het 

onderwerp, schuift er regelmatig een lid van de concerndirec-

tie aan bij de vergaderingen van de raad van toezicht.

Wiggers: En hoe bevorder je het contact met de leden?

Van Campen: Nou, dat is een omvangrijke organisatie. Er 

zijn circa zestig vergaderingen en daar zijn altijd leden van 

de raad van beheer en/of de raad van toezicht bij aanwezig. 

De onderwerpen die aan de orde komen omvatten onder 

andere teeltechniek, Brusselse regelgeving, veranderende 

afspraken en jaarresultaten.

Asscher-Vonk: In essentie werkt dat dus niet heel veel 

anders dan bij ons. Wel is nieuw de vraag hoe je dit moet 

organiseren met de jongere leden. Als wij traditioneel 

kiezen voor het ouderwetse middel van vergaderingen en 

bijeenkomsten, terwijl de jongeren eerder geneigd zijn te 

kijken op social media en dergelijke, dan moet je niet bij het 

oude blijven hangen, maar legt dat je de plicht op om na te 

denken over nieuwe communicatievormen.

Wiggers: Als ik de vergelijking maak met een openbare 

vennootschap, dan zie je daar dat aandeelhouders met een 

relatief klein belang door het absenteïsme in de algemene 

vergadering van aandeelhouders de besluitvorming naar 

hun hand kunnen zetten. Als elk lid één stem heeft, kunnen 

coöperaties dissonante geluiden makkelijker negeren.

Van Campen: Dissonante geluiden zijn er altijd wel, maar 

meestal worden die gecorrigeerd door de rest. Dat wil nog 

niet zeggen dat de leden niet met elkaar van mening kun-

nen verschillen over de wijze waarop de coöperatie hun 

belang vertegenwoordigt. 

Asscher-Vonk: Ik vind het eerlijk gezegd moeilijk mij  een 

voorstelling te maken dat een dissonant belang wordt door-

gedrukt, omdat onze leden in de eerste plaats loyaal zijn en 

gericht op de lange termijn. Je kunt je eenvoudigweg niet 

permitteren om op te komen voor een belang dat haaks 

staat op het belang van de anderen. 

Wiggers: Welke invloed heeft de coöperatieve sfeer op jullie 

agenda’s als bestuurder op afstand of toezichthouder?

Van Campen: In de eerste plaats dat we altijd transparant 

moeten zijn over de resultaten, in de tweede plaats dat die 

resultaten ook tastbaar zijn en in de derde plaats dat ieder-

een gelijk wordt behandeld.

Asscher-Vonk: Kwesties die bij ons vaak op de agenda van 

de raad van commissarissen staan, zijn de kostenstructuur 

en het doorbelasten daarvan, strategievragen en onderwer-

pen die samenhangen met het toezicht op en de deskundig-

heid van de lokale banken. Dat laatste geeft soms lastige 

vragen omdat enerzijds de lokale banken de baas zijn, ter-

wijl anderzijds de verantwoordelijkheid voor het toezicht 

daarop door de Wet op het financieel toezicht wordt gelegd 

bij Rabobank-Nederland. Dat kan soms paradoxale situ-

aties opleveren. Enerzijds moet je werken met homogene 

regels, anderzijds wil je niet de vrijheid van lokale banken 

beperken om zelf keuzes te maken, waarvan zij vinden dat 

die het best passen bij de lokale marktomstandigheden.

Wiggers:  Wat doen jullie aan de professionalisering van jul-

lie (bestuur en) toezicht?

Van Campen: Wij besteden van oudsher veel aandacht aan  

opleiding en bijscholing, zowel gericht op bestuurders als 

leden. Bestuurders volgen allerlei opleidingen, variërend van 

MBA’s tot universitaire programma’s in Wageningen, maar 

ook op Harvard. Ook is het zo dat de leden elkaar vrij goed 

kennen. Bij de keuze van bestuurders en vertegenwoordigers 

speelt ook de vraag hoe de kandidaat zijn eigen bedrijf runt.

Asscher-Vonk: Ook bij ons is veel aandacht voor opleiding. 

Eerst is er onder het motto “de eerste honderd dagen” een 

instapprogramma voor de commissarissen bij de lokale 

banken en vervolgens zijn er allerlei permanente educatie-

programma’s, waar je als commissaris aan deelneemt. Aan 

dat introductieprogramma heb ik zelf  ook meegedaan, en 

ook de commissarissen van Rabobank Nederland volgen 

permanente-educatieprogramma’s.

Wiggers: Als ik kijk naar de omvang van raad van commis-

sarissen bij Rabobank valt mij op dat deze erg groot is. In 

hoeverre staat dat aan e!ectieve besluitvorming in de weg? 

Asscher-Vonk: Nou, ik zie dat niet als een beletsel. Het is zo 

dat a"ankelijk van de aard van het onderwerp verschillende 

commissarissen het voortouw nemen. Bij mij zal dat dus al 

snel gaan over HR-achtige en compliance-onderwerpen. Er 

wordt veel voorbereid in de commissies. En ja, het is zeker zo 

dat de vergaderingen lang duren, maar mijns inziens  komt 

dat niet zozeer door het aantal commissarissen als wel door 

het feit dat er gewoon zo ongelooflijk veel te doen is. 

WIE IS IRENE ASSCHER!VONK 
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Betreft: vacature in uw raad van commissarissen

Geachte Heer Secretaris,

Hierbij kandideer ik mijzelf in verband met de vacature binnen uw raad van commissarissen.

Voor deze functie meen ik buitengewoon geschikt te zijn, nu ik mij reeds mijn hele leven heb geconcentreerd op 

een groot aantal toezichthoudende functies op een veelheid van ondernemingen, waaronder op dit moment nog 6 

beursfondsen. Daarbij deed ik ook internationale ervaring op in de periode 1991 – 1997 toen ik onder meer com-

missaris bij Ceteco was.

Mag ik van de gelegenheid gebruikmaken om in het kader van deze solicitatie enkele opinies met u te delen? 

Naar mijn mening is de praktijk van corporate governance op dit moment te zeer doorgeschoten naar een 

overlegcultuur, waarin veel praten vooral leidt tot suboptimale oplossingen. Wellicht klinkt het ouderwets, maar 

ik ben voorstander van een sterke tandem tussen de voorzitters van de respectievelijk raden van bestuur en com-

missarissen. Verder wordt er naar mijn mening en observatie tegenwoordig veel te lang doorgeëmmerd in de 

raad over een veelheid van onderwerpen die naar mijn mening niet het wezen van het toezicht betreffen en die 

slechts leiden tot vertraging. Ik vind dat je het bestuur in beginsel op zijn woord moet kunnen vertrouwen. Het 

is immers het bestuur dat in de driver’s seat zit en daarom is de moderne trend dat commissarissen hun kostbare 

tijd besteden met rondleidingen door allerlei bedrijfsonderdelen voor mij goeddeels verspilde tijd. Een andere 

noviteit waar ik mij tegen verzet is de volstrekt doorgeslagen wens om meer diversiteit te bewerkstelligen. Niet 

alleen weet iedereen dat het nu eenmaal veel makkelijker is om zaken te doen met mensen die je al (lang) kent, 

ook is het zonneklaar dat er maar weinig vrouwen zijn die aan de eisen voldoen. Ik verwacht evenmin dat dit in 

de komende jaren anders zal worden.

9RRU]RYHU�X�YROOHGLJKHLGVKDOYH�QRJ�LQ
IRUPDWLH�EHKRHIW�RYHU�GH�GHFRQ¿WXUH�U

RQG�6SDQGH[�19��ZDDULQ�LN�KHODDV�

verzeild ben geraakt, kan ik u berichten dat mijn advocaat, Mr D.I. Lettant, hierover nog in een slepende  

procedure met de curator is verwikkeld. (Gelukkig zijn de aanspraken in verband met het faillissement van  

Toetankamon ingetrokken, nadat de claimanten door enige medewerkers van dit voormalige incassobureau  

op andere gedachten gebracht konden worden!)

7RW�VORW�QRJ�HHQ�RSPHUNLQJ�RYHU�G
H�EH]ROGLJLQJ��+RHZHO�GDDUYDQ�LQ�

KHW�SUR¿HO�QLHW�ZRUGW�JHVSURNHQ��E
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toch van mening dat – gelet op de verantwoordelijkheid en de tijdsbesteding – een minimale vergoeding van  

honderdduizend euro op zijn plaats is.

Referenties zijn na te gaan bij verschillende clubs waarvan ik lid ben, waaronder de Haagsche Golf,  

de Kralinger Kegelclub en Sociëteit de Maas.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw berichten,

Tjerk Hilarius

PS) In de week van 17-24 december ben ik niet bereikbaar in verband met het feit dat ik dan 70 word.

Monaco, 1 december 2012
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DOOR:  Maarten  
den Ottolander

OPINIE

De invulling van de rol toezichthouders is over de afge-

lopen vijf jaar fundamenteel veranderd. We zijn op zoek 

naar de ideale toezichthouder in een nieuwe, zich snel 

ontwikkelende wereld. De vraag vanuit de kandidaat-

toezichthouder is: ”Ben ik dat?” en vanuit de organisatie :

“Hoe vind ik die?” En: “Hoe zorgen we ervoor dat nieu-

we inzichten en toezichtsvormen ook daadwerkelijk 

doordringen in toezichthoudende gremia?” In tijden 

van verandering en onzekerheid is de roep om vernieu-

wing groot, maar als het echt spannend wordt, vallen we 

liever terug in oud en (dus) vertrouwd gedrag.

 

ANDERE INZICHTEN
In de brief van Tjerk Hilarius komt een aantal thema’s 

naar voren, waarover de inzichten de afgelopen jaren 

fundamenteel veranderd zijn. Ik zet ze op een rij:

-

missariaten) en beloning

van de voorzitter)

De gemiddelde tijdsbesteding van toezichthouders is 

de afgelopen vier jaren ongeveer verdubbeld. Grosso 

modo kan worden gesteld dat iemand met meer dan vijf 

toezichthoudende functies onvoldoende beschikbaar is. 

En dat zie je nu ook gebeuren. Er zijn voldoende gekwa-

lificeerde commissarissen beschikbaar, maar de meeste 

headhunters blijven vissen in de usual suspect pond.

 

De vergoeding voor toezichthouders is nog een groot taboe. 

De heer Hilarius gaat misschien wel ver met een beloning 

van honderdduizend euro, maar met een gemiddeld uur-

tarief van 35 euro voor een toezichthouder in de non-profit 

gaat hier iets niet goed. When you give peanuts, you get monkeys.

ZOEK DE
FOUTEN

Worden commissarissen gevonden (door headhunters) of bieden zij zich zelf aan? In beide gevallen 
brengt het selectieproces zware verantwoordelijkheid mee, waarbij red flags niet over het hoofd 
gezien mogen worden. Maarten den Ottolander bespreekt een twijfelachtige kandidaatstelling.

Dan de ona"ankelijke informatievoorziening. De 

belangen zijn te groot geworden om zich uitsluitend 

te verlaten op de standaardrapportage van de raad van 

bestuur. Juist vanuit een divers samengestelde raad van 

commissarissen wordt informatie anders gewogen. Die 

diversiteit is van belang om goed zicht te krijgen op 

de harde en zachte aspecten van de bedrijfsvoering en 

bestuur. Toezichthouders moeten dieper de organisatie 

in, maar wel altijd in overleg met de directie.

 

DIVERSITEIT GEZOCHT
Zo kom ik op het punt van diversiteit. Dit gaat natuurlijk 

veel verder dan de verhouding man-vrouw. Het valt ons 

op dat de bijeenkomsten die wij organiseren voor com-

missarissen voor meer dan 40 procent worden bezocht 

door vrouwen. Diversiteit heeft voor ons te maken met 

kennis, ervaring, achtergrond, maar ook met de natuur-

lijke rol die je inneemt in een team. Een goede voorzitter 

maakt juist gebruik van de kennis en competenties van 

een evenwichtig samengestelde raad van commissaris-

sen. Vanuit coöptatie wordt de ideale samenstelling niet 

bereikt. En vanuit ona"ankelijkheid (de belangen tussen 

beide organen lopen niet altijd parallel) is het beter om 

te werken met een search bureau, dat niet werkt voor de 

raad van bestuur. Board reviews zijn ook probate instru-

menten om de samenstelling te optimaliseren.

 

Tot slot adresseert de heer Hilarius het thema van 

reputatie. Commissarissen worden vaak door de media 

eerder in de publiciteit getrokken dan wellicht wense-

lijk is vanuit hun (traditionele) achtergrondrol, maar zo 

werkt het wel in deze mediatijd. Dat betekent dat voor 

toezichthouders het zorgvuldig omgaan met hun eigen 

reputatie van belang is voor (toekomstige) toezichthou-

dende functies.  Hilarius zit daar niet bij.

COMMISSARISSEN DIE ZICH KANDIDEREN

MAARTEN DEN 
OTTOLANDER 
WIE: 
Maarten den Ottolander 
is medeoprichter van De-

onafhankelijk platform 
voor vernieuwing van 
toezicht. 
www.denieuwe-
commissaris.nl
CONTACT:  
Maarten den Ottolander 
is Group Member van de 

-
missaris' en kan reageren 
op uw posts.
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DE OVEREENKOMST 
TUSSEN EEN CEO EN EEN 
ZILVERRUGGORILLA

Van de Loo: In de discussie over leiderschap valt het mij 

op dat er al snel verwarring optreedt als men het heeft 

over leiderschap en leiders. Het zijn echter twee feno-

menen die niet noodzakelijk met elkaar samenvallen. 

De vraag is of de leider aan de top wel in alle leiderschap 

moet en kan voorzien. We zien dat hoe turbulenter de 

tijden zijn of hoe groter de groep is die een appel doet 

op leiderschap, des te groter de leider is die dat oplevert. 

Mensen als Churchill of Mandela zijn daar – terecht 

– goede voorbeelden van. Maar in de academische 

literatuur is naar mijn mening te eenzijdig gefocust op 

de leiders zelf en ik vind dat een spoor waarmee we niet 

zoveel zijn opgeschoten. Iets waaraan je, vind ik, een 

écht grote leider kunt herkennen, is volledige belange-

loosheid, de bereidheid om de gemeenschap voorop te 

stellen. Helaas hebben we nogal wat leiders gezien die 

zijn gegaan voor hun eigen belang, maar dat is iets dat 

tegenwoordig feilloos wordt geregistreerd en dat soort 

leiders komt daar steeds minder mee weg. 

Wat we ook zien, is dat we er met een Grote Leider 

ook niet altijd komen. We noemen dat het feudal king 

paradigm: dan is de leider zo groot dat de anderen nood-

zakelijk klein bij hem afsteken. Dat levert een zekere 

afwachtendheid op en dat wil je juist niet. We zijn toch 

wel tot het inzicht gekomen dat een van de elementen 

van succesvol leiderschap het vermogen is om mensen 

erbij te betrekken. Vroeger werkte men in de boardroom 

met een strategiedocument met genummerde kopieën 

dat na de bespreking weer de kluis in ging. Tegen-

woordig is het juist zaak om de strategie breed te delen 

en te zoeken naar input uit alle geledingen van de 

onderneming. Het gaat er dus om dat leiders de hoofden 

en harten weten te winnen van de mensen. Dat je als 

INTERVIEW
DOOR: Erik van Zadelhof
FOTO’S: Amaury Miller

Organisatiekundige Erik van de Loo over leiderschap

De evaluatie van raden van commissarissen is nauw verwant aan het leiderschap in een 
organisatie. Eerst komt het leiderschap, daarna pas de evaluatie ervan. De kwaliteit van 
leiderschap kan op verschillende manieren worden geduid: vanuit de empirie, vanuit de 
managementtheorie of vanuit de evolutiepsychologie. Organisatiekundige en psycholoog 
Erik van de Loo heeft in de keuken van vele ondernemingen gekeken en probeert in zijn 
werk vaak een brug te slaan tussen de wereld van de psychoanalyse en het organisatieadvies. 
Maurits de Brauw interviewde hem. 

Hoe voeren we het uit, hoe gaan we er in de praktijk 
mee om? Spreken we elkaar erop aan? Machtsspelle-

code et cetera? Hoe zijn onze persoonlijke relaties?

Wat ik doe (of niet doe), voelt dat goed? Draag ik bij 
aan het gemenebest? Strookt het met mijn overall 

ik bang voor een audit?

Wetten, statuten, reglementen, andere regels 
(geschreven en ongeschreven), procedures, overeen-
komsten, codes et cetera.

HOOFD
RATIO 
"HET#

HART
GEVOEL 

"WIJ#

BUIK
GEWETEN 

"IK#

leider echt betekenisvol contact weet te maken met de 

mensen – overigens zonder dat dat leidt tot een te ver 

doorgeschoten vorm van democratie. Wie zich – om een 

voorbeeld te noemen – dus bezighoudt met de strategie 

van een ziekenhuis, doet zijn werk niet goed als hij 

alleen spreekt met de directie of de raad van toezicht 

en daarbij de verpleegkundigen, de schoonmakers, de 

catering of het ambulancepersoneel veronachtzaamt.

De Brauw: Bij de benadering van leiderschap leg je vaak 

een verband tussen mensen en dieren. Hoe zit dat?

Van de Loo: Vanuit de evolutiepsychologie weten we 

drie dingen.

Ten eerste heeft elke groep behoefte aan richting: waar 

halen we het voedsel vandaan, vandaag en morgen? Als 

in een groep gorilla’s de leider dat niet goed doet, dan 

wordt hij afgezet omdat hij immers het voortbestaan 

van de groep in gevaar brengt. De parallel met de CEO 

die niet goed zorgt voor het voortbestaan van de onder-

neming ligt voor de hand.

Ten tweede wordt van de leider bescherming verwacht 

tegen de gevaren van buiten. Wie is onze concurrentie? 

Wie wil ons opeten?

En ten derde mag van de leider worden verwacht dat 

hij zorgt voor discipline en interne ordening in de 

groep. Hij ziet toe op de naleving van codes en bepaalde 

' HET FEUDAL KING PARADIGM: 
LEIDER IS ZO GROOT DAT DE 
ANDEREN KLEIN LIJKEN'



DE COMMISSARIS        DE COMMISSARIS        2322

Erik van de Loo richt zich op leiderschap, onderne-
merschap, familiebedrijven inclusief planning van 
de opvolging, teambuilding en de psychologische 
systemen die transformatie en verandering in 
bedrijven aansturen. Hij helpt leiders van onder-
nemingen zichzelf beter te begrijpen in hun rol en 
interactie met individuen, teams en organisaties. 
Daarnaast is Erik ook coach van individuele topma-
nagers en leiders van verschillende overheidsorga-

-
bleau, Singapore).  

bij Shell, PGGM en Movir, bij de laatste twee in directieposities. Zijn laatste functie, 
voordat hij in 2009 met pensioen ging, was secretaris (lees: algemeen directeur) 

die rol legt hij zich onder meer toe op de evaluatie van raden van toezicht, vooral 

relatie tussen ‘hoofd’ (ratio), ‘hart’ (gevoel) en ‘buik’ (geweten).

‘
WIE IS ERIK VAN DE LOO?

WIE IS MAURITS DE BRAUW?

privileges (al zit aan het laatste een keerzijde, omdat als 

privileges alleen met macht worden gehandhaafd, die 

macht snel zal eroderen).

Dus van leiderschap mag ten minste het antwoord op 

deze drie vragen worden verwacht.

De Brauw: Je hoort en leest steeds vaker dat traditio-

neel, machtsgedreven leiderschap op zijn laatste benen 

loopt en plaats aan het maken is voor dienend leider-

schap. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Van de Loo: Ja, mijn taxatie is dat er wereldwijd een 

grote mate van teleurstelling is over wat leiders tot 

stand vermogen te brengen. Die teleurstelling strekt 

zich uit over allerlei maatschappelijke geledingen: poli-

tiek, kerk, ondernemingen, instellingen, rechterlijke 

macht, banken, gemeenten enzovoort. Waarom is dat? 

Harvard-hoogleraar Ronald Heifetz heeft daar een in-

teressant antwoord op. Hij zegt dat leiders, om e!ectief 

te kunnen zijn, zowel macht als gezag nodig hebben. 

Dat vergt een nadere analyse van het begrip gezag. Ten 

eerste is relevant voor gezag dat ikzelf er niet over ga; 

het moet je door anderen in een relatie gegund worden. 

Ten tweede is het zaak dat die macht op de juiste wijze 

wordt aangewend. Zo kan in een bepaalde relatie door 

de een aan de ander enorme macht worden gegeven: in 

de relatie met een arts staat de patiënt bijvoorbeeld toe 

dat de arts hem onder narcose brengt, hem medicijnen 

geeft of – in extremo – zelfs zijn leven beëindigt. Het is 

dus zaak dat die macht op de juiste wijze wordt benut. 

Springt de machthebber niet goed om met de gegeven 

macht, dan verliest hij snel gezag. En dat is wat we heb-

ben zien gebeuren op tal van gebieden. Het vertrouwen 

werd beschaamd, er werd niet teruggegeven wat redelij-

kerwijze mocht worden verwacht.

De Brauw: Dus welke lessen levert dat op voor leiderschap?

Van de Loo: Ik denk dat het belangrijkste is bij waar-

achtig leiderschap dat je jezelf in het geding durft te 

brengen en dat je niet bang bent voor de risico’s die je 

overtuiging en optreden met zich brengen. In de tijd dat 

ik ABN Amro adviseerde, heb ik een indrukwekkend 

optreden meegemaakt van Fabio Barbosa, die leiding 

gaf aan de Banco Real in Brazilië. Hij stelde allerlei onge-

makkelijke en prikkelende vragen en stelde aannames 

ter discussie, inclusief de vraag waarom het maken van 

winst eigenlijk nodig was. Tijdens de speech waarin hij 

deze vragen stelde, merkte hij dat zijn visie vijandigheid 

opriep. Hij deed toen zijn jasje uit en zei: “Dit is oprecht 

mijn visie en mijn droom. Ik weet dat we in een imper-

fecte wereld leven en dat ik zelf ook niet perfect ben, 

maar dat maakt mijn droom alleen maar relevanter. Ik 

merk nu dat mijn droom bij jullie vijandigheid oproept. 

Vertel me dan: wat is jullie droom?” Het werd doodstil 

in de zaal.

Leiders worden in toenemende mate beoordeeld op  

waar ze voor staan, niet meer om wie ze zijn. Ik trek  

hier een parallel met de figuur van de chazan, de  

traditionele voorganger in de joodse traditie. Hij zingt 

niet zijn eigen lied, maar zingt het lied dat de gemeen-

schap op dat moment nodig heeft. Iedere onderneming 

heeft dus eigenlijk een chazan nodig, die aanvoelt wat  

er nu nodig is.

De Brauw: Wat is nu de impact van dit alles op het eva-

lueren van raden van commissarissen en -toezicht?

Van de Loo: Wel, het is overduidelijk dat commissaris-

sen en toezichthouders merken dat er meer van hen ver-

wacht wordt. Zij moeten hun rol waarmaken, zij voelen 

maatschappelijke druk en ze staan in de schijnwerpers. 

De regelgeving neemt toe, zelfs zodanig dat zij in som-

mige gevallen zelf moeten opkomen voor de onder 

hun toezicht ontstane schade, ‘rekening man’ dus zoals 

dat in militaire dienst heette. En daarnaast wordt over 

hun schouders indringend meegekeken door externe 

toezichthouders, toezicht op toezicht dus. In de evalu-

atie van een raad van commissarissen of -toezicht kijk ik 

naar wat er gebeurt op drie niveaus: systeem, groep en 

individu. Ik zal niet de eerste zijn die dat zegt, maar bin-

nen het systeem en de groep speelt de voorzitter van de 

raad van commissarissen een nauwelijks te overschatten 

rol. Hij moet tijd en ruimte creëren voor echte reflectie. 

Doet hij dat niet, dan krijg je een pseudo-evaluatie, die 

je niets verder helpt. Soms moeten commissarissen nog 

wennen aan de nieuwe eisen en omgangsvormen van de 

moderne tijd. Een tekenend voorbeeld wat dat betreft 

maakte ik mee toen een vrouwelijk lid van een raad van 

commissarissen – op weg naar de vergadering – op de 

gang bij een openstaande deur een zekere spanning re-

gistreerde. Zij meldde dat vervolgens in de vergadering, 

maar die vergadering wist zich totaal geen raad met dat 

buikgevoel. Mannen neigen er dan toe om snel weer 

over te gaan tot de orde van de dag. Vrouwen zeggen 

vaker: dit vraagt om aandacht en nazorg. Maar ik ben 

niet pessimistisch, niet over de kwaliteit van de raden 

van commissarissen die ik zie en ook niet over hun 

vermogen te leren. Je moet de huidige generatie – soms 

door criticasters over een kam geschoren als old boys 

– zeker niet categorisch afschrijven. Het goede nieuws 

is dat, met het vorderen der jaren, de emotionele intel-

ligentie toeneemt. Omdat het een belangrijke functie is 

van commissarissen dat zij toekomstig leiderschap voor 

de onderneming traceren en selecteren, kunnen zij zo 

voldoende doorstoten op de diepere lagen bij het beoor-

delen van een nieuwe generatie leiders.

'EFFECTIEVE LEIDERS HEBBEN 
ZOWEL MACHT ALS GEZAG 
NODIG'
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NEVENFUNCTIE

‘ WE WILLEN ONS 
ERFGOED NIEUW 
ELAN GEVEN’

Niek Hoek zoekt altijd naar kruisverbanden tussen de organisaties 
waar hij toezicht houdt. Het is zijn rotsvaste overtuiging dat onderlinge 
kennisuitwisseling en gebruikmaken van elkaars netwerken een 
organisatie vooruit kunnen helpen. Die elementen voegt hij graag bij 
zijn bedrijfseconomische kennis. 

CASUS

DOOR: 

Richard Fens begeleidt als advocaat transacties, waarin hij regelmatig te maken heeft met 
investeerders. Om goed zicht te houden op de onderneming waarin wordt geïnvesteerd, bedingt 
de investeerder meestal een commissariaat in de portfolio onderneming. Maar dat hij daarbij 
verschillende petten op heeft, kan soms lastige gevolgen hebben, zoals blijkt uit de volgende casus.

Richard Fens: “In mijn transactiepraktijk raken de 

deals vrijwel altijd aan governancekwesties. Een mooi 

voorbeeld hiervan is een recente transactie waarin een 

onderneming, die (deels) in handen was van een buiten-

landse investeerder, in zwaar weer raakte. Zoals je vaak 

ziet was ook hier de investeerder in de raad van com-

missarissen vertegenwoordigd. Maar voordat de ven-

nootschap in moeilijkheden kwam, had de investeerder 

zich teruggetrokken uit de raad van commissarissen 

met het argument dat hij het beter vond om juist in de 

komende periode meer afstand te houden. Als aandeel-

houder kon en wilde hij niet uitstappen, maar omdat de 

relatie tussen de raden van bestuur en commissarissen 

er niet beter op werd, besloot hij zich dan in elk geval 

als toezichthouder terug te trekken.

Intussen werd een reddingstransactie voorbereid waar-

bij een herstructurering van de groep zou worden door-

gevoerd. In het kader van de transactie werd door de 

organen van de vennootschap zeer intensief vergaderd. 

Maar de samenstelling van die vergaderingen, waaraan 

soms werd deelgenomen door zowel bestuurders, com-

missarissen als aandeelhouders, liep door elkaar heen 

en was daarom di!uus.

Op een goed moment werd duidelijk dat de investeer-

der tegen de zin van de raad van commissarissen en het 

bestuur, dwars voor de herstructurering zou liggen. 

Het bestuur, ondersteund door de 'ona"ankelijke' 

voorzitter van de raad van commissarissen, keerde 

zich tegen hem met als argument dat de investeerder 

gedurende lange tijd bij alle (raad van commissarissen) 

vergaderingen had gezeten en zodanig op de hoogte 

was, dat hij zich nu niet met droge ogen van het besluit 

tot herstructurering kon distantiëren. Sterker, zou er 

niet worden geherstructureerd, dan was het bepaald 

niet ondenkbaar dat de onderneming zou failleren, met 

alle mogelijke aansprakelijkheden van dien. 

Onder deze zware dreiging hebben wij de investeerder 

geadviseerd zich uit de vergaderingen terug te trekken 

en zich niet meer met de bestuurlijke besluitvorming 

te bemoeien. Door dit precies op tijd te doen, kon de 

investeerder (ex- commissaris) met veel moeite een iets 

gunstiger uitkomst voor zichzelf als aandeelhouder 

uitonderhandelen, terwijl de vennootschap toch ook de 

herstructurering kon voortzetten. Kool en geit konden 

maar net gespaard worden.

Conclusie: Laat je niet in een positie brengen waarin je 

twee petten op lijkt te hebben en waarin de ene pet eraan in 

de weg staat dat je kunt handelen met de andere pet op.”

GOVERNANCE: 

RICHARD 
FENS
WIE: 

ondernemingsrecht en 
managing partner bij 

zich bezig met (inter)na-
tionale ondernemings-
rechtelijke transacties en 
aviseert over vraagstuk-
ken rondom corporate 

van de Nederlandse 
Vereniging van Parti-
cipatiemaatschappijen 
(NVP) en co-auteur van 
het Handboek voor de 
Participatiecommissaris.
CONTACT: 

Member van de LinkedIn 

kan reageren op uw posts.

VERMIJD DUBBELROLLEN 
$ PETJE OP, PETJE AF

Niek Hoek, voorzitter raad van toezicht Zuiderzeemuseum

' INVESTEERDER HAD 
ALS COMMISSARIS BIJ 
DE BESPREKINGEN 
GEZETEN'
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“Om het woord netwerken hangt vaak een negatieve 

sfeer. Maar het kan ook enorm helpen. In mijn neven-

functies ben ik altijd op zoek naar kruisbestuivingen”, 

vertelt Hoek, in het dagelijks leven bestuursvoorzitter 

van Delta Lloyd. “Mijn drijfveer bij mijn nevenfuncties 

is dat ik instellingen met elkaar in contact kan brengen 

om te profiteren van elkaars kennis en kunde.” 

Zo heeft Hoek ervoor gezorgd dat het Zuiderzeemuse-

um in contact kwam met Stadsherstel Amsterdam, toen 

het museum besloot meer werk van de exploitatie van 

het museumdorp te maken. De huizen in het dorp had-

den achterstallig onderhoud. “Stadsherstel Amsterdam 

beschikt over ontzettend veel kennis over onderhoud en 

renovatie van oude panden.”

Volgens Hoek zijn culturele instellingen “in feite ge-

woon bedrijven met inkomsten en uitgaven”. Al ziet hij 

ook een belangrijk verschil: veel culturele en maatschap-

pelijke instellingen zijn voor een (groot) deel a"ankelijk 

van de Rijksoverheid. “Om in aanmerking te blijven 

komen voor subsidie, moet je de zaak professioneler 

runnen en inkomsten en uitgaven beter met elkaar in 

verband brengen.”

Hoek is ervan overtuigd dat het Zuiderzeemuseum en 

het Nederlands Philharmonisch Orkest (waar hij tot 

voor kort in de raad van toezicht zat) om die reden niet 

fors zijn gekort bij de laatste subsidietoekenning. “Bij 

het Zuiderzeemuseum hebben we – net als bij Delta 

Lloyd – een missie, visie, strategie, langetermijnplan, 

lijst met activiteiten en meerjarenplannen gedefinieerd 

en een budgettering gemaakt met meetbare doelstel-

lingen. Dat toetsen we jaarlijks. Tot die tijd werden 

tentoonstellingen vrij ad hoc ingepland. Nu we het 

museum aansturen alsof het een bedrijf is, laten we 

betere resultaten zien. De visitatiecommissie noemde 

het Zuiderzeemuseum als voorbeeld van hoe je het aan 

zou moeten pakken.”

Die nieuwe aanpak heeft er onder meer in geresulteerd 

dat het Zuiderzeemuseum sinds 2011 werkt met 

jaarthema’s, afgeleid uit het acroniem WATER. Onze 

speerpunten zijn de komende jaren Water, Ambacht, 

Tijd, Erfgoed en Regio. Hierdoor is er altijd wat nieuws 

te zien in het museum.

MEER BEZOEKERS
Het bezoekersaantal moet echter nog verder stijgen. 

Directeur Stephan Warnik en de raad van toezicht willen 

dat voor elkaar krijgen door niet alleen de bewoners 

van Enkhuizen en de kop van Noord-Holland aan te 

spreken, maar álle inwoners van de Zuiderzeeregio. 

Verder wil het museum meer scholieren uit het basis- en 

voortgezet onderwijs in het museum krijgen en is het 

museum van plan meer activiteiten te ontplooien in 

het museum zelf die geld in het laatje brengen. “Dat we 

in een geografische uithoek liggen, betekent een extra 

uitdaging.”

Een van de andere plannen is dat het museumdorp 

levendiger moet worden. “Het dorp is niet bewoond 

en onze schepen varen vaak niet. Maar als we er op 

een andere manier leven inblazen, geeft dat een flinke 

impuls aan het bezoekersaantal. Ons Zwarte-Pietendorp 

bijvoorbeeld trekt duizenden mensen naar het museum-

dorp en als we met Halloween de omgeving uitnodigen, 

komen er veel mensen op af. Het Koninklijk Concertge-

bouw Orkest dat met Wouter Hamel optrad bij het Zui-

derzilt Kamermuziekfestival, trok ook veel bezoekers.  

We moeten onszelf continu zien te vernieuwen om ons 

erfgoed nieuw elan te geven.”

Volgens Hoek zitten er grenzen aan het bedrijfsmatig 

denken dat hij meeneemt. “Daarom is het heel belang-

rijk dat de raad van toezicht een grote diversiteit kent 

in achtergronden. Want op bepaalde vlakken ben ik als 

bedrijfseconoom onvoldoende deskundig. Ik weet niet 

hoe je een collectie opbouwt of schoont en hoe je het 

beste een tentoonstelling ontwikkelt.” 

Mooi aan zijn ervaringen buiten Delta Lloyd vindt 

Hoek het dat hij ziet dat in de museumwereld financië-

le incentives nauwelijks een rol spelen bij het personeel. 

“Het gaat er veel meer om innerlijke motivaties en het 

creëren van tastbare dingen. Het geeft de betrekkelijk-

heid van geld aan, want ook deze medewerkers zetten 

bijzonder mooie prestaties neer. Dat probeer ik dan 

juist weer mee te nemen naar Delta Lloyd. Succes wordt 

immers vooral bepaald door gemotiveerde mensen die 

goed samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en 

veel minder alleen door geld. Passie maakt uiteindelijk 

het verschil.”

Het Zuiderzeemuseum is in 1948 opgericht om de visserijcultuur rond de 
voormalige Zuiderzee vast te leggen. Toen de Zuiderzee in 1932 van de Noordzee 
werd afgesloten en daardoor een binnenmeer werd, waren mensen bezorgd dat 
daarmee ook de cultuur van het voormalige Zuiderzeegebied geheel zou verdwij-
nen. Daarom hebben 130 historische panden een plek gekregen in het openlucht-
gedeelte van het Zuiderzeemuseum. Het museumdorp dat zo ontstond, is in 1983 
opengegaan voor publiek.

ZUIDERZEEMUSEUM

NIEK HOEK
WIE: drs. Niek Hoek, voorzitter 
raad van bestuur Delta Lloyd, 
voorzitter raad van commissa-
rissen Stadsherstel Amsterdam, 
bestuurslid Verbond van Verze-
keraars, commissaris Euronext 

NEVENFUNCTIE:  
voorzitter raad van toezicht 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen

' SUCCES WORDT MEER 
BEPAALD DOOR MOTIVATIE 
DAN DOOR GELD'
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LINKEDIN GROUP DE COMMISSARIS 

Heeft het artikel op pagina 14 over governance in de coöperatie uw 
interesse gewekt en wilt u hier meer over weten? Volg ons dan 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’.


